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A França e o Brasil

João de Scantimburgo

Oaventureiro Villegaignon e seus companheiros de aventura qui-
seram estabelecer no Atlântico Sul, em terras conquistadas e re-

conhecidas pelo Papado, segundo os termos do Tratado de Tordesilhas,
uma colônia na parte que coubera aos lusos pelo descobrimento. Não
poderia ser outra a reação lusitana: a expulsão dos invasores de seus domí-
nios, reconhecidos pela sociedade de nações da época, o Papado. Expul-
sos, demonstrando não se terem conduzido por um plano de conquista,
sem contar com apoio militar que se opusesse aos portugueses fiéis a El
Rei, e os considerassem detentores das terras descobertas por seus navega-
dores, os franceses da utópica França Antártica debandaram.

Ficou de Villegaignon uma lembrança: a denominação de uma ilha na
baía da Guanabara. Sinal esse com que os portugueses resolveram home-
nagear o francês que desejava instaurar no Atlântico Sul uma possessão
francesa, germe de uma futura expansão da França ao sul do continente
que os espanhóis e os portugueses receberam no encontro de Tordesilhas.

Geopoliticamente os franceses perderam, porém a França já era
uma potência e tinha um grau de cultura e civilização dos mais altos
da terra. Sua literatura era a mais adiantada de todas, inclusive no seu
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confronto com a inglesa. Na metrópole, Portugal já cultivava as letras france-
sas, e tinha na França um modelo que admirava e procurava imitar, como sem-
pre fez nos séculos seguintes ao da aventura de Villegaignon.

As nações são fortes e fracas. Nos séculos XVI e seguintes, até poucos anos
atrás, a França foi uma nação forte, embora tenha perdido militarmente muito
de sua operosa sobranceria em face de outras nações. Daí a sua importância en-
tre as nações, não obstante um processo degenerativo que a enfraqueceu, do
qual decorreu a derrota de suas forças militares perante os alemães, na Segunda
Guerra, derrota que tanto abalou no Brasil o amor que dedicamos ao glorioso
país ao qual se deve uma das opções democráticas contemporâneas, à qual tan-
to devemos na consolidação da nossa democracia.

Se, pois, a França não pôde ser antártica, como queriam Villegaignon e seus com-
panheiros de viagem na utopia, conquistou um lugar de relevo na acepção sentimen-
tal de várias gerações de intelectuais brasileiros. Pode-se afirmar, no estudo que se fi-
zer da França e o Brasil, que absorvemos as lições francesas como se estivessem espe-
cialmente preparadas para nós. A francofilia foi acompanhada, evidentemente, da
francofonia, e as gerações que se seguiram desde o século XVII até a Segunda Guerra
fizeram do francês a sua segunda língua e da França a sua segunda pátria. Daí termos
sofrido a derrota do início da guerra como se fôssemos os responsáveis pelo desastre
que tanto afligiu os franceses e seus aliados na luta pela democracia e as liberdades de
que devemos gozar, contra a estatolatria dos totalitarismos.

Podemos afirmar, portanto, que assimilamos a França, os seus escritores, os poe-
tas, os prosadores, os pensadores e também a culinária e a moda, com verdadeira
paixão pela pátria gaulesa, que sentíamos próxima de nós outros. Se o francês era
falado fluentemente por todos os intelectuais brasileiros da geração que chegou até
a guerra, é porque víamos na França um guia de nossos interesses pelo desenvolvi-
mento da nação, ainda hoje antes emergente do que altamente industrializada,
numa economia compatível com as mais fortes, dentre as quais a da França, uma
das peças principais da União Européia e, provavelmente, uma das parceiras do
Brasil na evolução da nossa economia para uma posição de relevo, que nos impo-
nha como potência entre as grandes nações.
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Não está, portanto, terminada a nossa comunhão de paralelismos, nem de
adesão a outras potências que nos podem ser úteis na execução do plano de
desenvolvimento que cultivamos.

Não nos dissociamos da França, a grande França das liberdades, não nos se-
paramos; ao contrário, temos demonstrado e estamos, com a nossa iniciativa,
dedicando um número de nossa Revista à entente cordiale – diferente da outra
mas também aproximadora e mantenedora de mútua amizade, – que nos faça
atuar no campo internacional em estreita união de objetivos econômicos e so-
ciais, literários e filosóficos.

Reafirmamos que temos a França no coração. Somos, sem dúvida, da geração
francófila e francofônica, mas não podemos ter simplesmente a esperança de que
as novas gerações aprendam, com os exemplos franceses, a conviver democrati-
camente. Esperamos prolongar essa aprendizagem, social, intelectual, e cultural-
mente, pois o país a quem dedicamos este número da REVISTA BRASILEIRA
é um repositório incomparável de grandes idéias, de dedicação aos interesses na-
cionais, e com preocupações sem trégua com a parcela do povo que tem mais di-
ficuldade para atingir o padrão de vida que os povos altamente industrializados
já alcançaram, com vantagens para as gerações emergentes.

É com esse espírito, com essa vontade, robusta e firme, que dedicamos um
número especial da REVISTA BRASILEIRA à França, amiga do Brasil e sua
guia em tempos passados que ainda não se esgotaram, para proveito nosso.
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A França no Brasil

Paulo Napoleão Nogueira da Silva

Conta-se que o rei-menino Luís XIII teve um sonho, por ele
relatado aos seus próximos e por estes passado à História,

em que viu um estabelecimento francês no Novo Mundo. Tal so-
nho, se verdadeiro ou não – há indícios nos dois sentidos – acabou
resultando na vinda de uma expedição francesa ao Maranhão, e na
fundação de sua capital, São Luís – em homenagem a Luís IX – ci-
dade de memória profundamente marcada por essa origem. Era a
imagem da França Equinocial.

A presença francesa no Maranhão não foi menos importante do
que no Rio de Janeiro: ao contrário, foi mais profícua, tanto que dei-
xou rastros e legado presentes: São Luís é atestado disso na sua pró-
pria arquitetura (cf. General Carlos Studart Filho, Fundamentos Geo-
gráficos e Históricos do Estado do Maranhão e Grão-Pará), a despeito da no-
tável azulejaria portuguesa, e em algumas tradições que, para boa
parte dos seus atuais habitantes, se perderam no tempo.

Com efeito, expulsos que foram da Guanabara em 1567, e logo
depois de Cabo Frio, os gauleses continuaram a usar de sua influên-
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cia junto aos índios do litoral para se estabelecerem em terras brasileiras. Char-
les de Vaux e Jacques Riffault – deste último falar-se-á adiante – saídos do
porto de Brest chegaram à “ilha” do Maranhão, contando desde logo com a
aliança dos tupinambás. Depois, Charles de Vaux retornou à França, logrando
o apoio de Henrique IV às suas empreitadas: o rei francês nomeou Daniel de la
Touche, senhor de la Ravardière, para examinar in loco as possibilidades de fun-
dar uma colônia francesa.

Henrique IV já havia sido assassinado por um fanático protestante, quando
la Ravardière voltou à França para dar conta de sua missão; conseguiu o apoio
da rainha-regente Maria de Médicis para continuar a colonização. Esta, inclu-
sive, honrou a empresa com a doação de uma magnífica bandeira, na qual, além
das armas da França, havia o emblema de um navio tendo ao leme a própria
efígie da rainha e o dístico Tanti dux femina facti (Uma mulher guiando um feito
tão grande). Os argumentos de la Ravardière prosperaram.

Em 1612, Daniel de la Touche, associado a Nicolau de Harley (senhor de
Sancy e barão de Molle e de Gros Bois) e François de Rasilly, levantou ferros da
Bretanha com sua armada composta de três navios, com 500 aventureiros – qua-
se todos recrutados na melhor nobreza francesa – e quatro frades capuchinhos,
os franciscanos Arsênio de Paris, Ambrósio de Amiens, Cláudio de Abbeville e
Ivo d’Evreux. A presença desses religiosos atendia à pretensão do senhor de Ra-
silly, no sentido de que fossem convertidos ao catolicismo os povos da nova ter-
ra, o que descarta o aspecto meramente comercial da empreitada.

Depois de alguns contratempos, chegaram à “ilha” do Maranhão, nela le-
vantaram um forte que teve o nome de São Luís, construíram casas, convento
franciscano e armazéns. A colônia cresceu e progrediu rapidamente, com usi-
nas e canaviais, além da extração e comércio do “pau-brasil”.

Apesar de tudo isso, a partir da ordem do Governador Geral português
Gaspar de Sousa, a fim de que os franceses fossem expulsos, inúmeros comba-
tes tiveram lugar até 27 de novembro de 1614, quando La Ravardière concor-
dou em assinar uma trégua, e em 3 de novembro de 1615, decidiu-se a entregar
todas as fortificações, retirando-se para as Guianas.
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Igualmente, não foi menos importante a presença francesa no Rio Gran-
de do Norte. Como assinalou Luís da Câmara Cascudo (cf. História do Rio
Grande do Norte), depois da reconquista da Paraíba pelos portugueses, aque-
le passou a ser o centro emanador das incursões dos “intrusos”, qualificati-
vo dado aos franceses pelo Governo Geral. Jacques Riffault, aventureiro
para todas as empreitadas, traficante de tudo que pudesse ser traficado, es-
condia bem guardada sua nau – a Nau do Refoles, no linguajar local de então,
o que mais tarde daria nome a uma base naval – no rio Potengi. Aliados aos
potiguares e suas montanhas de arcos e flechas, os franceses não tiveram
dúvida em lançar ataques a Cabedelo: entre 15 e 18 de agosto de 1597,
nada menos que 13 navios, com suporte em outras 20 naus, atacaram a ci-
dade e desembarcaram tropas. Riffault estava no centro de tudo isso, orga-
nizando, animando a empreitada.

Amigos e quase familiares dos gentios, os franceses respeitavam e protegiam
a vida selvagem, não impunham costumes, não queriam fundar uma cidade –
neste aspecto, inferiores aos do Maranhão – nem impor qualquer disciplina:
eram apenas comerciantes do “pau-brasil” e de búzios. Finalmente, depois de
longas e sangrentas refregas, os portugueses mandados por D. Francisco de
Sousa, sétimo governador geral do Brasil, com apoio na Armada comandada
por Mascarenhas Homem, venceram os “intrusos” e seus aliados potiguares e
de outras tribos. Entretanto, como no Maranhão, também no Rio Grande do
Norte e na Paraíba os franceses deixaram marcas que podem ser verificadas até
os dias atuais.

Fato curioso foi a atuação do chefe (tuixaua) potiguar, homem extrema-
mente cioso do seu título e posição, cujo nome era Surupiba, preso durante as
refregas. Durante um jantar, vendo o Almirante Mascarenhas Homem ser ser-
vido por criados e com toalhados brancos vindos da Bretanha, exigiu trata-
mento idêntico – apesar de prisioneiro – em virtude de ser um chefe entre os
seus. Mascarenhas Homem acedeu à exigência, deu-lhe presentes e libertou-o,
com o intuito de cooptá-lo; o tuixaua, porém, continuou incentivando os poti-
guares contra os portugueses.
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De qualquer modo, o Governador Geral D. Francisco de Sousa logrou seu
intento e cumpriu as cartas régias de 9 de novembro de 1596 e 15 de março de
1597, expedidas pelo rei de Espanha e de Portugal: os franceses acabaram se
retirando. À distância de setecentos metros da barra do Potengi, construiu-se
o Forte dos Reis Magos – Forte dos Reis, como o chamou Frei Vicente do
Salvador, na sua clássica e pioneira História do Brasil – para evitar novas incur-
sões dos “intrusos”. Desse forte, que foi à época o limite extremo da domina-
ção portuguesa no Norte do Brasil, surgiu o alicerce do que viria a ser futura-
mente a província.

Apesar de tudo, em geral, a memória histórica da presença francesa no Bra-
sil está ligada à “França Antártica”, o estabelecimento colonizador tentado no
Rio de Janeiro. Os nomes dos franceses que vieram ao Maranhão e fundaram
São Luís não têm a mesma repercussão que os de Düguay-Trouain, de Jean de
Léry, do Almirante Gaspar de Coligny – assassinado em Paris na famosa “noi-
te de São Bartolomeu”, produto da guerra entre católicos e protestantes ao
tempo de Henrique II e sua mãe Catarina de Médicis – e, muito menos, que o
de Nicolau Durand de Villegaignon; este, inclusive, deu nome à ilha onde se
situava a sede do estabelecimento, e onde hoje está instalada a Escola Naval.

Além disso, na França Antártica ocorreu a quase lendária “Confederação
dos Tamoios”, tribos dessa etnia indígena – em parte carioca e em parte flumi-
nense, dir-se-ia hoje – que se uniram aos franceses contra a resistência portu-
guesa, e que foi extinta nessas refregas. Extinção, aliás, imortalizada no quadro
O último dos Tamoios.

Presumivelmente, a Confederação foi criada entre 1554 e 1555. Seus prin-
cipais chefes foram Aimberê, Cunhambebe, Araraí, Coaquira, Jagoanharo, Pa-
rabuçu, além de outros guerreiros. Houve marchas e contramarchas nas rela-
ções dos tamoios com portugueses e franceses, mas de modo geral seu apoio
era para estes últimos, que tinham relacionamento de igual para igual com os
indígenas, enquanto os portugueses tratavam-nos como semi-escravos. Final-
mente, o Padre José de Anchieta convenceu Estácio de Sá a esmagar os ta-
moios, o que ocorreu, mas o próprio fundador da cidade do Rio de Janeiro
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morreria nessas refregas, por conta de um flecha envenenada, e nelas também
morreria Aimberê.

Na verdade, os tamoios haviam feito entre si um pacto de morte, até o últi-
mo homem: apesar de algumas vitórias e das muitas derrotas, jamais se renderi-
am aos portugueses. Aimberê fizera um balanço da situação, e concluíra pela
derrota inevitável: a esquadra de Mem de Sá, que chegou à Guanabara em 18
de janeiro de 1567, incluía três galeões, mais dois navios de guerra bem arma-
dos, seis caravelões e diversos outros navios, uma força militar a que os índios e
os franceses não poderiam resistir.

Antes de todos esses fatos, o chefe tamoio chamara em primeiro lugar os
franceses, agradecendo a colaboração e amizade que haviam dispensado à
sua gente; considerando natural que quisessem salvar suas vidas, ofere-
ceu-lhes um barco para que pudessem ir ter com os portugueses e negociar
sua volta à França. Nessa reunião, seu genro Ernesto respondeu que nin-
guém mais se considerava francês ou português, eram todos tamoios e esta-
vam dispostos a morrer.

Após isso, Aimberê convocou uma grande assembléia tribal na ocara de
Uruçumirim, capital da Confederação que incluía índios de Piratininga (São
Paulo), do atual Espírito Santo e Minas Gerais. Tornou a mostrar que a derro-
ta era inevitável, mas todos podiam adotar a posição que quisessem; quanto a
ele, não arredaria pé. Todos os presentes, em uníssono, aclamaram seu nome.
Foi, talvez, o primeiro grito de nacionalismo autóctone surgido no Brasil.

O resultado desse drama é da História. Morreram todos no dia de São
Sebastião. Morreram Pindobuçu e seu filho Parabuçu, morreu Ernesto, ao
lado deste sucumbiu sua mulher Potira. Morreram Aimberê e Iguaçu. Do lado
português também morreram muitos bravos combatentes. A nação dos tamoios
extinguiu-se até o último homem. Na atualidade ainda é possível encon-
trar-se-lhe resquícios, um ou outro descendente das mulheres tamoias que não
estiveram presentes ao massacre. Expulsos do Rio de Janeiro, ao invés de vol-
tarem para seu país os franceses foram para o Rio Grande do Norte, Paraíba e
o Maranhão, do que já se fez referência.
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A França Antártica no Rio de Janeiro, porém, merece outros apontamen-
tos. Jean de Léry, no seu antológico Viagem à Terra do Brasil, no qual pensa que a
baía da Guanabara é o estuário de um rio, faz o relato da recepção por Ville-
gaignon à sua chegada, no qual já se pode perceber sua intolerância huguenote,
em contrário ao posicionamento que hoje dir-se-ia ecumênico do compatriota
que o recebia. Na verdade, as referências de Villegaignon à “religião reforma-
da” nunca chegaram a significar sua adesão ao luteranismo ou ao calvinismo,
mas somente à reforma da Igreja de Roma, tanto que ao regressar à Europa foi
nomeado embaixador da catolicíssima Ordem de Malta na corte francesa.
Apesar disso, no entanto, o próprio Léry afirmou nunca ter ouvido alguém pregar
melhor a reforma da religião.

O que aflora de tudo isso parece ser a política seguida por Villegaignon em
relação ao tema religioso e aos seus patrícios no Rio de Janeiro – “uma no cra-
vo, outra na ferradura” – inclusive encarregando Nicolau Carmeau, que partia
no navio Rosée, de dizer verbalmente a Calvino que iria mandar gravar em cobre
os seus conselhos.

À sua moda, porém, o vice-rei da França Antártica era religiosamente rigo-
roso, e por isso teve grandes problemas com os 600 homens que vieram em sua
expedição: na sua maioria jovens, e após vários meses de travessia oceânica, ávi-
dos de sexo lançaram-se às índias, que aderiam prazerosamente e, diga-se, com
a maior complacência dos pais e maridos.

Entretanto, a sobriedade religiosa de Villegaignon não lhe permitia aceitar
tal prática: exigiu o casamento cristão entre os parceiros, o que causou
mal-estar, até porque nenhum francês pretendia ficar definitivamente no Bra-
sil, e quando regressassem à Europa não iriam levar as mulheres índias e os fi-
lhos mestiços. De notar, o problema da moral religiosa era de tal monta, àque-
la época, que nessa exigência de casamento o vice-rei teve o apoio tanto dos ca-
tólicos como dos protestantes. O resultado foi que seus homens começaram a
desertar para as florestas, onde podiam viver livremente com as índias, e aos
poucos foram se ajustando aos seus modos de vida. Chegou um momento em
que não havia mais que oitenta defensores no Forte de Coligny.
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Outro problema de cunho religioso foi a antropofagia: os indígenas devora-
vam os inimigos mortos ou aprisionados. Embora Villegaignon e Cunhambe-
be tivessem excelentes relações, houve entre os dois acaloradas altercações a
respeito, o que afastou ponderável número dos nativos que davam apoio à
França Antártica.

De qualquer modo, as queixas de Jean de Léry a Villegaignon são muitas, a
começar pela descrição de seu primeiro dia na “França Antártica”: jantar con-
sistente em farinha de raízes, e peixe moqueado “à moda dos selvagens”, água
de uma calha que recolhia a chuva, tão esverdeada e suja como a de um charco
de rãs. E como sobremesa, a ordem para carregarem pedras e terra, destinadas à
construção do Forte de Coligny.

Com bastante certeza, tais queixas procediam, embora assistisse plena justi-
ficativa às determinações de Villegaignon diante da realidade em que viviam
todos, mas o fanatismo religioso de Léry sobrepunha-se às justificativas: este
jamais perdoou ter ouvido aquele dizer a um dos seus auxiliares: “deixa divagar
essa gente de Genebra!”. E mais, Léry acusou a “teologia de Villegaignon” em
relação às imagens sacras, que tinha por base o “Deus criou o homem à sua
imagem, convém ter imagens”. Ao final desse diálogo de surdos, Villegaignon
determinou que Léry e os seus saíssem da ilha e fossem para o continente, de
onde retornaram à França.

Como muito bem observado por Vasco Mariz e Lucien Provençal, em Os
Franceses no Rio de Janeiro, o vice-rei não teve flexibilidade ou visão política e es-
tratégica para aquilatar que sua empreitada era muito superior às questões de
sexo e de antropofagia, até porque, neste último caso, os franceses e os índios
não eram inimigos.

É possível concluir que a principal causa de insucesso da “França Antárti-
ca” tenha sido resultado das barreiras e da intolerância religiosa que então im-
peravam, embora de modo geral os portugueses sempre houvessem guardado
melhores meios militares para manter a possessão. Apesar de tudo, os france-
ses realizaram diversos feitos de colonização, inclusive a construção de Henri-
ville – embrião de cidade onde atualmente se situa a praia do Flamengo, entre
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o morro da Glória e o rio Carioca – além de diversos cultivos de hortaliças, ce-
reais, frutas, e outros. O Forte de Coligny foi finalmente abandonado, à época,
na ilha de Seregipe, distante menos um quilômetro do continente – hoje, não
são mais do que 50 metros, graças aos aterros, onde se situa a Escola Naval – e
também entrou definitivamente na memória histórica do Brasil.

�

Com certeza, tal como no Maranhão e no Rio Grande do Norte, a Fran-
ça Antártica deixou seus rastros históricos e culturais, que se prolongaram
até o fim do Império, e não só pela influência cultural francesa em todo o
mundo – França como centro irradiador de cultura – mas por um patrimô-
nio atávico vindo desde os primórdios da formação brasileira. Desnecessá-
rio seria lembrar, aliás: em que pese a massificadora atuação midiática da
cultura norte-americana, boa parte da cultura brasileira continua associada
à francesa.

De notar, os vínculos do Brasil com a França sempre foram tão estreitos
quanto possível, nos primórdios, ao ponto de índios brasileiros serem apresenta-
dos a mais de um rei francês. E não se deve esquecer o primeiro casal católico
brasileiro, homenageado por Dom Pedro I quando de sua coroação, outorgando
ao seu descendente de então o título de Barão da Torre de Garcia d’Ávila. O
português Garcia d’Ávila naufragara na costa da Bahia, e fora acolhido pelo caci-
que local, que lhe deu em casamento sua filha Paraguaçu; mais tarde, ambos fo-
ram à França, e Paraguaçu foi batizada em Saint-Malô com o nome de Catherine
du Brésil. Depois, retornaram à Bahia, e de sua união nasceram a Casa da Torre e
o castelo da Torre de Garcia d’Ávila, cujas terras chegaram a incluir 800.000
km2, englobando a maior parte do Nordeste e chegando até ao Piauí.

Assim, tais vínculos sempre foram bastante sólidos, e desse modo conti-
nuaram até hoje: no século XX, filósofos como Lévi-Strauss e Derrida, den-
tre outros, encontraram asilo no Brasil, e foram admitidos a lecionar na Uni-
versidade de São Paulo; os grandes estilistas franceses mantêm estabeleci-
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mentos sobretudo em São Paulo, e vice-versa quanto a estilistas brasileiros
em relação a Paris.

É claro, como já visto, à época da França Antártica a barreira religiosa era
intransponível entre católicos e huguenotes: Villegaignon era católico – quan-
do voltou à França foi se justificar das acusações dos protestantes – e Jean de
Léry era protestante. Por isso a obra deste último soa hoje como uma verda-
deira desconstrução do primeiro. Mas, considerada essa circunstância, é certo
que Villegaignon foi o ícone da tentativa francesa de colonização do Rio de
Janeiro, e a partir deste para outras paragens no País.

Afinal, o vice-rei francês foi um visionário, na sua proposta de estabeleci-
mento da França Antártica ao rei Henrique II? Foi um vilão? Ou foi um devo-
tado religioso e combatente dos valores franceses e civilizatórios? Ninguém é
perfeito, mas tudo faz crer que estes dois últimos adjetivos lhe caíam com me-
lhor exação. Os nativos o aceitavam sem restrições, a Confederação dos Ta-
moios lutou até o último homem pelos franceses, e seu prestígio em Portugal
era tão grande que, mesmo quando só dispunha de oitenta defensores, os por-
tugueses se eximiram de atacá-lo. Retornado à França e cuidando de justificar
suas posições religiosas, não recebeu do rei qualquer exigência de explicação
sobre aspectos de natureza política ou militar quanto à sua atuação no Rio de
Janeiro.

Nicolas Durand de Villegaignon nasceu em 1510, em Provins. Conforme
observação do General Augusto Tasso Fragoso (Os Franceses no Rio de Janeiro),
era aplicado ao estudo, e adquiriu conhecimentos extensos e variados em quase
todos os quadrantes do saber humano. Foi armado Cavaleiro em 1531. Em
1541, participou da expedição de Carlos V em Alger. De 1542 a 1544, lutou
contra os turcos na Hungria. Em 1548, comandou o navio que levava de Dun-
querque para Brest a ex-rainha de França Maria Stuart, já então rainha da
Escócia. Voltou a combater os turcos na ilha de Malta, em 1551. Em todas as
campanhas das quais participou distinguiu-se pela bravura, e por isso, apesar
do seu gênio difícil, era benquisto e prestigiado pelos seus chefes. Chegou a ser
nomeado Vice-Almirante da Bretanha pelo rei Henrique II.
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Foi com o apoio do Almirante Coligny que levou a termo seu projeto da
França Antártica. Quando retornou, também tinha o intento de armar uma
nova esquadra, para acabar com as fortificações e o domínio português no Bra-
sil, mas as guerras religiosas na França obstaram as possibilidades dessa empre-
sa. A par de suas qualidades como militar, legou aos pósteros um excelente re-
lato sobre a campanha de Carlos V em Alger, além de muitos folhetins sobre
suas divergências teológicas com Calvino. Morreu em Beauvais, a 9 de janeiro
de 1571.

A Marinha de Guerra do Brasil erigiu-lhe um monumento na sua cidade na-
tal de Provins, em 1 de agosto de 2000. Seria preciso mais, após quase cinco
séculos, para entender o que foram a França Antártica e a figura de Villegaig-
non? Villegaignon foi um precursor, um homem culto e denodado, que sonha-
va longe, mas, ao que tudo faz crer, não havia possibilidade de sua França
Antártica se expandir.

Até hoje, porém, eruditos e outros elocubram sobre como seria o Brasil se
os holandeses houvessem prosperado na sua possessão do Nordeste, com um
príncipe esclarecido como João Maurício de Nassau. Ao que tudo faz crer, se-
ria um Brasil dividido, embora a influência flamenga também esteja presente e
na atualidade ainda nasçam nordestinos de olhos azuis e cabelos louros.

E o que seria o Brasil, então, se os franceses houvessem conseguido fincar
um pé definitivo no Rio de Janeiro e adjacências? Possivelmente, seria igual-
mente um país dividido. Na verdade, só os portugueses tiveram o intuito de
açambarcar o território total previsto nas disposições do Tratado de Tordesi-
lhas, e mais tarde alargado até às fronteiras atuais. Por isso, puderam legar às
gerações presentes um país territorialmente íntegro, com um idioma único.
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João Cointha, um
heterodoxo na França
Antártica

Paulo Roberto Pere ira

� I – Introdução
Quando se analisa a trajetória de uma personagem que viveu na

Europa no alvorecer do Renascimento, tem-se de levar em conta que
naquela época todos os atos da vida humana, públicos e privados,
como nascer, comer, trabalhar, casar, morrer, eram regidos pelo cris-
tianismo, ou nas palavras de Lucien Febvre:

“A Igreja se imiscui em tudo, ou, mais precisamente, acha-se imis-
cuída em tudo,” “estabelecida em pleno coração da vida dos homens,
de sua vida sentimental, de sua vida profissional, de sua vida estética, se
é que se pode empregar tal palavra: de tudo o que os ultrapassa e de
tudo o que os une, de suas grandes paixões, de seus pequenos interes-
ses, de suas esperanças e de suas fantasias... Tudo isto confirma, uma
vez mais, o domínio insidioso e total da religião sobre os homens.”1

1 FEBVRE, Lucien. O problema da descrença no século XVI. In: História. Org. Carlos
Guilherme Mota. São Paulo: Ática, 1992, pp. 49 e 51.
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Daí a profunda divergência religiosa que agitava as entranhas do cristianis-
mo, por influência das correntes lideradas por Inácio de Loyola, Martinho Lu-
tero, João Calvino, sob o estímulo da militância espiritual de Erasmo, confor-
me se pode depreender das lições de Marcel Bataillon.2 Na Península Ibérica
esse ambiente religioso adquiriu, devido ao passado de guerra de conquista do
território contra os mouros e pela adesão à Contra-Reforma, uma tendência
extremada:

“Não é demasiado insistir em que, na Espanha unida e em Portugal, a re-
ligião era o fundamento da nacionalidade. Pela religião os povos da Penín-
sula tinham conquistado, palmo a palmo, aos sarracenos, uma pátria. Pela
religião, ao menos com tal pretexto, os portugueses tinham encetado a em-
presa de África, que os ia levar à descoberta do Oriente maravilhoso.”3

O Brasil quinhentista não ficou imune aos embates religiosos do tempo.
Eles se refletiam nos pequenos núcleos de povoamentos das capitanias, através
do confronto de idéias, confirmados pelos relatos de viajantes, aventureiros e
correspondência dos principais soldados de Cristo; o que demonstra como a
Terra Brasilis, já no primeiro século de sua colonização, se integrava na efer-
vescência cultural do tempo.

A presença da Igreja Católica no Brasil quinhentista vai além do ato simbó-
lico da primeira missa em 1500. Na verdade, o seu poder institucional data de
1549 com a vinda dos seis jesuítas que iniciaram a experiência evangelizadora,
enviados por D. João III na frota do primeiro governador geral. A partir desse
grupo de inacianos, os missionários da Companhia de Jesus irão realizar na
América Portuguesa, segundo Capistrano de Abreu, “uma obra sem exemplo
na história”.4
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2BATAILLON, Marcel. Erasmo y España. México: Fondo de Cultura Económica, 1950, dois tomos.
3 AZEVEDO, J. Lúcio D’. História dos Christãos Novos Portugueses. Lisboa: Clássica, 1922, pp. 54-55.
4 ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976, p. 46.



O primeiro contato francês com o Brasil ocorre em 1504, na viagem empre-
endida pelo capitão normando Binot Paulmier de Gonneville, que narra sua
experiência com os índios carijós, em Santa Catarina,5 tornando-se precursor
da aproximação francesa com os índios brasileiros. Após a viagem de Gonne-
ville, os franceses se tornaram assíduos freqüentadores da costa brasileira em
busca da ibirapitanga ou oraboutan, segundo Thevet, ou ainda araboutan, no dizer
de Léry. Praticando o escambo com o pau-brasil, convivendo pacificamente
com muitas tribos indígenas, acabam por tentar permanecer na colônia lusita-
na a que chamaram de Terre du Brésil, afrancesamento do italiano verzino.

A tentativa de criar uma colônia na América Portuguesa se deve, sobretudo,
ao fato de Francisco I, rei de França, não reconhecer a pretensa divisão do mun-
do decidida por lusos e castelhanos no Tratado de Tordesilhas (1494), ao ques-
tionar: “Eu gostaria muito que me mostrassem o artigo do testamento de Adão
que divide o Novo Mundo entre meus irmãos, o imperador Carlos V e o rei de
Portugal, excluindo-me da sucessão.”6 Tal decisão do governante francês moti-
vou a aventura do vice-almirante da Bretanha, Nicolas Durand de Villegaignon,
de fundar a França Antártica na baía da Guanabara, em novembro de 1555.7

O projeto civilizacional de construir na Terra do Brasil uma colônia para
abrigar diferentes grupos religiosos, no momento em que a Europa, particular-
mente a França, enfrentava a intolerância entre católicos e protestantes, resul-
tou no maior conhecimento dessa região que já fascinava a Europa, desde o
aparecimento dos relatos de Américo Vespúcio e do Piloto Anônimo.8 A pri-
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5 GONNEVILLE, Binot Paulmier de. Campagne du navire l’Espoir de Honfleur. 1503-1505. Relation
authentique du voyage du Capitaine de Gonneville ès Nouvelles Terres des Indes. Publiée
intégralement pour la première fois avec une introduction et des éclaircissements par M. d’Avezac.
Paris: Challamel , 1869. É a primeira edição do mais antigo documento francês sobre o Brasil.
6 HEULHARD, Arthur. Villegagnon, roi d’Amérique; un homme de mer au XVIème siècle (1510-1572). Paris:
Ernest Leroux, 1897, p. 85.
7 Veja o estudo fundamental: BONNICHON, Philippe e FERREZ, Gilberto. A França Antártica. In:
História Naval Brasileira. Coordenação Max Justo Guedes. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação
Geral da Marinha, 1975, primeiro volume, tomo II, pp. 401-471.
8 PEREIRA, Paulo Roberto. Os Três Únicos Testemunhos do Descobrimento do Brasil. 2.a ed. Rio de Janeiro:
Lacerda, 1999.



meira narrativa sobre a experiência francesa no Rio de Janeiro se comprova
pelo depoimento do cosmógrafo franciscano André Thevet, em Singularidades
da França Antárctica.9 Trata-se de um livro extraordinário de viagens, embora
não se refira exclusivamente ao Brasil, pois, em cerca de metade da obra, ele
descreve diversas regiões do Atlântico e da América que percorreu no seu traje-
to de vinda e ida à Europa até chegar à baía da Guanabara. A França Antártica
em si mesma ocupa muito pouco a atenção do cosmógrafo franciscano. O seu
interesse concentrou-se, sobretudo, no relato da vida dos índios canibais do
Rio de Janeiro. São de extrema importância esses informes de Thevet, tanto
que mais de um antropólogo já demonstrou a sua impressionante atualidade.
O seu testemunho foi decisivo na formação do mito do bom selvagem na men-
talidade européia da Renascença, particularmente sobre o pensamento francês
até o século XVIII, conforme já assinalou Afonso Arinos de Melo Franco no
seu clássico estudo sobre a contribuição do índio brasileiro ao conceito de ho-
mem natural na história das idéias européias.10 Influência essa tão determinan-
te, que pode ser comprovada, entre outros, no célebre ensaio de Michel de
Montaigne sobre o nosso indígena em que, à maneira de um moderno etnólo-
go, afirmava o pensador renascentista: “Não vejo nada de bárbaro ou selvagem
no que dizem daqueles povos; e, na verdade, cada qual considera bárbaro o que
não se pratica em sua terra.”11

O outro depoimento fundamental da experiência francesa na baía da Gua-
nabara é o do huguenote Jean de Léry, Viagem à Terra do Brasil.12 O interessante
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9 THEVET, André. Les Singularitez de la France Antarctique. Nouvelle édition avec notes et commentaires
par Paul Gaffarel. Paris: Maisonneuve, 1878. (Editio princeps: Paris, nos prelos de Maurice de la Port,
1557). Veja a edição atual de Frank Lestringant: Le Brésil d’ André Thevet. Paris: Chandeigne, 1997.
Confira a edição brasileira: Singularidades da França Antárctica. Tradução e notas de Estêvão Pinto. São
Paulo: Nacional, 1944.
10 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa. 2.a ed. Rio de Janeiro:
José Olympio, 1976.
11 MONTAIGNE, Michel de. Dos canibais. In: Ensaios. Tradução de Sérgio Milliet. São Paulo: Abril
Cultural, 1972, p. 105. (Les Essais editio princeps. Paris, 1580.)
12 LÉRY, Jean. Histoire d’un voyage faict en la Terre du Brésil. Nouvelle édition avec une introduction &
des notes par Paul Gaffarel. Paris: Alphonse Lemerre, 1880, 2 vols. Veja a edição atual de Frank



sobre o livro do calvinista genebrino é que só a partir da sua segunda edição,
1580, é que se amplia de maneira considerável o número de ilustrações retra-
tando cenas de guerra e de canibalismo dos nossos selvagens. Além desses dois
testemunhos, escritos por participantes que viveram a experiência da França
Antártica, há outros textos que documentam as relações dos franceses com a
realidade quinhentista do Brasil, como Une Fête brésilienne celebrée à Rouen en
1550,13 que trata da presença de índios brasileiros na França.14

� II – José de Anchieta e o “Herege da
Guanabara”

Por trás da reação portuguesa contra o empreendimento dirigido por Ville-
gaignon, além do interesse econômico que poderia suscitar, está o significado
religioso. Criar um núcleo protestante dentro da América lusitana no momen-
to em que Portugal fazia parte da ponta-de-lança do movimento da Contra-
Reforma, seria uma ação que a ortodoxia ibérica não aceitava. Daí se compre-
ender a postura intransigente em defesa do catolicismo, que se encontra na
correspondência do primeiro provincial da Companhia de Jesus no Brasil, Pa-
dre Manuel da Nóbrega, ao escrever ao Cardeal Infante, último rei de Portugal
da Casa de Avis e inquisidor-geral, contra a colônia da França Antártica:

“Estes franceses seguiam as heresias da Alemanha, principalmente as de
Calvino, que está em Genebra, segundo soube deles mesmos, e pelos livros
que lhe acharam muitos, e vinham a esta terra a semear estas heresias pelo
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Lestringant, Paris: Le Livre de Poche, 1994. Confira a edição brasileira: Viagem à Terra do Brasil.
Tradução e notas de Sérgio Milliet. São Paulo: Martins, 1951. (Editio princeps: La Rochelle par
Antoine Chuppin, 1578.)
13 DENIS, Ferdinand. Une Fête brésilienne celebrée à Rouen en 1550. Paris: J. Technes, 1850.
14 Veja a bibliografia sobre o tema em: FROTA, Guilherme de Andréa. Os franceses e a fundação do
Rio de Janeiro. Ensaio bibliográfico. In: Verbum. Rio de Janeiro, 20, n.o 2, jun. 1963.



gentio, e segundo soube tinham mandado muitos meninos do gentio a
aprendê-las ao mesmo Calvino e outras partes para depois serem mestres, e
desses levou alguns o Villegaignon que era o que fizera aquela fortaleza
(Coligny) e se intitulara Rei do Brasil.”15

Outro auxiliar inaciano do terceiro governador geral na luta contra os fran-
ceses foi o Padre José de Anchieta. O “Apóstolo do Brasil” motivado por esses
acontecimentos no Rio de Janeiro redigiu em latim a epopéia renascentista De
gestis Mendi de Saa (Os feitos de Mem de Sá),16 em que o governante da colônia brasi-
leira aparece como um personagem civilizador, quase lendário, que lembra o
herói da epopéia virgiliana.

A aventura de criação da França Antártica trouxe à baía da Guanabara vários
heterodoxos que perambularam pelo Brasil quinhentista. Desse contingente
uma personagem se relacionou com a elite intelectual da Colônia: o doutor
pela Sorbonne João Cointha, Senhor de Bolés, que chegou ao Rio de Janeiro
em 1557, na expedição de Bois le Comte, sobrinho de Villegaignon. Esse
aventureiro e letrado renascentista pelo seu vasto saber, além de profundo co-
nhecimento teológico, manteve contato com os governantes e os membros da
Companhia de Jesus, criando uma polêmica religiosa que acaba por colocá-lo
nas malhas da Inquisição.

O itinerário do calvinista João Cointha, companheiro de Jean de Léry, é
cheio de peripécias e está envolvido na lenda a respeito da sua pretensa morte
no Brasil, na qual José de Anchieta é apresentado como aquele que auxiliou o
carrasco a acabar-lhe com a vida. Cointha, após participar de várias polêmicas
religiosas na França Antártica, ocorridas entre grupos católicos, calvinistas e
luteranos, incluindo-se entre os participantes o próprio Villegaignon e tam-
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15 NÓBREGA, Pe. Manuel da. Cartas do Brasil e mais escritos. Edição de Serafim Leite, S.I. Coimbra:
Acta Universitatis Conimbrigensis, 1955, p. 368. É a célebre carta “Ao Cardeal Infante D. Henrique
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16 ANCHIETA, José de. De gestis Mendi de Saa. Apresentação Eduardo Portella. Introdução Paulo
Roberto Pereira. Edição fac-similar. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1997, p. 9. (Primeira
edição: Coimbra, 1563.)



bém Jean de Léry, acaba por fugir para São Vicente. Aceito pelos portugueses,
viaja pelo Brasil, convivendo com personagens relevantes da Colônia. Quando
Mem de Sá resolveu expulsar os franceses da baía da Guanabara, contou com o
seu auxílio para a tomada do Forte Coligny.

A deturpação histórica a respeito da sua pretensa morte no Brasil teve ori-
gem após os dois primeiros relatos biográficos do “Apóstolo do Brasil”, pois a
primeira biografia de Anchieta, escrita por Quirício Caxa, em 1598, não se re-
fere a João Cointha nem ao “Herege da Guanabara”. E a seguinte, escrita por
Pero Rodrigues, de 1605-1609, fala de Cointha, mas desconhece o “Herege
da Guanabara”, que aparece pela primeira vez associado a Cointha na obra de
Sebastião Beretário, publicado em Colônia em 1617 e, depois, na de Simão de
Vasconcelos, Vida do Venerável Pe. José de Anchieta, publicada em 1672. Portanto,
essa lenda nasceu na biografia européia de Anchieta escrita por Beretário, sen-
do tal versão inicialmente utilizada por Frei Vicente do Salvador no seu livro
História do Brasil,17 terminado em 1627, mas só editado no século XIX. Assim,
essa versão transforma Cointha e o “Herege da Guanabara” em uma só pessoa,
adquirindo foros de verdade, após a publicação do livro de Vasconcelos.

Ora, esse imbróglio tem-se prolongado injustamente, chegando até a
nossa época, quando já se sabe, desde o século XIX, com os estudos de
Cândido Mendes de Almeida,18 Ramiz Galvão,19 Capistrano de Abreu,20
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17 CAXA, Quirício. Breve Relação da Vida e Morte do Padre José de Anchieta; RODRIGUES, Pero. Vida do
Padre José de Anchieta da Companhia de Jesus. In: Primeiras biografias de José de Anchieta. São Paulo: Loyola,
1980, p. 68; BERETTARI, S.J. Sebastianus. Josephi Anchietae Societatis Jesu sacerdotis in Brasilia defuncti vita.
Colônia: 1617; VASCONCELLOS, Simão de. Vida do Venerável Padre José de Anchieta. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1943, 2 vols.; vol. I, pp. 132-135; SALVADOR, Vicente do. História do Brasil
(1500-1627). 5.a ed., São Paulo: Melhoramentos, 1965, pp. 190-191.
18 ALMEIDA, Cândido Mendes de. Notas para a Historia Patria (quarto artigo). A catastrophe de
João de Bolés foi uma realidade? In: Revista trimensal do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil.
Tomo XLII, parte I, Rio de Janeiro: 1879, pp. 141-205.
19 GALVÃO, Dr. B.F. de Ramiz (Barão). João Cointha, Senhor de Bolés. In: Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro. Tomo XLVII, parte II, 1884, pp. 39-45.
20 ABREU, Capistrano de. João Cointa, Senhor de Bolés. In: Ensaios e Estudos: crítica e história, 3.a série.
2.a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 1976, pp. 3-16.



que alguns biógrafos de Anchieta se enganaram a respeito dos fatos que o
“Taumaturgo do Brasil” relata em sua correspondência, envolvendo os
compatriotas de João Cointha que tentavam estabelecer na Guanabara a
utópica França Antártica.

O desconhecimento do verdadeiro destino de Cointha prejudicou sensivel-
mente o seu resgate biográfico, pois permitiu que se criasse uma história paralela,
associando o seu nome ao de um tal Jacques ou Tiago Leballeur, “Herege da Gua-
nabara”, mandado enforcar por Mem de Sá com a assistência espiritual de José de
Anchieta, conforme já demonstraram Celso Vieira e Hélio Abranches Viotti.21

Com a confusão criada, Cointha e Bolés deixaram de ser a mesma pessoa,
além de se tornar uma terceira ao ser associado ao “Herege da Guanabara”.
Com isso, sua verdadeira identidade e os dois livros por ele publicados em Lis-
boa só voltaram a lhe ser corretamente atribuídos após as revelações de Ramiz
Galvão, Cândido Mendes de Almeida, além da descoberta do processo inqui-
sitorial do famoso aventureiro calvinista,22 por Souza Viterbo, no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo.

Essa lenda tem subsistido a tal ponto que, mesmo depois de se comprovar
que Cointha não morreu no Brasil, continuaram surgindo trabalhos com o
mesmo equívoco histórico. Em São Paulo, por exemplo, foi publicado anoni-
mamente, em 1896, um folheto de 32 páginas com o sugestivo título de Anchi-
eta, o carrasco de Bolés à luz da história pátria. A pretensa “compilação histórica”, atri-
buída a Álvaro Emídio Gonçalves dos Reis, aproveitou-se do debate travado
nos meios intelectuais brasileiros do século XIX sobre o papel de Anchieta na
morte do desertor da França Antártica.

A fraude construída por um equívoco no século XVII chegou ao século XX
com várias publicações como Anchieta e o suplício de Balleur, de Vicente Temudo
Lessa, de 1934; Anchieta: Santo ou Carrasco?, de Aníbal Pereira dos Reis, da déca-
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21 VIEIRA, Celso. Anchieta. Rio de Janeiro: 1930; VIOTTI, S.J. Pe. Hélio Abranches. Anchieta: o
Apóstolo do Brasil. 2.a ed. São Paulo: Loyola, 1980.
22 VITERBO, Sousa. Trabalhos Náuticos dos Portugueses: séculos XVI e XVII. Lisboa: IN-CM, 1988.
Edição fac-similar. Cf. pp. 644-655.



da de 1980; além de outras que surgiram na década de 90,23 desconhecendo as
revelações do século XIX realizadas pelos membros do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro.

� III – Itinerário de Bolés: da França ao Brasil,
Portugal e Índia

Os contemporâneos do Senhor de Bolés o admiravam pela sua cultura, mas
o criticavam pelas posições religiosas num momento em que o Ocidente vivia
em constantes choques entre as diversas correntes cristãs. Para se ter uma idéia
das divergências religiosas em que Bolés figura como o principal causador dos
embates teológicos, é necessário transcrever depoimentos de seus contemporâ-
neos. Do lado francês, Villegaignon, na sua correspondência, a ele assim se re-
fere: “Um jacobino renegado, denominado João Cointha, homem de inteli-
gência rápida e versátil”, que em Paris se reuniu aos enviados de Calvino, que
Bois le Comte trouxe ao Rio de Janeiro.24 O outro testemunho fundamental é
o do cronista Jean de Léry no seu livro Viagem à Terra do Brasil. Companheiro de
Cointha na aventura francesa à América do Sul, Léry demonstra que Bolés não
possuía uma posição religiosa permanente ligada a qualquer seita:

“No domingo 21 de março, em que pela primeira vez celebramos a santa
ceia de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Forte de Coligny, prepararam os mi-
nistros, com a devida antecedência, todos os que deviam comungar e como
não tínhamos em boa conta um tal senhor João Cointha, que viera conosco
e ora se chamava senhor Heitor e ora se dizia doutor da Sorbonne, foi ele
convidado a fazer confissão pública de sua fé antes de comungar, o que fez,
abjurando perante todos o papismo.”25

23 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, pp. 180-181.
24 ANCHIETA, S.J., Joseph de. Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1933, p. 163.
25 LÉRY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil. Tradução de Sérgio Milliet. São Paulo: Martins, 1951, p. 80.
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Do lado ibérico, o principal relato é fornecido por José de Anchieta em
dois diferentes momentos. Primeiro, na sua carta “Ao Geral Pe. Diogo Laí-
nes, de São Vicente, 1o de junho de 1560”, em que, ao relatar a fuga de
quatro franceses, na luta pela posse do Rio de Janeiro, para o lado portu-
guês, testemunha como Cointha espalhava idéias contrárias à religião cató-
lica entre o povo:

“Nesse meio tempo, um deles, instruído nas artes liberais, grego, e hebra-
ico, e muito versado na Sagrada Escritura, ou por medo de seu capitão, que
tinha diversa opinião, ou por querer semear seus erros entre os portugueses,
veio-se para cá, com outros três companheiros idiotas, que, como hóspedes
e peregrinos, foram recebidos e tratados muito benignamente. Este, que
sabe bem a língua espanhola, começou a blasonar que era fidalgo e letrado,
e, com esta opinião e uma fácil e alegre conversação, que tem, fazia admi-
rar-se os homens e que o estimassem.”26

A distância de mais de quatrocentos anos confirma que o projeto da França
Antártica estava fadado ao fracasso devido à atmosfera sombria criada pelas
polêmicas religiosas, cujo principal causador era o próprio chefe da colônia,
Villegaignon, pois, como lembram Vasco Mariz e Lucien Provençal, ele “pe-
cou pelo excesso de disciplina e de intransigência religiosa. É verdade que ele
tentou acomodar-se com o agressivo zelo catequizador dos pastores protes-
tantes e, na semana santa de 1557, decretou até uma espécie de páscoa ecumê-
nica, mas isso não bastou. Os calvinistas radicalizaram e Villegaignon, em vez
de insistir na busca de uma trégua religiosa, agiu como bom cavaleiro de Malta
e bateu de frente com os calvinistas.”27

26 ANCHIETA S.J. José de. Cartas. Correspondência ativa e passiva. Edição do Pe. Hélio Abranches
Viotti, S.J. São Paulo: Loyola, 1984, p. 164.
27 MARIZ, Vasco & PROVENÇAL, Lucien. Villegaignon e a França Antártica. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira/ Biblioteca do Exército, 2000, p. 123.
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Baía de Guanabara vista da Fortaleza de Villegaignon
Óleo sobre tela 87 x 117 cm

Rio de Janeiro visto da Fortaleza de Villegaignon
Óleo sobre tela 87 x 117 cm
Coleção particular – RJ.



Anchieta, quando volta a expor a história de Cointha, o acusa de ser a figura
central da polêmica religiosa que fora criada na América portuguesa, indican-
do conhecer o seu destino fora do Brasil:

“Um dos moradores desta Fortaleza (de Coligny) era um João de Bolés,
homem douto nas letras latinas, gregas e hebraicas e muito lido na Sagrada
Escritura, mas grande herege. Este, com medo de Villegaignon, que preten-
dia castigá-lo por suas heresias, fugiu com alguns outros para São Vicente,
nas canoas dos Tamoios, que iam lá à guerra, com pretexto de os ajudar. E
chegando à Fortaleza da Bertioga, se meteu nela com os seus e se ficou em
São Vicente. Ali começou logo a vomitar a peçonha de suas heresias. Ao
qual resistiu o Padre Luís da Grã e o fez mandar preso à Bahia. E daí foi
mandado pelo Bispo Dom Pedro Leitão a Portugal, e de Portugal foi para a
Índia e nunca mais apareceu.”28

O Senhor de Bolés, com a derrota dos franceses no Rio de Janeiro, voltou
novamente a São Vicente, onde já polemizara com o Padre Luís da Grã. Este,
da primeira vez que Cointha se refugiara em Bertioga e começara a questionar
o catolicismo, o denunciara à Inquisição, agindo assim novamente com o re-
torno do francês que ajudara os portugueses a derrotar os compatriotas. Bolés,
ao embarcar para o reino português para receber recompensas pela ajuda que
prestara a Mem de Sá na conquista do Forte Coligny, desconhecia tais denún-
cias do jesuíta; quando o navio em que viajava parou na Bahia, o Bispo D. Pe-
dro Leitão, que recebera as denúncias, o mandou prender. Ele ficou nos cárce-
res baianos por cerca de três anos. Depois de muito apelar até mesmo ao Inqui-
sidor-Geral, Cointha foi remetido para a prisão da Santa Inquisição de Lisboa,
a fim de ser julgado pelo crime de heresia. Lá, acabou sendo absolvido das acu-
sações nos processos oriundos da América, pelos relevantes serviços prestados

30

PANTONE 1525 PRETO

João Cointha , um heterodoxo na França Antárt ica

28 ANCHIETA, S.J., Joseph de. Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1933, p. 312. In: Informação do Brasil e de suas Capitanias (1584).



na defesa do Brasil, traindo seus compatriotas na conquista do Forte Coligny,
segundo testemunho do próprio Mem de Sá.

Pelos originais guardados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo,29 po-
de-se avaliar a sua dimensão intelectual já que, como Damião de Góis, fez a
própria defesa ante o Tribunal, recusando o Procurador dos Réus. A sua mor-
te ocorreu muito mais tarde, em Goa, depois de ficar livre dos processos de
Lisboa.30 O desconhecimento desses fatos prejudicou sensivelmente o resgate
da verdade a respeito do destino de João Cointha, figura paradigmática da di-
vergência religiosa no Brasil quinhentista e autor de obra original dentro dos
postulados filosóficos da Renascença.

O anonimato a que foi relegado, juntamente com os livros que escreveu, foi,
naturalmente, reflexo da intolerância que grassava nos meios religiosos lusita-
nos sob o signo da Contra-Reforma, que repercutia também nos domínios ul-
tramarinos portugueses. Já se disse, e com razão, que a conquista espiritual foi
tão importante para os países ibéricos quanto a conquista temporal das terras
no Novo Mundo. Para os portugueses a aventura francesa de Villegaignon ti-
nha de ser combatida em todas as frentes pois,

“Os franceses ‘hereges’ são triplamente estigmatizados. Em primeiro lu-
gar porque conheciam a Verdade e a renegaram. Em segundo, porque inva-
dem o império temporal da Coroa portuguesa. E em terceiro, porque inva-
dem o império espiritual católico. E esta tríplice transgressão é tão mais
ameaçadora porque se dá no Brasil a um só tempo.”31

29 Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Inquisição de Lisboa. Processos 5451 e 1586. Esses dois
processos inquisitoriais são truncados em virtude de ter sido inicialmente formado um primeiro
processo por denúncia do Padre Luís da Grã. Quando Bolés chegou preso à Bahia, o bispo D. Pedro
Leitão abriu nova devassa contra o huguenote francês.
30 Veja o códice manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa: Repertório geral..., Códice 203, fólio.
483r e 484v.
31 NEVES, Luiz Felipe Baêta. O Combate dos Soldados de Cristo na Terra dos Papagaios. Rio de Janeiro:
Forense-Universitária, 1978, pp. 64-65.
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A personalidade contraditória do francês João Cointha, que nas palavras do
Padre Serafim Leite tinha “o seu quê de astrólogo e judaizante e calvinista e ca-
tólico, sem ser coisa nenhuma a fundo”,32 vem sendo melhor conhecida a par-
tir das pesquisas que revelaram o seu itinerário no império português quinhen-
tista, demonstrando que as informações que o envolvem como um dos partici-
pantes da malograda tentativa francesa de estabelecer uma colônia na baía de
Guanabara estão inçadas de erros. Daí a importância de que se reveste o seu de-
poimento: “Disse que se chamava João Cointha, natural de Bolés, lugar de
França, da jurisdição de Troyes, Champanha, do Arcebispado de Sens, soltei-
ro, filho de João Cointha e de Francisca Calfounges.”33

João Cointha conviveu no Brasil com as principais figuras do tempo: Mem de
Sá, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Luís da Grã. Todos, quer pelos pro-
cessos em que foi acusado de heresia, quer pela correspondência em que a ele se
referem, relatam impressionados dois aspectos da vida de Cointha: a sua vasta
cultura e a incorrigível tendência para polemizar a respeito de questões da fé.

“O caso da França Antártica e de João de Bolés alarga o espectro da refle-
xão acerca da construção de novas estruturas sociais na América. No lança-
mento de suas bases, desde o princípio da ação colonizadora, a religião ser-
viu como um de seus pilares, instituindo e confundindo-se com as socieda-
des coloniais.”34

Sendo uma das personagens enigmáticas da história luso-brasileira da segun-
da metade do século XVI, João Cointha só nos deixou um retrato verdadeiro,
que é, infelizmente, o revelado em seus dois processos inquisitoriais, oriundos
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34 MENDONÇA, Paulo Knauss de. O Rio de Janeiro da Pacificação. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal
de Cultura, 1991, p. 120.



do Brasil, julgados em Lisboa; e o derradeiro em Goa, 1572,35 onde foi justiça-
do pelo braço secular. Levado preso do Brasil para Portugal acusado de lutera-
no, João Cointha defendeu-se com brilhantismo. No libelo acusatório do pro-
cesso consta: “Des Boulez francês preso no cárcere da Santa Inquisição pelo
crime de heresia.”36 Na sua defesa não nega que seguia as correntes protestan-
tes, mas revela os serviços que prestara no Brasil e acaba recebendo uma conde-
nação leve, com penas espirituais, em 13 de agosto de 1564; e, em novembro
desse ano, o castigo é comutado. Mas a alma inconstante de Cointha acaba por
levá-lo ao Oriente. Lá, na capital do Estado Português da Índia, longe dos pro-
tetores que reconhecessem os trabalhos que fizera e os livros que publicara,
Cointha acabou por ser preso, em 1569, acusado de relapso por culpas de lute-
ranismo, sendo entregue à justiça secular. O seu fim trágico acontece em 20 de
janeiro de 1572, e se pode sintetizar nas palavras de Israel Révah: “expia na fo-
gueira da Inquisição de Goa uma liberdade de linguagem em matéria de reli-
gião que não podia tolerar a implacável ortodoxia lusitana.”37

� IV – Os livros de Cointha

Um estudo abrangente, capaz de averiguar os aspectos que envolvem a
multifacetada personalidade de João Cointha, precisa considerar três ver-
tentes: sua trajetória biográfica, o percurso bibliográfico de seus livros e a
análise de suas duas obras dentro do contexto da literatura de espirituali-
dade no Renascimento europeu, a partir do ambiente de intolerância reli-
giosa no mundo luso-brasileiro. Portanto, após o exame do itinerário desse
heterodoxo a partir da França Antártica, sem cobrir todas as lacunas de sua
vida que ainda é, de certo modo, uma incógnita, apesar de parcialmente ro-
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37 RÉVAH, I.S. Idem, p. 75.



manceada pelo historiador Clovis Bulcão,38 pode-se identificar e descrever
a produção literária de Cointha.

Segundo se depreende do confronto dos vários catálogos bibliográficos
portugueses e brasileiros, os livros que João Cointha escreveu sofreram aciden-
tada trajetória. Algumas indagações são fundamentais ao levantamento biblio-
gráfico da sua obra: quantos livros escreveu, quantas edições tiveram, quantos
exemplares ainda existem de cada impressão, em quais bibliotecas são encon-
trados atualmente? As respostas a esses questionamentos preencherão, cer-
tamente, uma parte da mal conhecida história de Cointha como autor de
dois livros originais dentro dos postulados da Renascença.

O patrono da bibliografia portuguesa, Diogo Barbosa Machado, não teve
conhecimento da existência das obras de João Cointha, pois a elas não se refere
no seu monumental livro. A primeira notícia bibliográfica sobre João Cointha
aparece no Dicionário de Inocêncio,39 já em pleno século XIX, em que o extraordi-
nário bibliógrafo dá as primeiras informações sobre as duas obras até hoje co-
nhecidas do célebre herege francês: Paradoxo ou Sentença Filosófica contra a Opinião
do Vulgo40 e Católica e Religiosa Admoestação a Sujeitar o Homem, sem Entendimento à Obe-
diência da Fé.41 Após a notícia de Inocêncio, pode-se estabelecer um critério para
fixação das edições, dos exemplares conhecidos e de sua atual localização.

O primeiro livro de Bolés, Paradoxo ou Sentença Filosófica contra a Opinião do Vul-
go, é extremamente raro. O exemplar, descrito por Inocêncio, traz a informa-
ção: “Agora novamente feito e impresso nesta cidade de Lisboa em casa de
Marcos Borges, impressor do Rei Nosso Senhor, ao primeiro de janeiro de
1566.” Mas sabemos, segundo consta no catálogo da Biblioteca de Fernando
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Palha, publicado em 1896,42 que há uma edição anterior àquela descrita por
Inocêncio Francisco da Silva. Tal edição, citada por Palha, não possui data e
traz importante nota manuscrita do século XVIII, lembrando que “foi im-
presso em Lx.a 1566, segunda vez este livro, e esta impressão he a primeira e
diversifica em parte huma da outra que ambas tenho”. Portanto, a edição do
Paradoxo de 1566 é a segunda dessa obra de João Cointha, uma vez que a pri-
meira não traz a data. Na pesquisa realizada, pudemos constatar a existência de
cinco exemplares impressos e um manuscrito apógrafo do Paradoxo.

O livro de Cointha permaneceu com apenas essas duas edições do século
XVI. Embora constasse que “foi visto e aprovado este Paradoxo pelos deputa-
dos da Santa Inquisição e Ordinário”, a sua não-reedição se deve, provavel-
mente, ao fato de seu autor ter sido morto na fogueira por crime de heresia,
tornando a obra de tão difícil acesso, que motivou o aparecimento de exempla-
res manuscritos. Isso se comprova, ao examinar, no Catálogo dos Manuscritos da
Biblioteca Pública Eborense,43 um exemplar do livro Paradoxo, em que há uma nota
informando que aquela cópia fora transcrita com letra do século XVIII. De-
ve-se notar que, apesar de o Paradoxo nunca mais ter sido estampado em língua
portuguesa, foi publicado em francês, sem o nome de João Cointha, em Paris,
em 1605, por Nicolas du Fossé, segundo informam Sousa Viterbo44 e Israel
Salvador Révah.45 Ao pesquisar na Biblioteca Nacional da França, no departa-
mento de impressos reservados, não encontramos a edição francesa, citada por
Viterbo e Révah, mas tivemos a alegria de encontrar, em ótimo estado, a edi-
ção portuguesa de Marcos Borges de 1566.

42 PALHA, Fernando. Catalogue de la Bibliothèque de M. Fernando Palha. Lisbonne: Libanjo da Silva, 1896,
p. 92, n.o 374.
43 RIVARA, Joaquim Heliodoro da Cunha. Catálogo dos Manuscritos da Biblioteca Pública Eborense. Notas
de Joaquim Antônio de Sousa Telles de Mattos. Lisboa: Imprensa Nacional, 1871, tomo IV, parte I,
p. 261.
44 VITERBO, Sousa. Op. cit., p. 646.
45 RÉVAH, J. S.J. Cointha, Sieur des Boulez, exécuté par l’Inquisition de Goa en 1572. Estratto
dagli Annali dell’Istituto Universitario Orientale – Sezione Romanza. Napoli, 1961, p. 73.
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Quando Antônio Joaquim Anselmo publicou a Bibliografia das Obras Impressas
em Portugal no Século XVI,46 dedicou um precioso capítulo ao editor Marcos
Borges. Lá descreveu os livros Paradoxo ou Sentença Filosófica contra a Opinião do
Vulgo e Católica e Religiosa Admoestação a Sujeitar o Homem, sem Entendimento à Obediên-
cia da Fé. No seu fundamental trabalho, o cioso bibliógrafo português demons-
trou não ter visto exemplares dos livros de João Cointha, colhendo as informa-
ções de segunda mão.

Rubens Borba de Moraes, na sua monumental Bibliographia Brasiliana, estu-
dando os dois livros de Bolés, não consegue precisar o número de exemplares.
Quanto ao Paradoxo, afirma ele que “existem algumas cópias da segunda edi-
ção, de 1566, dentre elas a que se encontra na Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro”.47 Sobre a obra Católica e Religiosa Admoestação, transcreve o comentário
de Anselmo demonstrando desconhecê-la completamente. Francisco Leite de
Faria, no seu imprescindível Livros Impressos em Portugal no Século XVI Existentes na
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,48 constata a existência de apenas dois exempla-
res do livro Paradoxo. Portanto, o incansável pesquisador português não conhe-
ceu o terceiro exemplar, que tivemos o privilégio de examinar e que também se
encontra na principal biblioteca do Brasil.

Quanto à localização dos exemplares conhecidos desses dois livros de Co-
intha, a situação atual é a seguinte: do Paradoxo, o primeiro exemplar impresso,
encontra-se no Fundo Fernando Palha, da Biblioteca da Universidade de Har-
vard, editado em Lisboa por Marcos Borges, sem data, em que, pelo colofão,
vê-se que se trata da primeira edição. Os outros quatro exemplares impressos
em segunda edição, saídos em Lisboa, também pelo impressor Marcos Borges,
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46 ANSELMO, Antônio Joaquim. Bibliografia das Obras Impressas em Portugal no Século XVI. Lisboa:
Biblioteca Nacional, 1915, pp. 99 e 337-338.
47 MORAES, Rubens Borba de. Bibliografia Brasiliana. Revised and enlarged edition. Los Angeles:
UCLA Latin American Center Publications / Rio de Janeiro: Kosmos, 1983, 2 vols. Vol. I, p. 189.
Cit.: “A few copies exist of the second edition, of 1566, amongst them, the one in the Biblioteca
Nacional in Rio de Janeiro.”
48 FARIA, Francisco Leite de. Livros Impressos em Portugal no Século XVI Existentes na Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro. Coimbra: Coimbra Editora, 1979, p. 17.



em 1566, integram o acervo de duas bibliotecas: três pertencem à Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro e um à Biblioteca Nacional da França, em Paris. O
exemplar manuscrito pertence ao Arquivo Fronteira de Portugal, e foi desco-
berto e trazido a público pelo pesquisador Luciano Ribeiro.49 Quanto à obra
Católica e Religiosa Admoestação a Sujeitar o Homem, sem Entendimento à Obediência da Fé,
poucos bibliógrafos tomaram conhecimento da sua existência, mesmo estando
citada em dois dos principais catálogos da bibliografia luso-brasileira. Creio
que podemos informar que o único exemplar que agora se conhece, desapare-
cido há longos anos, apesar de citado erroneamente por diversos especialistas,
teve o seu reaparecimento em abril de 1997, no leilão da ex-Coleção Coman-
dante Ernesto Vilhena, realizado em Portugal, vindo a ser adquirido pela Bi-
blioteca Nacional de Lisboa.

Pode-se dizer que o itinerário e as peripécias de João Cointha ajudam a
compor um panorama sobre a polêmica religiosa no Brasil do século XVI, que
reflete o ambiente de conquista espiritual dominante na Renascença, proveni-
ente da expansão do cristianismo para os novos mundos que a aventura maríti-
ma revelara.

49 RIBEIRO, Luciano. Um aventureiro erudito: João Cointhor de Boules ou João Bolés. In: Stvdia.
Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 23:213-292, 1968.
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Montaigne e os canibais:
influência no Brasil

Alberto Venancio Filho

“O bom selvagem teve em Montaigne um advogado.”

Afrânio Peixoto

Otema dos canibais foi examinado de forma sistemática nos
Ensaios de Montaigne, e desde então tem sido objeto de aná-

lises, comentários e reflexões. Mais recentemente uma larga literatu-
ra tem surgido sobre a matéria.

O mito do bom selvagem se celebra a partir da descoberta da América,
mas se articula a uma crença antiga desenvolvida pelos poetas e filósofos
da Antiguidade greco-romana: o mito da idade de ouro, período situado
em tempos recuados, quando teria vivido uma humanidade mais feliz e
mais justa. A descoberta de novas terras a partir do século XV vem forne-
cer a visão da realidade ao que era um mito dos poetas e dos filósofos.
Esse fato se vinculava ao que os romanos costumavam opor à decadência
dos costumes das nações civilizadas, as qualidades morais e sociais dos
povos “bárbaros”, nos quais reconheciam os atributos da Roma dos tem-
pos primitivos. É o caso de Tácito no estudo consagrado à Germânia.
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A reflexão de Montaigne se desenvolve segundo dois eixos que não coinci-
dem necessariamente. Primeiramente se interroga sobre a oposição entre bar-
bárie e civilização, e em seguida fornece um certo número de informações so-
bre a organização e as crenças dos selvagens.

É de se assinalar que, enquanto no capítulo “Dos Canibais” Montaigne tra-
ta dos índios do Brasil, no capítulo “Dos Coches” discute em ótica diferente a
colonização espanhola, mas ambos obedecem à mesma problemática.

Considera-se no ensaio “Dos Canibais” três estágios com a estrutura de
uma narrativa de viagem. O primeiro é uma jornada exterior em busca do es-
tranho; em seguida, a descrição da sociedade selvagem, vista por uma testemu-
nha “verdadeira”; e o terceiro, a viagem de retorno, a volta do viajante narra-
dor, com uma visão apolínea do selvagem (cf. Michel de Certeau).

Montaigne timbrava em afirmar que suas observações eram diretas, não só
dos índios na festa de Rouen, mas de um serviçal de sua residência que teria par-
ticipado da expedição de Villegaignon, e que ficou em sua casa por mais de dez
anos. Teria também entrevistado outros indígenas, daí a originalidade que pro-
curava dar à análise. Se, em parte, pode ser correta esta afirmação, está provado
que ele se abeberou de várias fontes escritas, como os livros de André Thevet
(1502-1590) e Jean de Léry (1534-1611), sobretudo este, a obra de Lopes de
Gomara, o livro de Jerônimo Osório sobre Portugal, provavelmente na tradução
francesa da História de Portugal. De 1580, ano da edição dos dois primeiros livros
dos Ensaios, até 1588, quando saiu a edição com acréscimo do livro terceiro, no
qual inseriu o capítulo “Dos Coches”, deve ter travado conhecimento com o li-
vro de Las Casas, que inspirou a sua posição contra a escravidão dos índios.
Montaigne tem preferência pelo livro de Léry, que lhe parece mais fidedigno e
mais exato, ao contrário da posição tradicional favorável a Thevet.

É de se assinalar que a influência de Jean de Léry foi grande e está presente
num etnólogo contemporâneo, Claude Lévi-Strauss, no livro Tristes Trópicos. A
obra de Léry influenciou os estudos de Lévi-Strauss, de tal modo que ao chegar à
baía da Guanabara seus pensamentos se voltaram para ele. Atribuiu à obra de
Léry “a frescura do olhar”, denominando o livro “breviário de etnólogo”. É
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curioso que Lévi-Strauss desmente que tenha conhecido Léry através dos Ensaios,
pois lera estes em edição comum, tais referências só existindo em edições co-
mentadas, e que seu conhecimento de Léry veio do interesse pelos índios quando
das pesquisas realizadas no Musée de l’Homme na década de 30.

Em 1991 Lévi-Strauss publicou o livro Histoire de Lynx, reunindo vários en-
saios, inclusive o denominado “Relendo Montaigne”, em que estuda questões
da vida indígena relacionadas com os textos dos Ensaios. E diz: “Escrevendo
quando o século ia entrar no último quartel, assim com um certo recuo, sua
atitude diante das coisas e dos homens do Novo Mundo parecia mais comple-
xa do que algumas das páginas célebres levariam a pensar. Certo, o Novo
Mundo está sempre presente em sua obra, e ele o abordou em pelo menos três
capítulos, Dos Canibais, Dos Coches e em mais uma página fundamental da Apolo-
gia de Raymond Sebond, além de referências menos discretas no Do Costume.” Mas
acrescenta: “Ora, em cada um desses capítulos ele não diz a mesma coisa, ou
antes suas reflexões não se situam no mesmo plano.”

Tratando da expedição de Villegaignon em Tristes Trópicos, diz Lévi-Strauss:
“A história tem uma evolução tão estranha que me surpreende que ainda

nenhum cineasta ou romancista a tenha utilizado. Que filme ela daria! Isolados
num continente tão desconhecido como um planeta diferente, manifestando
uma ignorância total quanto à natureza e quanto aos homens, sendo incapazes
de cultivar a terra para garantir o seu sustento, e estando a satisfação das suas
necessidades dependente de uma população incompreensível, que de resto co-
meçou a odiá-los, atormentados pelas doenças, esses poucos franceses que se
tinham exposto a todos os perigos para fugir às lutas metropolitanas e fundar
uma colônia em que todas as crenças pudessem coexistir num clima de tolerân-
cia e liberdade, são vítimas da sua própria armadilha. Devemos ao idílio que
então se estabelece entre eles essa obra-prima da literatura etnográfica, que é a
Viagem feita em Terras do Brasil, de Jean de Léry.”

O tema dos Canibais é tratado em outros capítulos. Na “Apologia de Ray-
mond Sebond” escreve Montaigne: “Eu vi entre nós alguns homens trazidos
do mar de um país distante. Porque nós não entendemos sua língua, e porque
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seus costumes e, além do mais, suas roupas são totalmente remotas de nós,
quem de nós não os considera selvagens ou brutos?”

E ainda no capítulo da “Apologia” afirma: “Vi antigamente entre nós ho-
mens trazidos por mar de países longínquos, e porque não entendíamos de
todo a sua língua, porque o seu feitio, a sua atitude e suas vestimentas eram
completamente diferentes das nossas, quem de nós não os supunha selvagens e
brutos? Quem de nós não os considerava ignorantes ao vê-los mudos, ignoran-
do a língua francesa, ignorando os nossos beija-mãos, nossas reverências, nos-
so aspecto, nosso jeito, sobre o qual, sem discrepância, a natureza humana deve
tomar o seu modelo? Tudo que nos parece estranho, nós condenamos, e tam-
bém aquilo que não podemos entender.”

A curiosidade de Montaigne não se limitava apenas aos povos exóticos, mas
tinha uma compreensão universal. Assim, no capítulo “Da Educação das Crian-
ças”, escreve: “Ora, para exercitar a inteligência, tudo o que se oferece aos nossos
olhos serve suficientemente de livro: a malícia de um pagem, a estupidez de um
criado, uma conversa à mesa, são como tantos outros nossos assuntos.”

Montaigne trata do tema dos indígenas no capítulo “Dos Canibais” (livro
1.º, XXX) e no capítulo “Dos Coches” (livro 3.º, VI) examina o problema so-
bretudo na América Espanhola.

É importante comparar as duas análises, do capítulo “Dos Canibais” e o
“Dos Coches”. Os Ensaios traduzem o fim do mundo indígena, bastando com-
parar as páginas de 1580 consagradas aos índios àquelas de 1588, de “Dos
Coches”. Nas primeiras, o mundo indígena vive ainda; nas segundas, ele não
existe mais. Entre as duas, Montaigne leu os autores protestantes franceses e
Las Casas. Apreendeu a extensão da destruição de um continente.

No capítulo “Dos Canibais”, Montaigne começa descrevendo episódios
históricos em que uma nação se confrontava com outra, considerando-a bár-
bara, para declarar que “nossa razão e não o que dizem deve influir em nosso
julgamento”. Comparando o depoimento de seu serviçal com tantas observa-
ções sobre o Novo Mundo, afirma: “tantos personagens eminentes se engana-
ram acerca desse descobrimento que não saberei dizer se o futuro nos reserva
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outros de igual importância. Seja como for, receio que tenhamos os olhos mai-
ores do que a barriga, mais curiosidade do que meios de ação, tudo abraçamos,
mas não apertamos se não vemos.”

Analisando as transformações que se passam na natureza e na geografia, e
para mostrar como eram equivocadas as informações sobre o novo continente,
afirma: “O homem que tinha a meu serviço, e que voltava do Novo Mundo,
era simples e grosseiro de espírito, o que dá maior valor a seu testemunho. As
pessoas dotadas de finura observam melhor e com mais cuidado as coisas, mas
comentam o que vêem e, a fim de valorizar sua interpretação e persuadir, não
podem deixar de alterar um pouco a verdade. Nunca relatam pura e simples-
mente o que viram; e, para dar crédito à sua maneira de apreciar, deformam e
ampliam os fatos. [...] A informação objetiva nós a temos das pessoas muito
escrupulosas ou muito simples, que não têm imaginação para inventar e justifi-
car suas invenções e igualmente não sejam sectárias. [...] Gostaria que cada qual
escrevesse o que sabe e sem ultrapassar o limite de seu conhecimento; e isso
não só na matéria em apreço, mas em todas as matérias.”

E como preâmbulo às considerações seguintes, declara: “Não vejo nada de
bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos; e, na verdade, cada qual
considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Esses povos não parecem,
pois, merecer o qualificativo de selvagens, somente por não terem sido senão
muito pouco modificados pela ingerência do espírito humano e não haverem
quase nada perdido de sua simplicidade primitiva.”

Para mostrar as características da “bondade natural”, afirma: “Ninguém
concebeu jamais uma simplicidade natural elevada a tal grau, nem ninguém ja-
mais acreditou pudesse subsistir com tão poucos artifícios. É um país, diria eu,
à Platão, onde não há comércio de qualquer natureza, nem literatura, nem ma-
temática; onde não se conhece sequer de nome um magistrado; onde não existe
hierarquia política, nem domesticidade, nem ricos nem pobres. Contratos, su-
cessões, partilhas, aí são desconhecidos, e em matéria de trabalho só sabem da
ociosidade; o respeito aos parentes é o mesmo que dedicam a todos; o vestuá-
rio, a agricultura, o trabalho nos metais aí se ignoram. Não usam vinho nem
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trigo. As próprias palavras que exprimem a mentira, a traição, a dissimulação, a
avareza, a inveja, a calúnia, o perdão, só excepcionalmente se ouvem! Quanto à
república que imaginavam, me pareceria longe de tamanha perfeição.”

E continuando a análise, “sua moral resume-se em dois pontos, valentia na
guerra e afeição por suas mulheres”. Descreve o modo como fazem a guerra, de
maneira nobre e cavalheiresca.

E, afinal, refere-se à experiência direta em contato com os indígenas brasilei-
ros que foram à Europa na festa de Rouen, em 1560, quando ali se encontrava
o Rei Carlos IX. O rei conversou com eles, indagou o que pensavam da cidade
e eles revelaram três coisas: a primeira, Montaigne diz ter esquecido, mas das
duas outras, uma se referia a que tão grande número de homens de alta estatu-
ra, de barba na cara, se sujeitassem a obedecer a um rei criança. Em terceiro lu-
gar, observavam que tinham visto gente bem alimentada, gozando das como-
didades da vida, enquanto a outra metade era de homens emagrecidos, esfai-
mados, miseráveis e achavam extraordinário que essa metade suportasse tanta
injustiça, sem se revoltarem e incendiarem a casa dos demais. Prossegue Mon-
taigne que da conversa longa com um dos índios, que era o chefe, indagando
por que tivera essa ascendência, respondeu que tinha o privilégio de marchar à
frente dos outros quando iam para a guerra. Indagado se conservava alguma
autoridade em época de paz, ele disse: “Quando visito as aldeias que depen-
dem de mim, abrem-me caminhos na capoeira para que eu possa passar sem in-
cômodo.” E conclui Montaigne de forma pitoresca e enigmática: “Tudo isso
é, em verdade, interessante, mas, que diabo, essa gente não usa calções.”

O comentário que ele faz ao longo do capítulo, sob certos aspectos inusita-
do no conjunto dos Ensaios, tem levado à conclusão de que se trata, afinal, de
um desejo de comparação das sociedades e, através desta comparação, chegar à
situação ideal, à vida perfeita. “Montaigne busca o homem original, o homem
total, a fórmula pura na qual ninguém se fixou, que não é alterada pelos pre-
conceitos, pelos costumes, pela lei. Não é por acaso que ele ficou tanto fascina-
do pelos índios brasileiros que encontrou em Rouen, que não conhecem nem
Deus, nem chefe, nem religião, nem costumes, nem moral”
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Pode-se perceber a influência de La Boétie no capítulo “Dos Canibais”. Em
1571, logo após o seu retiro da vida pública, Montaigne publicou em dois volu-
mes algumas obras de Etienne de La Boétie, traduções de Xenofonte e Plutarco,
e vinte e oito poemas, dos quais três dedicados a Montaigne. O primeiro, tam-
bém dedicado a Jean Belot, é uma lamúria sobre as destruições da guerra civil;
sentindo-se impotente e inútil, La Boétie só vê uma solução: a emigração: “Pois,
para mim, só vejo uma solução: a emigração.” E falando dessa perspectiva: “Des-
de muito tempo os deuses irritados advertiram mesmo fugir quando eles mos-
traram, ao sul, terras desconhecidas e externas e que os marinheiros atravessando
vastos oceanos viram lugares vazios e reinos sem habitantes e terras novas e ou-
tras, que, diferentes das nossas, resplandeciam em outros céus.”

A terra evocada por La Boétie não tem habitantes indígenas. O Novo Mun-
do para ele só existe em função dos europeus, e parece ser um país de sonho co-
lonial. Pode-se cogitar que Montaigne encontrou no poema a matéria-prima
das metáforas de que se serviu.

“O capítulo Dos Canibais é um modelo de uma crítica inteligente. A desco-
berta desse Novo Mundo interessa. O capítulo é cheio de coisas. Ele já contém
todo Diderot e Rousseau, com mais tato, medida. O capítulo é o programa de
toda uma literatura que florescerá no século XVIII.” (Cf. Thibaudet)

Os Ensaios traduzem o fim do mundo indígena. Basta comparar as páginas
de “Dos Canibais” com as páginas de “Dos Coches”. No primeiro o mundo
indígena ainda vive; no segundo ele não existe mais. Entre os dois Montaigne
leu os protestantes franceses e Las Casas e tomou conhecimento dos métodos
e a extensão de destruição de um continente. Nos dois ensaios se confundem
constantemente o plano real e plano simbólico e unem-se a sátira e o sonho.
Montaigne multiplica a correspondência entre os dois ensaios e atrai o leitor
para sua complementaridade.

“Dos Canibais” se desenvolve a partir da palavra “bárbaro”, mas Montaig-
ne faz a volta do conceito, e ao final de algumas páginas demonstra que os “sel-
vagens” não têm nada de “bárbaro”. “Dos Coches” tem como palavra-chave
“queda”, que aparece no preâmbulo e termina o ensaio: “Voltemos a nossos
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coches”, relembrando o título de ensaio. O tema da queda, subentendido em
todo o texto, reaparece nos próprios nomes. (Cf. Geralde Nakam)

“Há, entretanto, no capítulo algo mais do que uma conversa mobilizadora.
Pode-se retirar uma idéia das mais importantes, que faz de Montaigne um pre-
cursor do século XVIII e do classicismo, mais que do século XVIII.” (Cf.
Chinard)

O capítulo “Dos Coches”, publicado na terceira edição, de 1588, portanto
oito ano depois, é um contraponto ao capítulo “Dos Canibais”. De um lado,
revela, ao contrário do otimismo que permeava esse capítulo, uma página de
pessimismo sobre a destruição das civilizações indígenas no México e no Peru.
De outro lado, diferentemente do que elaborara em “Dos Canibais”, quando
teve uma observação direta da vida desses habitantes através dos testemunhos
recolhidos dos indígenas que visitaram a França, não teve essas informações
quando escreveu “Dos Coches”.

As fontes do capítulo teriam sido Uma História das Índias, de Lopes de Goma-
ra, traduzida para o francês em 1569, as observações de Las Casas e, sobretu-
do, o livro de La Costa, publicado em 1588, que revela o novo confronto de
civilizações, nos quais o civilizador europeu destrói civilizações que não esta-
vam mais no estado de beatitude idílica dos índios brasileiros. O capítulo é
discursivo, caracterizando, na precisa expressão de Afonso Arinos, “uma pre-
guiçosa associação de idéias”, começando sobre impressões pessoais, referên-
cias à Antiguidade greco-romana e à situação dos imperadores, para afinal se
deter no exame das civilizações indígenas do Peru e do México. O título, apa-
rentemente sem sentido, tem a sua explicação no trecho em que declara, embo-
ra sem muita pertinência: “Não suporto muito os coches, as liteiras e os bar-
cos, e na juventude os suportava ainda menos. Detesto qualquer outro meio de
locomoção que não o cavalo, na cidade como no campo. A liteira incomoda-
me ainda mais do que o coche e pelo mesmo motivo prefiro os movimentos de
um mar agitado, embora perigoso, ao das águas calmas.” E prosseguindo nes-
sas considerações fornece um quadro da sociologia dos transportes e dos vári-
os meios que se podem obter para alcançar um determinado fim.
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Depois de várias divagações, tratando do tema específico do capítulo, ele
declara: “nosso mundo acaba de descobrir outro não menor, nem menos po-
voado e organizado do que o nosso (e quem nos diz que seja o último?). E, no
entanto, tão jovem que ignora o a b c, que há cinqüenta anos não conhecia nem
pesos nem medidas, nem a arte de vestir, nem o trigo, e a vinha, nu ainda, vivia
do leite de sua ama. Se raciocinarmos certo, e o poeta o fazia igualmente, deve-
mos pensar que o novo mundo só começará a iluminar-se quando o nosso pe-
netrar nas trevas. Será uma espécie de hemiplegia: um membro paralisado e ou-
tro vigoroso e vivo.”

Há a assinalar que Montaigne não tinha muito apreço pelos portugueses, mas
as referências a vilas e espaços do Novo Mundo como Calicut, Cusno e Narsin-
gas indicam que ele conhecia os autores ibéricos, mas também Jerônimo Osório
cujo texto “De rebus emanuelis gentis” constava do livro Histoire de Portugal de
Goulard, de leitura de Montaigne. Também o livro italiano de autor desconhe-
cido La Pazzia, publicado em Veneza em 1540 e publicado três vezes em francês,
parece ser uma fonte do capítulo “Dos Canibais”. (Cf. Pina Martins)

A problemática do bom selvagem tal qual Montaigne expôs não desaparece
no século XVII, mas vai sofrer declínio. Basta comparar o esquecimento da
obra de Montaigne a partir de 1690: até 1724 nenhuma vez a obra é reeditada,
mas de 1724 até 1801 recebe treze reimpressões, voltando assim a despertar
interesse. O espírito de tolerância de Montaigne e o livre exame se ajustavam
mal às idéias do reino de Luís XIV.

Examinemos agora alguns aspectos da influência no Brasil; há a assinalar,
numa outra ótica, que no Espírito da Sociedade Colonial (1935), Pedro Calmon cita
as obras de Ernest Seillière Le Péril Mystique dans l’inspiration des démocraties contempo-
raines e Les Origines romanesques de la Morale et de la Politiques romantiques, e afirma que
“os jesuítas ajudaram a criar, com sua defesa apaixonada dos índios, a idealiza-
ção filosófica do estado de natureza dos tempos idílicos que precederam às leis
tirânicas antes do ‘contrato social’ que nos escravizou ...”

Yan de Almeida Prado, em Primeiros Povoadores do Brasil, do ponto de vista
histórico (1935), no capítulo “Os índios vistos por antigos viajantes”, resume
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depoimentos de viajantes, especialmente Américo Vespucci em sua carta, para
afinal, deixando de lado figuras de menor importância, referir-se à “extensa mas
interessantíssima descrição de Michel de Montaigne, brilhante coletânea dos co-
nhecimentos da época acerca dos Tupis”. Comenta que Montaigne recolhera de
um criado que estivera na “rivière Guanabare” informações a respeito, mas o
capítulo, conforme provou Gilbert Chinard, muito se parece com o livro de
Jean de Léry, “adquirindo visos de apropriação”, o que aliás era comum entre
literatos na época. Depois de longas transcrições, conclui: “da síntese de Mon-
taigne, transluz fato tristemente comum no princípio da civilização da Améri-
ca. Não só o branco muitas vezes ultrapassava o selvagem em ferocidade,
como quase sempre o corrompia.”

Do ponto de vista literário, a influência das idéias de Montaigne no Mo-
dernismo brasileiro é patente no movimento antropofágico. Raul Bopp, na
Bibliotequinha Antropofágica, incluiu entre os clássicos da Antropofagia,
no livro de introdução do pensamento antropofágico, documentação e in-
terpretação de alguns autores (Montaigne, Claude d’Abeville, Ives
d’Evreux, Koster, Koch-Grunberg, etc.), e por fim, como enumeração de
outros ilustres, “o grande Montaigne (Les Essais, “Des Cannibales) e Jean-
Jacques Rousseau”.

A obra de Oswald de Andrade reflete o capítulo. No Manifesto Antropófa-
go se lê: “Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosofi-
camente.” E sua visão da vida tem como fonte o ensaio “Des Cannibales”. E
em outro texto diria que nesse ensaio foram determinadas as linhas mestras da
humanidade futura.

Afrânio Peixoto, na linhagem de letrado e erudito, abordou o tema por di-
versas vezes. A primeira no livro Pepitas, no capítulo “O exotismo literário –
Notas de um ideário geral de literatura comparada” – publicado inicialmente
em 1932 na Revista de Filologia. Afirma que “foi o Romantismo que consagrou o
exotismo com a aspiração de cosmopolitismo. A sensibilidade romântica der-
ramou-se em fraternidade humana. O mundo era pouco para eles, opondo-se
ao clássico sedentário”. Assim, as idéias de viagem eram freqüentes: Rabelais,
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já na Renascença, tenta “as navegações de Pantagruel”; Molière alegra as suas
comédias com divertimentos orientais; As Aventuras de Telêmaco, de Fénelon, e
depois As Cartas Persas, de Montesquieu são passeios pacificantes.

Afrânio Peixoto mostrava, entre os muitos temas a serem estudados, o exo-
tismo que, segundo ele, vem de longe, está na Ilíada e, certamente, na Odisséia, e
nas viagens saídas de Ítaca. O que encanta é a novidade, a riqueza dos lugares,
das habitações e das gentes. Ulisses erra pelo Mediterrâneo e o seu poema é um
guia desse exotismo, mas a seu ver o primeiro prêmio de exotismo literário do
tempo seria a Ciropédia, de Xenofontes.

No século XVIII nasce o exotismo fora da Europa e além do Oriente
clássico. Voltaire no Cândido busca o El Dorado; Bernardin de Saint-Pierre,
em 1787, escreve o romance tropical Paulo e Virgínia; dez anos depois, Cha-
teaubriand publica Natchez. É o advento do selvagem na literatura. Após
essa síntese, afirma Afrânio Peixoto: “Fora precursor dele Montaigne, que
no capítulo Dos Canibais refere ter visto índios brasileiros em Ruão, lhes ter
falado, e de um companheiro de Villegaignon ter-lhes aprendido duas can-
ções: é a aurora da literatura brasileira.” Indica Afrânio Peixoto que Mon-
taigne transcreve duas canções brasileiras, traduzidas por um companheiro
de Villegaignon, dizendo em que uma delas chega a ser anacreôntica; am-
bas mereceram a tradução em alemão de Goethe. E acrescenta: “Os selva-
gens de Montaigne são filósofos e estadistas”, e mostra como se admira-
vam de que na Europa velhos homens provectos fossem comandados por
superiores jovens e incapazes, e alguns ricos e fartos dominassem o exército
de miseráveis sem qualquer pretexto: “É a crítica à monarquia hereditária e
à sociedade capitalista feita por dois tupinambás cuja inferioridade para os
humanos era apenas não terem roupa.”

Afonso Arinos de Melo Franco, em 9 de setembro de 1935, pronunciou na
Sociedade Felipe d’Oliveira conferência sob o título “O Índio Brasileiro na
Europa nos séculos XVI e XVII”, publicada posteriormente na revista Lanter-
na Verde, o resumo do livro que seria publicado dois anos depois.

49

Montaigne e os caniba i s : influência no Bras il

PANTONE 1525 PRETO



Na sessão de 13 de janeiro de 1938, da Academia, Alceu Amoroso Lima
apresentou à Academia o último livro de Afonso Arinos, O Índio Brasileiro e a
Revolução Francesa, dizendo: “O autor, aliás bem conhecido de todos os acadê-
micos, apesar de muito jovem já possui uma boa bagagem literária e se vem
afirmando ultimamente [...] e agora com o que acaba de publicar como um dos
mais inteligentes pesquisadores dos problemas nacionais. Seu livro é um estu-
do erudito e interessantíssimo sobre os selvagens no Brasil e o papel surpreen-
dente que representaram na história da civilização mundial, pela influência de-
cisiva que tiveram sobre os precursores da Revolução Francesa e particular-
mente Montaigne e Rousseau.” Concluindo, leu alguns trechos do livro, “que
revelam o grande escritor que é o seu autor”.

Afrânio Peixoto declara “não conhecer o livro referido de Melo Franco.
Tal nome, familiarmente bem dotado, já deu outras provas de talento”. Consi-
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derou, porém, “o título O Selvagem Brasileiro e a Revolução Francesa e crê que é um
dos que na Academia mais podem ponderar o assunto. Com efeito, é um leit-
motiv contínuo em suas cogitações”. Só de memória lembra-se, por exemplo,
que nas noções da História da Literatura Brasileira, fala sobre o advento do selva-
gem na literatura. Em 1931, no livro Missangas volta à questão dos selvagens do
Brasil e Montaigne, fazendo a comparação dos selvagens com os civilizados.
Em 1932, publicou o estudo “O Exotismo Literário”, na Revista de Filologia (II,
p. 24 e segs.), onde se lê: “Idéia colateral do exotismo foi a idealização do sel-
vagem, o bom selvagem...”

Em outros lugares, variações sobre o mesmo tema. Finalmente, em 1936,
em Buenos Aires, na conferência da Cooperação Intelectual, impresssa em várias
línguas, novamente o tema do “bom selvagem” de Montaigne, promovendo
por Chateaubriand o romantismo literário, como por Rousseau a Revolução
Francesa. E conclui: “E não acabou: a Revolução Comunista, todas as revolu-
ções primitivistas são derivados desse selvagem brasileiro.”

Afinal, voltamos ao estudo completo do tema por Afonso Arinos de Melo
Franco, no livro O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa, editada a primeira vez em
1937, reeditada posteriormente em 1976, e uma terceira edição em 2002. No
prefácio da segunda edição declara: “cheguei a pensar em rever-lhe o texto, a
fim de escoimá-lo pelo menos de algumas das numerosas imperfeições de que
padece, além de atualizá-lo, com referências a outros trabalhos mais recentes,
relacionados com o mesmo assunto. Entretanto, refletindo melhor, decidi não
tocar no meu saudoso escrito de juventude e entregá-lo aos editores, tal como
apareceu”. A utilização de contribuição de trabalhos mais recentes, quando es-
pecialmente na França uma produção bastante relevante está surgindo, consti-
tuirá assim a tentativa de acréscimo, que o autor de “O Índio e a Revolução
Francesa” não pôde fazer.

Nas fontes em que se abeberou Afonso Arinos, há a contribuição extre-
mamente importante de Gilbert Chinard, que na obra O Exotismo Americano
na Literatura Francesa no Século XVI enfrentou o tema de forma bastante sin-
gular, dando ao capítulo o título expressivo de “Um defensor dos índios,
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Montaigne”. Examina as fontes em que Montaigne se abeberou, estabele-
cendo sobretudo correlações bastante próximas entre trechos dos Ensaios e
a obra de Jean de Léry. Não seria adequado discutir a existência do plágio,
mas essas transcrições e transposições eram habituais na época e represen-
tavam, na verdade, o esforço do autor por uma interpretação própria e ori-
ginal. Após essa análise, conclui Chinard: “Depois de Montaigne, a litera-
tura americanista em França vai tomar um novo aspecto, mas sua influência
se fará sentir ainda nos dois séculos que vão se seguir e se estenderá mesmo
ao estrangeiro; ele fixou para sempre, pelo menos na nossa literatura, o tipo
literário do selvagem americano e ao mesmo tempo, pela defesa eloqüente
dos direitos da humanidade, ele faz pressentir as páginas mais ousadas dos
filósofos do Século XVII.”

Afonso Arinos reconhece a contribuição que a obra de Chinard deu aos
seus estudos, mas acrescenta, com razão, que o seu livro se enriqueceu pela bi-
bliografia existente sobre o Brasil, dos quais os autores franceses não tinham
total conhecimento. A primeira contribuição a assinalar é a contraposição que
se pode fazer entre a idéia prevalecente do pensamento europeu dos habitantes
de regiões desconhecidas, que “mal mereciam este nome porque eram mais
animais do que humanos, uma vez que não eram criados à imagem de Deus, os
quais habitam terras prodigiosas de extensão e de riqueza, cuja existência era,
também, entrevista em sonhos de conquista e de glória”.

Esta concepção tão presente na literatura européia até o início do século
XVI foi destruída com a descoberta da América e, sobretudo, do Brasil, quan-
do os viajantes começaram a transmitir uma noção diferente, oriunda do co-
nhecimento direto desses indivíduos. Não foi apenas nesse conhecimento que
se propagou uma idéia diferente dos selvagens, não mais de um “mau sel-
vagem” mas do “bom selvagem”, com as numerosas viagens de índios, sobre-
tudo do Brasil, à Europa. Cite-se como principal exemplo a festa brasileira
em Rouen, com a presença do Rei Carlos IX, estudada por Ferdinand Denis e
à qual Montaigne teria estado presente, a revelar o interesse despertado na
concepção de vida desses indivíduos e na absorção, inclusive por europeus,
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pois é sabido que na festa de Rouen também participaram numerosos mari-
nheiros, que certamente estiveram no Brasil e que absorveram alguns dos hábi-
tos dos habitantes dessas terras longínquas.

Tratando da influência inglesa no Brasil, Gilberto Freyre, a propósito do li-
vro de Afonso Arinos, sugere que o índio americano, e por inclusão o brasilei-
ro, estaria associado ao movimento do idealismo inglês, com o nome de “Pan-
tisocracia” que teve como fundadores dois grande poetas Coleridge e Southey.
Este começou a escrever poemas sobre motivos indígenas, “Songs of the Ame-
rican Indians”. Entretanto, sendo um erudito, não se desviou do elogio exces-
sivo ao índio e à bondade natural, e procurou documentos, relações de viagens,
descrições de naturalistas, de modo que o poeta se tornou historiador.

Em 1940, nos Cadernos da Hora Presente, Luís da Câmara Cascudo publicou
uma tradução do capítulo “Dos Canibais”, precedida de prefácio e notas escla-
recedoras, dizendo que em 1933, no quarto centenário do nascimento de
Montaigne, Ronald de Carvalho quis comemorar a data com uma série de es-
tudos brasileiros, trabalhos sobre certos aspectos da cultura que seriam exami-
nados com independência. Era a atualização de Montaigne, trazendo para o
Brasil a sua influência no universalismo democrático da época. Câmara Cascu-
do ficou com a incumbência de traduzir “Dos Canibais”, ainda inexistente em
português. A iniciativa não prosperou, e Ronald, que deveria escrever sobre
“Montaigne e a Revolução Francesa”, abandonou a idéia. Falecendo ele em
1935, a iniciativa não teve andamento.

Em 1937 Câmara Cascudo encontrou um trecho da tradução e resolveu
completá-la, em homenagem ao amigo, afirmando que a tradução é fiel ao es-
pírito de Montaigne, tal como ele pensava, estilo hesitante, vacilante, mas cla-
ro, simples e corrente. Quem a cotejasse com a versão original certamente veri-
ficaria a inteira fidelidade e a nenhuma autonomia do tradutor. “Andei acom-
panhando Montaigne quanto era possível. Traduzir literal e formalmente seria
transformá-lo de maneira radical.”

Diz Câmara Cascudo: “Montaigne é avô de Rousseau. O Contrato Social, cento e
oitenta e dois anos depois, não teve melhor nem mais sonoro arauto. Muito se diz
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que o homem americano nu, instintivo, deu aos filósofos do século XVIII a noção
do paraíso terrestre. Em todos os escritores não há melhor entusiasmo do que em
Montaigne, para ele a vida do indígena brasileiro é superior à república de Platão.”

Diz em seguida: “O estudo de Montaigne sobre os canibais merece divulga-
ção. É uma reunião de dados etnográficos curiosos, muitos não são encontra-
dos noutras fontes. Elogia tudo, canções, armas, vida, costumes extintos. Justi-
fica até a antropofagia e defende o índio de todas as acusações.

“Dos Canibais” é ponto de partida para muitos comentários. “Aí o homem
da natureza aparece puro, espontâneo, maravilhoso, anterior a qualquer peca-
do social. O homem é bom e a sociedade o faz mau. Montaigne é o avô de Rous-
seau.” E acrescenta: “O índio americano, comunista, improprietário, ainda quente
da mãe natureza, surgiria mais tarde no idealismo igualitário de Rousseau, es-
creveu João Ribeiro. Montaigne acordara em plena madrugada, anunciando o
dia longínquo.”

Dois estudiosos brasileiros se debruçaram recentemente sobre o tema: José
Alexandrino de Souza Filho, no Caderno de Textos da Universidade Federal da
Paraíba, em síntese com o título “Montaigne – Le Cannibales”, e Celso Mar-
tins Azarias Filho, em artigo publicado no Boletim da Société des Amis de
Montaigne, estudando “Le Modernisme brésilien et Montaigne, Antropofa-
gia de Oswald de Andrade”.

Na sessão de 4 de maio de 1933, o acadêmico Afonso Celso registrou que
ocorriam no ano três grandes efemérides, o nascimento de Michel de Monta-
igne, a morte de Ariosto e o aparecimento do livro Gargantua de Rabelais. Re-
fere-se, especialmente a Montaigne, “que na sua obra tratou de modo muito li-
sonjeiro da América e dos americanos, referindo-se mais de uma vez ao Brasil,
havendo convivido em Villegaignon, cujo nome se uniu ao da baía do Rio de
Janeiro”.

Por ocasião do quarto centenário do nascimento da morte de Montaigne,
em 10 de dezembro de 1992, o acadêmico João de Scantimburgo se referiu no
plenário da Academia às raízes portuguesas do autor dos Ensaios, à sua forma-
ção católica e ceticismo.
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A influência de “Dos Canibais” vai se exercer, nos séculos seguintes, como
demonstra o livro de Afonso Arinos, em tantos outros autores: Shakespeare,
Ronsard, Malherbe, Boileau, Grotius, Pufendorf, Locke, Raynal, Montes-
quieu, Voltaire, Diderot, e outros, e afinal em Rousseau. Mas a idéia da bon-
dade natural do homem, segundo Afonso Arinos, se apresenta em acepções di-
ferentes. No século XVI como princípio filosófico e moral; no século XVII
como doutrina jurídica; no século XVIII como teoria política. Neste século
sobressai a figura de Rousseau porque “podemos dizer que nele (o Discurso
sobre as Ciências e as Artes), Rousseau entrou na comparação do homem na-
tural primitivo com o selvagem contemporâneo, por intermédio de Montaig-
ne, e do índio brasileiro e que no segundo Discurso sobre a desigualdade (dis-
curso dentro do qual este processo comparativo é erigido em tese nuclear e
substantiva), são ainda a mesma fonte e os mesmo símbolos que servem a
Rousseau.”

Mas isto, segundo Kipling, é outra história...
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Missão Francesa de 1816:
esplendor e ruptura

Alfredo Britto

Atransferência da Família Real para a colônia no Novo Mun-
do em 1808 atendeu diretamente a interesses de Portugal e a

questões européias. Para o Brasil, no entanto, suas conseqüências se
estenderam por todo o século XIX, acelerando o processo de inde-
pendência e implantação do Império, e operando transformações
em todos os setores da vida nacional.

A chegada de 15 mil europeus numa cidade com cerca de 60 mil
(25% a mais) não poderia deixar de causar um enorme impacto. Ha-
via carência de quase tudo. De habitação a víveres. Uma rápida e vio-
lenta intervenção foi feita em sua estrutura física, para poder dotar e
oferecer o mínimo de condições de habitabilidade para os fidalgos.
Mas não só um cotidiano funcionando satisfaria as exigências desse
contingente acostumado a mordomias, a favores e lazeres.

D. João VI logo percebeu a carência de atividades para o alimento
do espírito e o progresso do saber. Seu conselheiro mais proemi-
nente, Antônio de Araújo Azevedo, o Conde da Barca, a figura de
maior prestígio e brilho do reino, que acumulava poder nos postos
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de Ministro da Marinha e Domínios Ultramarinos, de interino no Ministério
da Guerra e dos Estrangeiros, além de presidente do Real Erário no período de
1814 a 1817, o convenceu a contratar um grupo de artistas e artífices capazes
de aqui fundar uma escola de ciências, artes e ofícios.

Portugal vivia um mau momento na produção e no ensino dessas ativida-
des. Apesar dos desgastes com a França, devido ao conflito napoleônico, hou-
ve comum acordo de lá se buscar os mestres desejados. Em 1815 o Encarrega-
do de Negócios de Portugal em Paris, Francisco José Maria de Brito, procurou
Joaquim Lebreton, secretário perpétuo da classe de Belas Artes do Institut de
France, que naquele momento de restauração do reino dos Bourbons havia
sido afastado de todos os cargos por suas fortes convicções napoleônicas.

Com apoio de Nicolau A. Taunay, também do Institut de France, procurou
reunir os que, além da competência comprovada, não estivessem vinculados a
funções públicas no novo reinado.

Foi ao encontro de duas figuras já consagradas no meio artístico francês
que, por coincidência, acabavam de ser convidados por Perrier e Fontaine, seus
antigos mestres, a seguir para São Petersburgo, para servirem como arquitetos
da Casa Imperial do Czar Alexandre I e professores da Imperial Academia de
Belas Artes – o arquiteto Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny
(1776-1850) e Jean-Baptiste Debret, o pintor e desenhista encarregado do en-
sino e registro dos panoramas e costumes da Colônia portuguesa. O fascínio
tropical e a imagem de um paraíso desconhecido, em substituição a geleiras co-
nhecidas, e o formalismo russo fez-lhes mudar o rumo.

Lebreton assumiu a chefia da Missão, resolvendo vários conflitos pessoais,
e completou o grupo com:

� Nicolau-Antoine Taunay, pintor e membro do Intitut de France;
� Auguste-Marie Taunay, escultor, Grande Prêmio de Roma;
� Charles Simon Pradier, gravador;
� Segismund Neukomm, compositor, organista;
� Francis Ovide, engenheiro mecânico.
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E mais os assistentes: Francis Bonrepos, para o escultor Taunay; Charles
Henri Levasseur e Louis Sinforian Meurié, especialistas em estereotomia, para
o arquiteto Montigny; e um grupo de seis artífices para o ensino dos ofícios
mecânicos.

Chegam ao Brasil em 26 de março de 1816, gravando para a história as refe-
rências – Missão Artística de 1816 e Missão Francesa de 1816.

Nos tempos de negociação e recepção os franceses foram cercados de toda
atenção e mordomia. O encarregado na França, Francisco J.M. Brito, havia
adiantado 10.000 francos ouro de suas economias para garantir a passagem
dos principais componentes da Missão, especialmente Grandjean e Pradier,
com suas famílias completas. Nicolau Taunay também se fez acompanhar da
família (mulher, cinco filhos e governanta), mas às próprias custas.

No Brasil, Dom João VI, o Conde da Barca e Lebreton se empenharam em
garantir-lhes conforto e segurança.

Esse tratamento especialíssimo aliado ao encantamento pela natureza da ci-
dade levaram os principais membros da Missão – Grandjean, Debret, os dois
Taunay e Pradier – a apresentar formalmente ao Encarregado de Negócios
uma carta em que se declaravam agradecidos e amparados “pela munificiência
do Rei, secundada pela caridade solícita e generosa de seus ministros”.

O meio despreparado, a lentidão da administração pública, o descontenta-
mento (ciúme e inveja) de alguns com aquelas regalias a estrangeiros, foram
criando dificuldades para a atuação da Missão.

Mais de quatro meses se passaram para que fosse editado, em 12 de agos-
to de 1816, o decreto de criação da Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, no
qual se estabeleciam os objetivos da Missão e a remuneração anual de cada
um de seus membros.

Os entusiasmados franceses já vinham desenvolvendo suas atividades didá-
ticas em locais improvisados, desde sua chegada. Grandjean as acumulava com
a tarefa, de que fora incumbido logo no desembarque, de projetar o prédio da
Academia. Ao apresentá-lo, poucos meses depois, provocou grande impacto
às autoridades, por sua monumentalidade e rigorosas feições neoclássicas.
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Mal as obras se iniciaram, foram interrompidas e os franceses sofreram seu
primeiro grande golpe – morria o Conde da Barca, em 21 de julho de 1817.
Ainda abalados com a perda do mentor, o quadro adverso se ampliou com a
morte de Lebreton, em 29 de junho de 1819, e sua substituição pelo medíocre
e rancoroso pintor português Henrique José da Silva, que dedicou sua maior
energia na destruição e difamação dos artistas franceses.

As dificuldades se intensificaram nas duas décadas seguintes. A atenção e apoio
aos franceses reduziram-se drasticamente. Os principais dirigentes tinham suas
atenções absorvidas pela crescente ebulição política brasileira, marcada pelo:

� regresso dos soberanos portugueses à Europa;
� intensificação da luta pela independência e a constituição da nova nacio-

nalidade;
� revoluções republicanas e separatistas;
� abdicação do Imperador;
� primeiros tempos tormentosos das regências.

�

Ao vir para o Brasil, Grandjean de Montigny já era um profissional de no-
meada. Tinha pleno domínio de seu métier. Aluno de Charles Perrier e Pierre
Fontaine, a famosa dupla de grandes mestres franceses do século XVIII,
Grandjean, com apenas 23 anos (1799), conquistou a maior distinção de ar-
quitetura de seu tempo – o Grand Prix de Roma.

Em seu período romano (1801-1805) percorreu a Itália e se aprofundou
no estudo da obra de Palladio. O resultado desse período foi a publicação,
com a colaboração de seu colega Faninni, do livro L’Architeture Toscane, apresen-
tado em 1806 à Academia Francesa de Belas Artes, e de importância funda-
mental para o ensino e para a cultura arquitetônica da época.

A linguagem neoclássica já havia marcado presença em nosso país. Poucos
anos antes da chegada da Missão, o arquiteto Antônio José Landi deixara belas
obras, de sabor italiano, na próspera Belém do Pará.
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Na capital do Império, no entanto, era completamente desconhecida. E,
agora, trazia uma visão de monumentalidade e de esplendor muito convenien-
te à afirmação do poder do novo Império. Mas exigiria, também, uma inespe-
rada ruptura no processo de construção de uma arquitetura brasileira que, ao
ritmo da Colônia, lentamente se formava.

Adotávamos, assim, uma tendência comum a todo Ocidente do final do
século XVIII e início do século XIX: a retomada compositiva com base nos
elementos formais da Antiguidade greco-romana. Uma arquitetura de manu-
fatura mais rigorosa e concepção formal mais apurada.

Para o êxito de suas propostas tornava-se indispensável a importação de
materiais e mão-de-obra, de mobiliário e objetos para os interiores, de plantas
para os jardins e até de serviçais europeus mais habilitados a uma operação
mais refinada da vida doméstica.

O Neoclássico impunha transformações substanciais na organização dos
espaços, na composição volumétrica, em suas relações dos cheios e vazios, e na
introdução de elementos decorativos.

Na composição da arquitetura neoclássica sobressai o corpo central, quase sem-
pre saliente, mais trabalhado e, por vezes, totalmente tratado com esmerada canta-
ria. Colunatas superpostas, com o emprego da ordem toscana ou dórica no térreo,
da jônica, coríntia ou compósita no pavimento superior, encimadas por entabla-
mento de sustentação do frontão triangular delimitado por gotas ou mísulas.

Os corpos laterais mantinham rigoroso ritmo nas fenestrações com cerca-
duras em granito, e vãos arrematados em sua parte superior por arco pleno,
quando no térreo, e no andar de cima, por verga reta.

O ritmo nas platibandas era acentuado por pequenas estátuas de louça do
Porto, ou compoteiras. As superfícies de massa pintadas em tom pastel, com
cores suaves – creme, rosa, azul.

Tanta exigência e requinte nos fazeres construtivos trouxeram grande des-
conforto para a maior parte dos mestres-de-obra da Colônia, apoiados que
estavam num exército de operários-escravos habituados a linguagens mais
simplificadas e rudes.
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Grandjean de Montigny
Interior da Praça do Comércio (1819)
Aquarela sobre papel  60 x 42 cm
Acervo FUNARJ – Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro – RJ.



A arquitetura no Brasil vinha lentamente, ao ritmo da Colônia, se aperfeiço-
ando e desenvolvendo soluções próprias, em atendimento às exigências do cli-
ma e dos costumes da cidade colonial. O surgimento de um fenômeno como o
Aleijadinho, no século XVIII, havia estimulado a possibilidade de fortaleci-
mento de uma linguagem própria, fruto de uma sociedade em formação.

A primeira metade do século XIX, marcada pela atividade da Academia, de
seu líder Montigny e seus discípulos, vai provocar uma ruptura nesse processo
lento e gradual.

Além de sua produção como arquiteto, Grandjean de Montigny torna-se o
primeiro professor do ensino, até então inexistente, de arquitetura no Brasil.

Considerado mestre excepcional, de dedicação permanente até sua morte, em
1850, seus ensinamentos legaram ao país algumas dezenas de notáveis profissio-
nais, com destaque para Fernando Joaquim Bethencourt da Silva, José Candido
Guilhobel, José Correia Lima, José Maria Jacintho Rebello, Job Justino Alcântara
de Barros, que foram mobilizados para extensa quantidade de projetos e obras.
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Projeto da fachada da Praça do Comércio (1819). Nanquim, traço e aguada sobre papel
40 x 80 cm. Museu D. João VI – Escola Nacional de Belas Artes – RJ.
A Praça do Comércio foi inaugurada em 6 de maio de 1820, dia do aniversário de
D. João VI. Um ano depois, os comerciantes se retiraram do prédio, que passou a ser
utilizado como Alfândega; mais tarde, abrigou o Tribunal do Júri. Atualmente, após ser
restaurado, a Casa França-Brasil. (cf. p. 368).



Por sua visibilidade e atração a arquitetura neoclássica, produzida por Grand-
jean e seus principais, passa a ser um veículo eficiente para a elite e poder do novo
Império, responsáveis pela arquitetura marcante no Brasil do século XIX.

No Rio de Janeiro1 são exemplos marcantes: o Palácio Universitário, antigo
Hospício D. Pedro II; o Palácio Itamaraty, antiga residência do Barão do Rio
Branco; o Museu Imperial, antiga residência de verão da família imperial; a Santa
Casa de Misericórdia; o Arquivo Nacional, antiga Casa da Moeda do Brasil.

No âmbito doméstico o Neoclássico vai contaminando toda a produção
urbana de maior poder econômico. Sua influência se estende para a província,
no entorno da Capital. A crescente riqueza produzida pelas fazendas de café
vai financiando a construção de novas sedes ou a transformação das modestas
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1 O Museu Nacional, antiga residência do Imperador D. Pedro I na Quinta da Boa Vista, inclui-se
entre as obras notáveis da cidade, mas não se relaciona com a ação da Missão Francesa. Seu projeto
foi elaborado por Pedro. J. Pezerat, arquiteto particular do Imperador.

Arnaud Julien Pallière
(Bordeaux, 1784-1862),
casado com uma das filhas
de Grandjean de Montigny.
Aqui: Esposa do artista com o
filho no colo.
Óleo sobre tela  91 x 73 cm.
Coleção particular – RJ.



construções do século XVIII em construções requintadas e, em certos casos,
com exibições de opulência.

A influência do Neoclássico se fez, basicamente, na composição formal das
superfícies externas e nos acabamentos e elementos decorativos. A organização
espacial dessas residências senhoriais conservava as articulações características
da vida familiar feudal do século XVIII.

De Grandjean só restaram a Casa França-Brasil, antiga Praça do Comércio,
posteriormente Alfândega e Tribunal do Júri; e a própria residência construí-
da no ermo da Gávea, à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, hoje incorpora-
da ao campus da PUC-RJ como Solar Grandjean de Montigny.

Grandjean poderia ter retornado à sua terra natal. Outros, como Debret em
1831, assim o fizeram. Mas o arquiteto, que viera da França com mulher e
quatro filhas, enviuvou e casou-se novamente com a brasileira Luiza Francisca
Panasco, e preferiu aqui permanecer até sua repentina morte, em 1850, aos 74
anos, vítima de uma gripe contraída no entrudo do Carnaval carioca.

Tivesse o comando da Missão recaído nas mãos de mestre artista ou cientis-
ta e a história da arquitetura no Brasil seria por completo diferente.

NOTA. O aprofundamento desta notícia poderá ser feito através de:

REIS Filho, Nestor Goulart. Quadro de Arquitetura no Brasil. 8.ª ed. São Paulo: Editora
Perspectiva, 1997.

MORALES DE LOS RIOS Filho, Adolfo. Grandjean de Montigny e a Evolução da Arte
Brasileira. Prêmio João Ribeiro de Erudição, Academia Brasileira de Letras, 1943.

______. O Rio de Janeiro Imperial. Rio de Janeiro: Topbooks / UniverCidade Editora,
2000.

SANTOS, Paulo Ferreira. Quatro Séculos de Arquitetura. Rio de Janeiro: Coleção IAB,
1981.

TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. A Missão Artística de 1816. Rio de Janeiro:
MEC/DPHAN, Publicação n.º 18, 1956.

VÁRIOS. Uma Cidade em Questão. Grandjean de Montigny e o Rio de Janeiro. PUC-RJ, 1979.
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Paris, berço do
Romantismo brasileiro:
Gonçalves de Magalhães
e Araújo Porto-Alegre

Massaud Moisés

Romântica e revolucionária, encarnando ideais de progresso e
modernidade, a França dos começos do século XIX estava

no ar em toda parte, – na cultura, nos costumes, na etiqueta, no ves-
tuário, nos livros. Os nossos homens de letras, notadamente os poe-
tas, lá iam beber conhecimento e inspiração, por via direta ou por via
indireta, tendo de permeio, neste caso, figuras portuguesas também
imantadas ao modelo em voga. Embora despontado na Escócia e na
Alemanha da segunda metade do século XVIII, o Romantismo acli-
matara-se perfeitamente em solo francês, a ponto de suscitar a im-
pressão de que ali teria vindo à luz do sol. Tudo se passava como se
ali houvesse, desde sempre, à espera de germinação, latências das
correntes iniciadas pela estética do sentimento e da fantasia.

Seguindo no rastro da universalização do idioma falado ao norte
dos Pireneus, a nova moda cultural difundiu-se amplamente. Paris
tornara-se o centro do mundo: todos se voltavam, em pensamento,
na sua direção. Mas poucos brasileiros tiveram a sorte de estudar
nas suas escolas ou de alargar os horizontes do saber no contacto
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Portuguesa da
FFLCH da
Universidade de
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ensaísta,
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Paris, berço do Romantismo brasileiro...



com a sua fervilhante atividade científica, literária, musical, artística, como é
o caso de Gonçalves de Magalhães (1811-1882) e Araújo Porto-Alegre
(1806-1879).

Dois eventos simultâneos tiveram o condão de introduzir a moda românti-
ca entre nós: Niterói, Revista Brasiliense e Suspiros Poéticos e Saudades. Datados ambos
de Paris, 1836, o periódico era organizado por Torres Homem, Araújo Porto-
Alegre, Pereira da Silva e Gonçalves de Magalhães, sendo este o autor do livro
de versos. A revista, que se dispunha a enfeixar colaboração no terreno das
ciências, das letras e das artes, teve efêmera duração (dois números), mas o su-
ficiente para exercer influência renovadora, na linha das novas correntes estéti-
cas em moda na Europa, com as quais os seus organizadores vinham tomando
contacto.

Tendo por lema a epígrafe “Tudo pelo Brasil e para o Brasil”, estampado na
folha de rosto, como um subtítulo, a revista caracterizava-se expressamente
por um entranhado sentido patriótico, de que o estudo de Gonçalves de Ma-
galhães (“Ensaio sobre a História da Literatura do Brasil”), inserto no primei-
ro número, entre as páginas 132 e 159, pode ser considerado a síntese crítica.
Ostentando caráter de manifesto híbrido, entre literário e político, insurgia-se
contra a colonização portuguesa, ao mesmo tempo em que perfilhava a estética
romântica, à luz da qual se propunha a mostrar, a partir da vertente indianista,
os traços originais da nossa literatura.

Abrindo com a afirmação de que “a literatura de um povo é o desenvolvi-
mento do que ele tem de mais sublime nas idéias, de mais filosófico no pensa-
mento, de mais heróico na moral e de mais belo na Natureza”, deixava claro
que o ideário romântico, ao menos desse ângulo, já começava a fazer parte do
seu repertório de idéias. E indagando – “Quem não dirá que Portugal, com
este sistema exterminador, só curava de atenuar e enfraquecer esta imensa co-
lônia, porque conhecia sua própria fraqueza e ignorava seus mesmos interes-
ses? Quem não dirá que ele temia que a mais alto ponto o Brasil se erguesse e a
glória lhe ofuscasse?” – deixava documentado o sentimento nativista, patrióti-
co e antilusitano que o inflamava. Mas é nas marcas da cultura francesa sua
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contemporânea, de viés romântico, que revelará até que ponto havia assimila-
do grande parte da sua doutrina. Afinal, havia chegado a Paris em 1832 e de lá
sairia em 1837.

A menção de alguns nomes é sintomática: referindo-se àqueles que se ocu-
param com as nossas letras, não se esquece de registrar a colaboração de Sis-
monde de Simondi, de Bouterweck e, notadamente, de Ferdinand Denis, mas é
Madame de Staël quem lhe fornece subsídios de monta, transcritos e glosados
com o ardor dos neófitos, convicto de que ali se encontrava o padrão de co-
nhecimento merecedor de acolhida e reverência: “A glória dos grandes homens
é o patrimônio de um povo livre; depois de sua morte, todos participam dela”;
“O gênio no meio da sociedade é uma dor, uma febre interior de que se deve
tratar como verdadeira moléstia, se a recompensa da glória não lhe adoça as
penas”. Estas abonações deixam à vista um subtexto duplamente romântico e
patriótico, forjado no culto à liberdade de pensamento e de expressão que se
tornaria a base do individualismo romântico.

Gonçalves de Magalhães o diz como as suas próprias palavras, a dar teste-
munho de respeito e adesão à doutrina que Madame de Staël defendia: interes-
sa-lhe sobretudo “a história da literatura do Brasil”, pois “toda história, como
todo drama, supõe lugar da cena, atores, paixões, um fato progressivo, que se
desenvolve, que tem sua razão, como tem uma causa e um fim”. Aqui, a identi-
ficação da história com o drama já é um indício claro de que o autor buscava li-
bertar-se do passado neoclássico que, apesar das novas idéias emergentes, in-
sistia em permanecer. É sob a bandeira da Liberdade, em que é fácil descorti-
nar o influxo do meio cultural em Paris, que Gonçalves de Magalhães racioci-
na ou sente, com a eloqüência própria de quem descobria, na capital francesa,
um cenário diverso daquele que deixara na pátria: “Não; as ciências, a poesia e
as artes, filhas da Liberdade, não são partilhas do escravo; irmãs da glória, fo-
gem do país amaldiçoado onde a escravidão rasteja, e só com a Liberdade habi-
tar podem”.

O texto fala por si: que país é esse senão o “que foi colônia portuguesa, [...]
um país no qual ainda hoje o trabalho dos literatos, longe de assegurar-lhes,
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com a glória, uma independência individual e um título de mais, ao contrário,
parece desmerecê-los e desviá-los da liga dos homens positivos, que desdenhosos
dizem: é um poeta”. Nem por ser antilusitano, deixa ele, no entanto, de reco-
nhecer em Camões um modelo de poeta superior, arrastado, exclusivamente,
pelo amor da poesia e da pátria: estaria Gonçalves de Magalhães repercutindo
a lição de Garrett, ao tomar o autor de Os Lusíadas como expressão, na vida e na
obra, do que viria a ser a revolução romântica? Ou é pura coincidência? Num
caso ou noutro, o resultado não se altera: a Liberdade é o fundamento do Ro-
mantismo, como reconhece, aliás, o “exilado” em Paris.

De onde o afã de recusar a imitação clássica, que preferia copiar o modelo
estilístico dos autores greco-latinos em vez de buscar na essência da mímese,
conforme Aristóteles, o modelo a imitar. O tom é quase de diatribe, de fundo
nitidamente didático, contra os que consumiram a “mocidade no estudo dos
clássicos latinos ou gregos”, que [...] [lêem] “Voltaire, Racine, Camões ou Fi-
linto, e não cessa[m] de admirá-los muitas vezes mais por imitação que por
própria crítica”. A inquisição termina por uma pergunta que seria ferina se não
ocultasse um pedido ou uma sugestão, em que se embute claramente o patrio-
tismo e, por conseqüência, a mesma falta de crítica própria que acusa nos ou-
tros: “apreciais vós as belezas naturais de um Santa Rita Durão, de um Basílio
da Gama, de um Caldas?”. É óbvia a dissonância manifesta na preferência por
estes poetas de menor envergadura que os anteriores, resultante de um patrio-
tismo não-crítico ou uma capacidade limitada de raciocínio analítico. Não
obstante, o clima respirado nos anos 30 do século XIX em Paris poderia vir
em socorro do autor se pretendesse defender-se da restrição que o seu pensa-
mento, transcorridos quase dois séculos, pode sugerir em todos quantos per-
correm o ensaio de 1836 em busca de sinais do romantismo em marcha.

A esse patriotismo meio ingênuo, que incita o autor a dizer que a pátria
“respira livremente, respira, cultiva as ciências, as artes, as letras, a indústria, e
combate tudo que entrevá-las pode”, soma-se, contraditoriamente, a certeza
de que era de timbre europeu e, mais do que isso, de ordem clássica, a literatura
produzida na Colônia, evidente na poesia então praticada, qual “uma grega
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vestida à francesa e à portuguesa, e climatizada no Brasil”, que “cuida ouvir o
doce murmúrio da Castália e o trépido sussurro do Lodon e do Ismeno, e
toma por um rouxinol o sabiá que gorjeia entre os galhos da laranjeira”. De tal
modo era sufocante o padrão tomado de empréstimo que “muitas vezes poetas
brasileiros em pastores se metamorfoseiam e vão apascentar seu rebanho nas
margens do Tejo e cantar à sombra das faias”.

Se algum crédito se pode atribuir a Gonçalves de Magalhães por este rasgo
de lucidez, não parece razoável esperar que a sua inteligência, subindo mais
alto, descobrisse que o estado de coisas no Brasil entre os séculos XVI e XVIII
não derivava apenas da sua condição colonial, mas também de que o figurino
que nos chegava de Lisboa e Coimbra não se distinguia, no geral, da moda im-
perante nos demais países europeus. Mesmo porque lhe faltavam os dons críti-
cos que o alertassem para as antíteses decorrentes do seu estado de ânimo in-
flamado, quem sabe já atraído pelo culto do paradoxo que constituía o núcleo
do Romantismo, seja como doutrina, seja nas obras criadas de acordo com os
seus princípios, e para a simplificação lógica com que se atirava às afirmações
grandiloqüentes. Cabe-lhe, todavia, o mérito de ser a primeira voz que se le-
vantou para pregar o novo credo em circulação desde o fim do século XVIII.

O impacto francês sobre a mente de Gonçalves de Magalhães ainda se ma-
nifestará por outros aspectos desse ensaio inaugural: Chateaubriand é lembra-
do, logo depois de Homero, pela figura feminina de Martyres, convertida ao
cristianismo, – o que dispensa comentário como indício de sobrevalorização
da literatura coeva que se fazia em terras francesas, – mas é a Revolução Fran-
cesa que lhe fornece subsídios de monta para configurar a nova situação da
cultura brasileira. Nem titubeia em afirmar que “com a expiração do domínio
português, desenvolveram-se as idéias”, como se afirmasse que estas haviam
sido proscritas do cenário brasileiro entre os séculos coloniais. Exagero natural
em quem, conduzido pelo entusiasmo juvenil, se imagina usando de uma prer-
rogativa antes negada, sobretudo na atmosfera cultural que respirava, esque-
cendo-se de que uma coisa era haver o cultivo das idéias, mas segundo o câno-
ne dominante na matriz, outra era pensar livremente.
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Eis por que, na seqüência do seu pensamento, afirma que “hoje o Brasil é fi-
lho da civilização francesa; e como nação, é filho desta revolução famosa, que
balançou todos os tronos da Europa, e repartiu com os homens da púrpura e
os cetros dos reis”. Nem se dava conta, tal era o seu afã de registrar, patriotica-
mente, o novo estado posterior a 1822, de que atentava contra a cronologia
dos fatos admitir que, como num passe de mágica, o Brasil se tornara filho da
civilização e da revolução francesa. A não ser que o “hoje” do seu argumento se
refira a algo mais do que o tempo transcorrido após o grito do Ipiranga, mas
neste caso teria de reconhecer a contradição do seu patriotismo e, por conse-
guinte, da idéia de que era recente o vínculo com a civilização e a revolução
francesas.

Gonçalves de Magalhães não esmorece no seu intuito de repisar a impor-
tância que a Revolução Francesa assumia, com justa razão, aos seus olhos. Se
“o Brasil deixou de ser colônia e à categoria de reino irmão foi elevado”, de-
ve-se a que, “sem a Revolução Francesa, que tanto esclareceu os povos, este
passo tão cedo se não daria. Com este fato, uma nova ordem de cousas abriu-se
para o Brasil”, pois o Brasil “parece pautar suas ações e seguir as pegadas da na-
ção francesa”. O encômio aos liames progressistas com a França culmina com
a assertiva de que “é inegável que, com a França, o nosso comércio científico e
literário particularmente tem existido. Originais ou traduzidos deram os auto-
res franceses a Portugal no século XVIII as ciências e as letras, e por conse-
guinte ao Brasil”.

Embora procedente, o pensamento do introdutor do nosso Romantismo
não esconde o quanto havia de arroubo emocional na sua análise. O que, de
resto, não lhe tira pertinência; mais ainda, refletia um estado de coisas, um
espírito de época, em que tal entusiasmo se difundia por outros literatos que
buscavam na literatura francesa o molde para as suas criações segundo os pa-
râmetros românticos. Ainda surgem na pena do ensaísta outros nomes fran-
ceses, como Buffon, Montesquieu, Lamartine, sempre em decorrência da
louvação do comércio intelectual entre o Brasil e a França. A apologia termi-
na com um certo tom de libelo, ao louvar o gênio, segundo a concepção
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romântica, e imprecar contra a imitação servil: “nas obras de gênio o único
guia é o gênio, que mais vale um vôo arrojado deste que a marcha refletida e
regular da servil imitação”.

Falavam, em seu favor, os acontecimentos e obras recentes: seria talvez des-
propositado pedir-lhe que tivesse a lucidez crítica para suspeitar que a troca de
modelo poderia gerar semelhante cópia servil em relação aos poetas franceses,
como de fato aconteceu. No entanto, inspirou mais de um poeta de gênio en-
tre nós, uma vez que exerciam o seu ofício em outro clima, o da Liberdade, e
esta vinha nas pegadas da Revolução Francesa e de tudo o mais que se seguiu
no terreno das ciências e das letras. Essa mesma liberdade obrigava-o a reco-
nhecer, no entanto, que se devia a um escritor fora do âmbito francês (Schil-
ler), a afirmação de que “o poeta independente [...] não reconhece por lei senão
as inspirações de sua alma e por soberano o seu gênio”. De qualquer modo, era
sob a égide da Liberdade que tudo isso acontecia.

Colocando à parte o mérito do seu conteúdo, o “manifesto” de Gonçalves
de Magalhães é, em si, fruto dos novos tempos pós-independência de 1822.
Nos séculos coloniais, segundo afirma, não vislumbrava a existência de um do-
cumento semelhante, ainda que não deliberadamente doutrinário, que ilustras-
se ou preconizasse uma das correntes dominantes nos séculos XVII e XVIII, a
barroca e a neoclássica ou arcádica. Impossibilitados de pensar fora dos câno-
nes vigentes na Europa, os escritores não se aventuravam a duvidar da validade
do receituário estético que vinha da Metrópole, mesmo porque as duas verten-
tes eram, cada uma à sua maneira, dogmáticas ou ideologicamente orientadas.
A liberdade romântica implicava a independência doutrinária, refletida clara-
mente no texto publicado em Niterói. Gonçalves de Magalhães ainda evidencia-
rá o seu amor à cultura francesa por meio de uma resenha, estampada nas pági-
nais finais do número inaugural de Niterói, em torno de Voyage Pittoresque et Histo-
rique au Brésil, ou séjour d’un artiste français au Brésil, depuis 1816 jusqu’en 1831 inclusi-
vement, de J.B. Debret.

J.M. Pereira da Silva navegará nas mesmas águas nos “Estudos sobre a
Literatura”, publicados no n.º 2 da revista, entre as páginas 214 e 243. Pela
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extensão e pelo viés historiográfico, parece mesmo reduplicar o ensaio de
Gonçalves de Magalhães. Na verdade, refletiam o momento histórico em
que viviam, inclusive no entusiasmo pela Revolução Francesa, que “faz a vol-
ta do mundo, o Romantismo segue, sua estrela ganha luz, ao passo que a pri-
meira descortina teorias verdadeiramente liberais e humanas, e alumia com
seu farol o globo inteiro”. O ardor juvenil, como se vê, não é menor, exibido
também na citação de nomes franceses, além dos já mencionados pelo seu
antecessor, como Benjamin Constant, Victor Hugo, Royer Collard e Cou-
sin, mas reconhece que Portugal também se beneficiava dos novos ares, pois
“a civilização, fazendo imensos progressos em Portugal, justiça lhe seja dada,
os portugueses de hoje não são os que deixaram morrer de fome Camões e
Bocage, que desterraram Filinto e Gonzaga, que queimaram nas fogueiras da
Inquisição o poeta cômico português Antônio José, nascido no Rio de Janei-
ro, autor das únicas comédias originais que existem na nossa língua”, etc.
Ainda que não afirme expressamente, o autor desta observação deveria ter
em mente que o influxo francês pós-revolucionário e romântico igualmente
teria abrangido a ex-metrópole. Deste modo, estaria fazendo coro ao pensa-
mento de Gonçalves de Magalhães.

O quadro do impacto da França no ideário brasileiro, exemplificado pelos
moços que estavam em Paris na terceira década do século XIX, não ficará
completo sem que se mencione, à entrada do segundo número de Niterói, um
“rapport” alusivo ao aparecimento da revista, de autoria de Eugène de Mon-
glave, lido no Institut Historique de Paris, do qual era secretário perpétuo. O
tom é análogo ao dos textos de Gonçalves de Magalhães, a partir da idéia de
ser “heureux qui peut s’orienter parmi ces révolutions qui se pressent, se pous-
sent, se culbutent: la tête la plus encyclopédique n’y tiendrait pas”. Mas logo o
historiador se volta para o assunto da sua comunicação, frisando que “tant il y
a de patriotisme dans cette poignée d’enfants du tropique que notre France
abrite sous ses ailes hospitalières!”.

Relevando o que possa haver de superioridade algo preconceituosa nessa
referência indireta à idade de Gonçalves de Magalhães e seu grupo de ami-
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gos, Monglave acentua o fato de que o “Ensaio sobre a História da Literatu-
ra no Brasil” tinha o condão de introduzir o leitor “dans un monde poétique
que la France ne soupçonne pas”, chegando a admitir que, com o novo perió-
dico, “le desert est franchi; M. de Magalhães et ses amis guident le peuple
vers la terre promise”. Somente faltaria dizer que era sob a inspiração da
França romântica e revolucionária que os jovens missionários se encaminha-
vam para o porto do seu destino. Monglave acrescenta que tencionava “criti-
quer sans pitié les défauts de ce nouveau recueil”, mas que não terminou por
fazer senão, “malgré mes bonnes intentions, qu’un long panégyrique de ses
qualités”. De todo modo, a nova revista recebia o apoio que legitimava a sua
publicação em terras francesas.

Fazendo de Gonçalves de Magalhães o guia que levaria o grupo de brasilei-
ros em Paris à terra da promissão, Monglave apenas atestava uma evidência
que não passaria despercebida a todos quantos lhes observassem as ações. Cla-
ro, pode ser que a terra da promissão já teria sido atingida ao chegarem a Paris;
a cidade seria a terra procurada, ainda que por entre as brumas do devaneio,
pois representava o centro da civilização e o lugar onde a modernidade
pós-romântica havia instalado o seu quartel-general. Monglave, porém, não o
diz, reduzindo-se a pensar o quanto a ambiência parisiense poderia significar
para um grupo de homens dos trópicos ansiosos de novidade e de acertar o
passo com a modernidade européia. Não seria absurdo, no entanto, supor que
Eugène de Monglave estaria tomando como evidência que o progresso das le-
tras no Brasil se realizara após o contacto daqueles escritores com a moderni-
dade romântica em terras francesas. Em suma: poderia imaginar que a terra da
promissão corresponderia à cultura nova, de índole romântica, que vigorava
em França, indispensável à modernização da literatura ao sul do Equador. Não
surpreenderia que encontrássemos, em qualquer outro documento da época,
uma confirmação de que o grupo de Gonçalves de Magalhães teria ido a Paris
como quem buscasse Meca ou a terra da promissão.

Corifeu do seu grupo, decerto por que mais afinado com as doutrinas ro-
mânticas em voga, o autor do “Ensaio sobre a História da Literatura do Bra-
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sil” ainda mereceria tal função pelo fato de publicar, no mesmo ano da Nite-
rói, o seu volume de poemas sob o título Suspiros Poéticos e Saudades. Da teoria à
prática, não houve nenhum hiato cronológico: em 1836, fazia quatro anos
que residia em Paris. Levara na sua bagagem alguns, mas a maioria dos textos
poéticos foram redigidos no ambiente novo encontrado na Europa. De todo
modo, dava sinais de possuir o costumeiro perfil do condutor de jovens ansi-
osos de renovação.

O livro de poemas mereceu no 2.º vol. de Niterói uma longa resenha, assina-
da por F.S. Torres Homem. Abrindo com a idéia de que “desde os princípios
do século atual uma grande reação começou a abalar os antigos fundamentos
do reino misterioso das Musas”, uma vez que “faltava à lira antiga essa corda
grave e chorosa, pela qual se exprime a religião e o infortúnio; faltava-lhe a
consonância com os sentimentos poéticos da existência e com a eterna melan-
colia do pensamento moderno”. Transparece nitidamente a oposição entre a
doutrina clássica e a romântica, e é esta, como não podia deixar de ser, que me-
rece o encômio do autor da resenha. O tom permanece pelos parágrafos se-
guintes, evidenciando adesão consciente à nova estética, e o intuito deliberado
de lhe fazer a defesa: “foi pleno o sucesso da reação contra a imitação da poesia
antiga”, acentua ele mais adiante. Já estaria alistado nas hostes românticas ao
chegar à França, ou apenas depois de beber diretamente na fonte? Para o efeito,
não faz diferença: em 1836, o grupo de brasileiros liderado por Gonçalves de
Magalhães já havia feito a escolha pelo “pensamento moderno”.

E F.S. Torres Homem, assumindo a função de porta-voz do grupo, reco-
nhece que o autor de Suspiros Poéticos e Saudades, porque engajado na corrente es-
tética iniciada no começo do século, era o seu digno representante brasileiro
em Paris. Admite mesmo que o livro do seu confrade, “esta produção de um
novo gênero, é destinada a abrir uma era à poesia brasileira”. As considerações
imediatamente seguintes voltam-se para um exame do ambiente intelectual
brasileiro: feito com muita agudeza e imparcialidade, chama à cena um assunto
que poderia ferir, por sua objetividade, não poucos escritores tangidos pelo
sentimento de que “nós outros, brasileiros, não podemos sofrer reputações;
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nosso orgulho é em extremo suscetível; ele desconfia dos menores sucessos;
um nome pronunciado três vezes nos importuna e irrita”. Elogio maior não
poderia ser feito ao livro de poemas inaugural, publicado em França.

À distância de mais de cento e cinqüenta anos, salta aos olhos que Torres
Homem acentuou as linhas românticas entrevistas no livro, por descuido, sub-
jetividade, companheirismo ou falta de espírito crítico. Não obstante, era mo-
vido por sentimentos plausíveis no momento em que o nosso horizonte se
abria para o novo modelo literário, que ele e os outros viram de perto em Paris.
O volume de Gonçalves de Magalhães revela uma dualidade que pode mesmo
parecer fruto do gosto do paradoxo que fazia as delícias dos românticos. Mas
não é: o poeta aderiu ao Romantismo por influência francesa e introduziu-o
em nossas letras, mas era, por temperamento e formação, um conservador de
estirpe neoclássica. Levando o rigor ao extremo, pode-se dizer que insistiu em
poetar a despeito de lhe faltarem as condições para erigir obra sólida e dura-
doura nesse terreno. Teria confundido transpiração com inspiração.

Não estaria sozinho nessa condição, e nem deixaria, por isso, de franquear
as portas do ideário romântico para os nossos escritores, como ao declarar, no
prefácio ao livro, seu maior desejo: “O fim deste livro, ao menos aquele a que
nos propusemos, que ignoramos se o atingimos, é o de elevar a poesia à subli-
me fonte donde ela emana, como o eflúvio d’água, que da rocha se precipita e
ao seu cume remonta, ou como a reflexão da luz ao corpo luminoso; vingar ao
mesmo tempo a poesia das profanações do vulgo, indicando apenas no Brasil
uma nova estrada aos futuros engenhos.”

Se o conceito de poesia, em que brilha a idéia de sublime, na esteira dos
pensadores do século XVIII, e se no horror ao vulgo já se pode ver uma re-
miniscência porventura involuntária ao pensamento de Horácio, que se
dirá na afirmação que vem a seguir: “O poeta, empunhando a lira da Razão,
cumpre-lhe vibrar as cordas eternas do Santo, do Justo e do Belo”. Qual-
quer letrado de formação clássica faria análoga declaração de fé. Mas como
a ambigüidade paradoxal em que se atolavam os românticos espreitava o
autor, passa a afirmar que, “quanto à forma, [...] nenhuma ordem segui-
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mos; exprimindo as idéias como elas se apresentaram, para não destruir o
acento da inspiração”.

Daí a sensação de que os poemas envergavam uma roupagem com aparência
de nova, para revestir um conteúdo que, se de fato rendia homenagem à musa
do sentimento e ao culto do “eu”, seria em certa medida por transpiração. Pos-
tiço na forma, aprendida com os poetas românticos, mesmo antes da viagem à
Paris, na substância parecia também caudatário dos poetas novos que conhe-
ceu no fio dos anos, notadamente ao longo da estada em França. Seja como
for, os poemas deste livro e, acima de tudo, as idéias disseminadas na revista
Niterói denotam o impacto da cultura francesa sobre a formação literária de
Gonçalves de Magalhães, bem como dos outros jovens que com ele acorreram
a Paris para viver de perto as novidades literárias que iniciavam o tempo áureo
da literatura romântica.

Todavia, Gonçalves de Magalhães não esconde que a grande parte dos poe-
mas integrantes do livro, em especial os que trazem “suspiros poéticos”, foram
escritos em terras européias, portanto, depois de 1833, “segundo as impres-
sões dos lugares; ora assentado entre as ruínas da antiga Roma, meditando so-
bre a sorte dos impérios; ora no cimo dos Alpes, a imaginação vagando no infi-
nito como um átomo no espaço; ora na gótica catedral, admirando a grandeza
de Deus e os prodígios do cristianismo; ora entre os ciprestes que espalham
sua sombra sobre túmulos; ora enfim refletindo sobre a sorte da Pátria, sobre
as paixões dos homens, sobre o nada da vida”. A ausência de Paris não deixaria
de ser notada por quem procurasse especificamente reconhecer a sua presença
nas impressões do poeta.

Como a “advertência” vinha datada de Paris, julho de 1836, talvez o poe-
ta achasse desnecessário frisar que a “gótica catedral” é a catedral de Milão e
que o “Père Lachaise”, conhecido cemitério parisiense, é mencionado no
poema “A Sepultura de Filinto Elísio”. Outros poemas foram escritos em
Paris ou contêm referência à cidade e a outros lugares ou assuntos, como “A
Mocidade”, “A Velhice”, “Um Passeio às Tulherias”, “A Consolação”, “Ao
General Lafayette”, “O Dia 7 de Setembro, em Paris”, até culminar com “Ao
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deixar Paris” e “Adeus à Europa”. Nestes dois poemas, extrema-se o signifi-
cado da estada do poeta em Paris. Ali, resume numa estrofe tudo o mais que
dizia nas seguintes:

Paris, citar teu nome é pôr remate
Aos elogios teus; eu te venero.
Lições em ti fruí; como eu mil outros
Brasileiros, que a Pátria hoje adereçam.
[...]
Quem, Paris, sem amar-te pode ver-te?
E quem pode deixar-te sem saudade?
Ah! Não beberei mais as eloqüentes
Lições, que me apraziam, de teus mestres!
Não verei mais teu Louvre apinhoado
De maravilhas tantas! Teus colégios, etc.

E ao despedir-se da Europa, diz:

Adeus, ó terras da Europa!
Adeus, França, adeus, Paris!

como a distinguir o continente europeu do país, e notadamente a cidade, que o
acolheu. Deixava claro que uma coisa havia sido o contacto com Roma e ou-
tras cidades, outra coisa os anos passados na capital francesa. Acrescente-se
que o “exílio” europeu podia resumir-se na assimilação do Romantismo na
sua feição francesa, como fica patente ao confessar: “Meus versos são suspiros
de minha alma, / Sem outra lei que o interno sentimento” (“O Canto do Cis-
ne”). E no poema que fecha o livro inaugural refere-se aos seus versos como a
“lira do meu exílio”.

�
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Quanto a Manuel de Araújo Porto-Alegre, foi um companheiro de jornada,
que tinha Gonçalves de Magalhães como um mestre e guia. A sua colaboração em
Niterói girou em torno de assuntos fora do círculo literário. No primeiro número,
comparece com um ensaio em que compendia “Idéias sobre a Música”, fazendo
observações de um melômano bem informado do assunto, especialmente no que
dizia respeito às modalidades musicais entre nós. “Contornos de Nápoles” cha-
ma-se o “fragmento das notas da viagem de um artista”, publicado, anonimamen-
te, no segundo número, que fecha com um longo poema seu, “A Voz da Nature-
za”. “Este poemeto que se segue – diz o autor antes de transcrever as sucessivas es-
trofes – é a voz da inspiração, que guia o sentimento do coração, é a voz da nature-
za, é o eco das ruínas repercutindo por nossos lábios”. Inspirado o poema nas “ruí-
nas de Cumas”, acredita o autor que “cada ilha que povoa o mar tirreno, cada gle-
ba que se eleva sobre aqueles lugares exalçou um hino ou uma nênia à nossa imagi-
nação, que o reproduzimos em mesquinho metro”.
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Tal autocrítica somente poderia falar em favor do poeta se de fato assim
pensasse ele. Na verdade, defende-se dizendo que “não é o poeta, é o artista; é
o pincel que sobre a palheta toma a forma do alaúde do bardo, e desenha os
quadros que a história narra, e que a reminiscência desperta à vista dos lugares,
que foram testemunha de tais cenas”. Em vez de sair ilibado do cometimento,
o poeta-artista ou o artista-poeta não consegue diminuir a impressão deprecia-
tiva que os versos causaram também no leitor. E o lirismo de extração românti-
ca tinge-lhe os versos, porque circulava no ambiente ao redor do poeta, mas o
passado neoclássico assoma com toda a força, à semelhança do próprio Gon-
çalves de Magalhães. Com a diferença de que este não esconde o seu apego à
cultura francesa, enquanto Araújo Porto-Alegre, além de se mostrar mais artis-
ta plástico do que poeta, encanta-se com os contornos de Nápoles. Não obs-
tante, cada um colaborou, a seu modo, para nos deixar a certeza de que a Fran-
ça se encontrava na raiz do movimento que exportara o Romantismo para as
plagas brasileiras.
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Bernanos no Brasil, durante a
Segunda Guerra Mundial, ao
microfone da Rádio Rio.



Bernanos, Virgílio
e Afonso

Afonso Arinos , f i lho

Oséculo XX foi pródigo em nomes de grandes escritores e artis-
tas franceses que, por razões profissionais ou políticas, vieram

residir no Brasil. Bastaria lembrar, e para ficarmos apenas nos diplomatas,
que o grande compositor Darius Milhaud serviu como secretário, entre
1916 e 1918, da Legação da França no Rio de Janeiro, então chefiada
pelo ministro plenipotenciário e poeta eminente Paul Claudel. Mas,
dentre eles, destacou-se, além de Blaise Cendrars, de tanta influência so-
bre os modernistas de São Paulo, aquele que foi um dos maiores e mais
pungentes romancistas do seu país, polemista incomparável, homem de
geniais intuições e poderosos achados verbais: Georges Bernanos.

Monarquista, o anti-semita de La Grande peur des bien-pensants rom-
pera com Charles Maurras, com a Ação Francesa, e, seduzido pelo
sol do Sul, passou a residir nas ilhas Baleares, em 1934. Mas, na
Espanha, a guerra civil demoliria suas últimas ilusões de homem de
direita, e originou um admirável livro de combate, Les Grands cimetières
sur la lune.
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De lá, sonhou com o Paraguai e embarcou, passando pelo Rio de Janeiro e
Buenos Aires, acompanhado da mulher e seis filhos. A lua-de-mel com Assun-
ção durou cinco dias. Bernanos se encantara com o Rio durante o breve tempo
em que o navio ali aportou, a caminho da Argentina, e regressaria com ânimo
de permanecer em terras brasileiras.

Em novembro de 1938, foi para Itaipava, com a família. E ali, por intermé-
dio de Alceu Amoroso Lima, conheceu Virgílio de Melo Franco, que viria a
ser o seu maior amigo e protetor por todo o tempo de permanência no Brasil.

Não me move, aqui, qualquer intento de prestar um testemunho pessoal
sobre o grande escritor. Nem minhas recordações infantis autorizam a tanto.
Como estas se mesclam, inextricavelmente, às dos irmãos Virgílio e Afonso
Arinos de Melo Franco (nunca cheguei a ver Georges Bernanos desacompa-
nhado de um dos dois), tenciono apenas reunir, sem maiores pretensões, alguns
depoimentos daqueles personagens sobre os laços estreitos que os aproxima-
ram, física e espiritualmente.

Possuo um belo retrato de Bernanos, assim dedicado a Virgílio e à esposa:
“A Virgilio et Dulce Melo Franco, l’honneur, le charme et la douce amitié du Brésil. Bernanos.”
E foi também a esse casal que ele dedicou o livro Les Enfants humiliés:

“Pour Monsieur et Madame Virgilio de Melo Franco. Chers amis, je vous offre ces pau-
vres cahiers d’écoliers, achetés à la papeterie de Pirapora. Le texte en est à peine lisible parce
qu’en prévision de leur envoi futur en Europe, je me suis efforcé de rapetisser mon écriture.
N’importe! Même sans les lire, votre amitié y trouverait sans doute encore, grace au doux mi-
racle de la sympathie, les mêmes qualités qu’elle croit trouver en leur auteur et que je voudrais
être sûr de posséder réellement, ne fût-ce que par affection et gratitude pour vous. [...] Votre
vieil et fidèle ami, G. Bernanos. 2 avril 1941.”

De Itaipava Virgílio encaminhou Bernanos ao seu amigo Geraldo Resen-
de, chefe político em Juiz de Fora, que o instalou na fazenda Santa Inês. Ali,
o escritor recusou, pela terceira vez (haveria uma quarta, após a guerra) a Le-
gião de Honra, e fez fabricar as botas especiais com que calçava o pé aciden-
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tado numa queda de motocicleta. Foi em Juiz de Fora que Bernanos escreveu
Scandale de la vérité.

Em fevereiro de 1939, ele já estava em Vassouras, na fazenda Cataguá, onde
ficou até junho. De lá, o velho monarquista visitaria com freqüência, em Pe-
trópolis, dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança, cuja irmã, Isabel, desposa-
ra o conde de Paris, Henri d’Orléans, pretendente ao presumido trono francês,
como Dom Pedro o era do brasileiro. Em Vassouras, Bernanos redigiu Nous
autres Français.

Pirapora, onde Virgílio era dono da Companhia Indústria e Viação de Pira-
pora, empresa de navegação sobre o rio São Francisco, seria o próximo destino
do viajante incansável. Convencido da própria vocação para fazendeiro, o es-
critor se estabeleceu na fazenda Paulo Geraldo, começando a trabalhar em Les
Enfants humiliés, originalmente intitulado Journal de Pirapora. E ali terminou Mon-
sieur Ouine, romance estranho, que o obsecava desde 1931, mas cujo último ca-
pítulo, descritivo da agonia daquela personificação do vazio, do nada, consti-
tuíra para o autor um obstáculo angustiante, quase intransponível.

Virgílio possuía uma fazendola em Barbacena, a Granja das Margaridas.
Através do prefeito Bias Fortes, seu amigo, obteve para Bernanos uma peque-
na propriedade agrícola em Cruz das Almas, arrabalde da cidade. O nome do
lugar encantara o francês, que o transpôs ao livro ali escrito, Le Chemin de la
Croix-des-Âmes.

Lembro-me bem de Bernanos. Tínhamos o hábito de passar, todos os anos,
parte das férias escolares na fazenda de Virgílio. Quando este e Afonso Arinos
lá se encontravam, Bernanos vinha visitá-los com freqüência. Chegava monta-
do num belo animal, chamado Osvaldo pelo escritor, por ser presente de
Osvaldo Aranha, muito ligado a Virgílio, que lhe recomendara o amigo. Mas o
porte ereto que mantinha ao cavalgar se desfazia quando apeava. Era como um
centauro se desintegrando, apoiado em duas bengalas para sustentar a perna
defeituosa, a subir, com dificuldade, os poucos degraus da varanda que circun-
dava a casa. Sentava-se então, e desandava a falar alto, apaixonadamente, como
escrevia, os olhos azuis chamejantes, num monólogo poucas vezes interrompi-
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do pelos amigos. Eu circulava por ali, menino, sem fazer idéia da importância
do escritor. Só bem mais tarde veio ele a ser um dos autores que mais me mar-
caram, sobretudo através da obra-prima Le Journal d’un curé de campagne, e de boa
parte dos seus escritos de combate. O filho Michel, um dia, pôs-me sobre a
sela do seu cavalo e o chicoteou, fazendo-o galopar comigo. Estouvado e al-
coólatra, iria suicidar-se na floresta de Fontainebleau, em França, onde, como
o irmão Yves, se engajara nas tropas do General De Gaulle.

Quando servi pela primeira vez em Roma, nos anos 1950, Murilo Mendes
apresentou-me a Albert Béguin, o ilustre biógrafo de Bernanos e diretor da re-
vista Esprit. Levei-os, em bela excursão, a Subiaco, berço da Ordem de São Ben-
to. Achei Béguin pálido e silencioso, após subirmos por uma longa escada-
rampa, no frio outono dos Apeninos. Na noite seguinte, sofreu um enfarte, e
morreria dias após, de oclusão intestinal. Mas não antes de narrar-me sua via-
gem ao Brasil, onde conhecera Afonso Arinos. Na época, apurou haver Berna-
nos falecido sem saber que sua propriedade em Cruz das Almas lhe custara, de
fato, um terço do valor pelo qual foi adquirida. Os dois terços restantes havi-
am sido pagos por Virgílio, Raul Fernandes e Dario de Almeida Magalhães.
Sobre Osvaldo Aranha, Raul Fernandes e Afonso Arinos, aliás, Bernanos viria
a escrever exaltando “cette intelligence brésilienne qui [...] est peut-être la plus frémissante,
la plus sensible, la plus nerveuse intelligence du monde”.

A ligação entre Bernanos e Afonso foi muito calorosa, como se depreende
do tom de duas cartas que o escritor francês mandou ao amigo. Delas transcre-
vo pequenos trechos. Na primeira, escrita em 30 de maio de 1942, Georges
Bernanos escrevia:

“Cher ami. J’attends avec impatience et confiance la conclusion de votre article, mais je veux
vous dire combien j’ai été ému par ce frémissement de curiosité, de compréhension et d’amitié qui
donne pour moi tant de prise à vos pages. [...] Merci de tout mon cœur. Bernanos.”

E na segunda, de 25 de julho de 1943, datada de Cruz das Almas:
“Mon cher ami. Je viens de recevoir et de lire vos pages. J’étais sûr d’y trouver tout ce que je

connais en vous, et que j’aime, mais j’y découvre aussi une chaleur de passion, une espèce de
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ferveur de l’âme que m’émeut si fort que je vous ecris à l’instant même, avec un vague senti-
ment de remords, car si je n’ai jamais douté de votre amour pour mon pays, si j’admire de
plus en plus l’extraordinaire familiarité de votre esprit avec toutes les formes et toutes les nu-
ances de notre pensée – qui vous fait réellement l’un des notres, - je me demande si je n’ai pas
méconnu parfois une fidélité plus profonde et, comme disait Péguy, plus charnelle qui
s’exprime dans votre bouleversant message. [...] Votre vieil ami, Bernanos.”

Ainda em plena guerra, Arinos escreveu, a propósito, artigo cujas entreli-
nhas não escondem sua luta incessante contra a ditadura do Estado Novo,
contra os totalitarismos fascista e comunista, e pela justiça social:

“Bernanos é um mestre, é o mais alto exemplo de intelectual existente no
Brasil de hoje. Pouco importa não seja ele brasileiro, se é para nós que tam-
bém fala, quando pensa ou procura falar aos franceses. Nunca a função so-
cial do intelectual foi clara e simples como no nosso tempo: dizer a verdade.
Mas simples não é o mesmo que fácil, e nem sempre a verdade pode ser dita.
Há, porém, uma etapa preliminar para a expressão da verdade, e esta todos
nós podemos praticá-la: não pactuar com a mentira. Não mentir, não afir-
mar o falso, não se curvar covardemente diante dele, eis o primeiro passo em
direção à verdade. E Bernanos, se nem sempre está em condições de procla-
mar a verdade, pelo menos não perde um só ensejo de denunciar a mentira,
ainda que ela se encontre do mesmo lado que ele, na barricada. E esta é a
causa principal por que muitos o negam e hostilizam. Mas os que o apóiam
sabem também por quê. Sabem que a mentira está ao nosso lado como a
quinta-coluna, senão para impedir-nos a vitória, ao menos para frustrar-nos
a colheita dos seus frutos. Sabem que não pode haver união com a insinceri-
dade, e que só os insinceros, os que não compreendem nem amam a causa
da liberdade, que é a causa intelectual desta guerra, podem pregar a união,
atrás das nossas linhas, entre a verdade e a mentira. Em uma palavra, Berna-
nos combate o neofascismo, que já se esboça em todos os setores desta luta
mundial contra o fascismo, que já se anuncia no campo religioso, político e
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intelectual. [...] A presença de Bernanos entre nós, portanto, durante anos
seguidos, não é um acontecimento a que se possa chamar literário. Como já
escrevi, certa vez, sobre ele, Bernanos entrará mais para a nossa legenda que
para a nossa história literária. Nada, ou muito pouco, terá ele contribuído
para o progresso da nossa literatura. Sua ação não é estritamente a de um es-
critor, mas a de um intelectual, e se desenvolveu num outro plano, num pla-
no ao mesmo tempo cultural e vital. Ele veio-nos testemunhar que ainda é
pujante e criadora a função da inteligência como defensora da liberdade hu-
mana, sem a qual perece a vida do espírito. [...] Além disto, – e talvez seja
esta a mais rica lição de Bernanos –, ele nos mostrou, também, que podemos
marchar para o futuro sem o esquecimento da nossa herança cultural huma-
nística e cristã. Esta atitude, que representa a mais arriscada posição da sua
inteligência em defesa da verdade, lhe tem valido, como é natural, agressões
dos dois lados. Dos que têm medo do futuro, os bem-pensantes, como ele
os chama, que se acocoram, como galinhas no ninho, sobre os privilégios de
uma civilização injusta, e dos radicais simplistas, bárbaros ingênuos, que su-
põem ser indispensável a ruptura com o que há de mais delicado, de mais
nobre, na nossa cultura, para que se possa conquistar a justiça social. Estes
homens lançariam fora do mundo em ascensão as catedrais, as bibliotecas,
os museus, as tradições nacionais, a família e a moral, como se fossem o las-
tro incômodo que impede o balão de subir.”

Nas suas memórias, Afonso recorda, várias vezes, o grande escritor. Longa-
mente numa delas, da qual transcrevo, aqui, os excertos mais significativos:

“As lembranças da guerra estarão sempre ligadas, para mim, à figura de
um homem extraordinário que, sem influir propriamente na minha maneira
de ser e de pensar (eu já era demasiado adulto para isso), enriqueceu o meu
mundo interior: Georges Bernanos. Não tanto pela sua obra escrita, mas
pelo que ele dizia, e, principalmente, pelo que ele era, pelo espetáculo hu-
mano incomparável da sua presença, Bernanos foi das personalidades mais
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ricas e interessantes que conheci na vida. Dele se poderá adequadamente di-
zer que os que o viram não verão facilmente outro igual. [...] Virgílio o co-
nhecera, pois, e logo os dois se ligaram por mútua e estreita confiança; por
uma amizade viril e generosa de parte a parte. Virgílio encontrava, em Ber-
nanos, não só um espírito romântico e quixotesco como o seu, mas o escri-
tor admirável, cuja eloqüência apaixonada e sem artifícios traduzia, melhor
do que ele mesmo poderia fazê-lo, as tempestades da sua própria alma. [...]
As preocupações, ou melhor, as paixões que a guerra e a derrota impunham
a Bernanos vieram, assim, a fazer dele o companheiro ideal para Virgílio.
[...] Bernanos identificava em Virgílio, provavelmente, [...] as virtudes que
tinham sido, em momentos como aquele, as do seu povo, e que ele, com o
seu julgamento aquilino, sentia atuantes e fáceis naquela espécie de Bayard
brasileiro: bravura, desinteresse, generosidade, amor da grandeza humana,
tudo dentro de um quadro de paixão e cavalheirismo. Bernanos era grande,
gordo, moreno como um cigano, os bigodes bastos e a juba leonina. Aleija-
do de uma perna, em virtude de acidente, usava uma espécie de bota no pé
deformado, e não podia andar senão apoiado em duas bengalas, que eram
quase muletas. Seu aspecto seria rebarbativo se não fossem os olhos rasga-
dos e azuis, olhos puros de criança, que pareciam sempre à espera do prêmio
ou do castigo. A voz era forte, sonora e jovem, sem qualquer estridência ou
rouquidão. [...] Bernanos recitava como um ator da Comédie Française. [...]
Certo dia, em Barbacena, Bernanos convidou-nos, a Anah e a mim, para al-
moçarmos na sua granja, que ele arranjara carinhosamente, um pouco ao jei-
to de uma casa rural de Lorena. Lá, depois do coq-au-vin (que ele disse ter
ajudado a preparar), convidou-nos a ouvi-lo ler um poema de Victor Hugo.
Escolheu o grande poema da Legenda dos séculos sobre a tomada de Narbona,
pois a sua tese era demonstrar que a derrota da França provinha do desajus-
tamento entre o espírito e a técnica; da perda, pela juventude, do amor dire-
to ao terroir, ao torrão natal; da mecanização da guerra que amorteceu os im-
pulsos humanos, base do heroísmo francês. O pequeno pajem de vinte anos,
Aymeri, tomaria Narbona, fortificada, defendida pelos bearneses e os trinta
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mil turcos. A fé pura do jovem faria o que não quiseram tentar os grandes
cavaleiros, Dreux de Montdidier, Eudes, duque da Borgonha, Naymes, du-
que da Baviera, protegidos pelas suas armaduras de ferro. De pé, apoiado
em uma lareira, na qual encostara as bengalas, o velho Bernanos tomou do li-
vro e começou a ler, como se se tratasse de um texto sagrado. Sua voz enchia a
sala, agitando emoções que estavam além das palavras. Aquela voz apaixona-
da ressuscitava bravuras extintas, coragens de outras eras, teimosamente,
como quem recusava nivelar-se ao morno conformismo das derrotas...”

Do seu retiro interiorano, o grande polemista remetia dois artigos semanais
para O Jornal, do Rio de Janeiro, de propriedade de Assis Chateaubriand, pró-
ximo a Virgílio. O chanceler Osvaldo Aranha seria grato a Bernanos por essa
campanha de imprensa, que o ajudava na defesa da causa aliada contra o nazi-
fascismo, e influiria sobre a entrada do Brasil na guerra, em 1942. O escritor
colaborou também com textos para os jornais da França Livre, do General De
Gaulle, e mensagens para a BBC de Londres.

Saindo de Barbacena, relativamente próxima da capital mineira, Bernanos
visitava, em Belo Horizonte, o então prefeito Juscelino Kubitschek, francófilo
sincero, que estudara medicina em Paris.

Virgílio ainda encontraria uma casa para a família do amigo em Paquetá,
onde eles passaram o verão de 1943-44. A vitória aliada na guerra da Europa
se aproximava. Michel participou do desembarque na Normandia, as tropas
gaullistas retomaram Paris, e, a 26 de fevereiro de 1945, o General De Gaulle,
então chefe do governo, telegrafou ao exilado ilustre: “Bernanos, votre place est par-
mi nous”. E o velho escritor acedeu.

Entretanto, no prefácio às Lettres aux anglais, escritas em sua fazendinha de
Barbacena, Bernanos deixara testemunho tocante do que significava para ele o
Brasil:

“On dira peut-être un jour que ce livre a été écrit en exil; mais, depuis bien des mois, je ne
me sens plus ici un exilé. Si modestement et si simplement que je l’exprime, il eût mieux valu
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sans doute que ce sentiment demeurât secret. [...] Le Brésil n’est pas pour moi l’hôtel somptu-
eux, presque anonyme, où j’ai déposé ma valise en attendant de reprendre la mer et de rentrer
chez moi: c’est mon foyer, c’est ma maison, mais je ne me crois pas encore le droit de le lui dire,
je me sens trop son obligé pour mériter d’en être cru. Je ne me vante pas de le connaître. [...] Je
le connais beaucoup moins qu’il y a trois ans, mais il me semble que je commence à le com-
prendre, et c’est pourquoi je m’excuse de parler de lui à des étrangers, au risque de rendre pu-
blique ma dette de gratitude, comme si je pretendais ainsi l’acquitter. Après Munich, j’écrivais
que j’étais venu au Brésil ‘cuver ma honte’. Je n’y ai pás cuvé ma honte, j’y ai retrouvé ma fi-
erté, et c’est ce peuple qui me l’a rendue.”

Cedo, contudo, voltou a desiludir-se da vida política francesa. Eterno itine-
rante, retirou-se, ainda uma vez, para a Argélia. Dali, um câncer, que se revela-
ria fatal, o fez retornar à França, onde faleceu a 5 de julho de 1948.

Meu primeiro chefe direto ao ingressar no Itamarati era o ministro Jaime
de Barros Gomes. Este narrou-me episódio ocorrido quando servia no Consu-
lado do Brasil em Paris. Fora visitar Bernanos, internado no Hospital Ameri-
cano de Neuilly. Advertido pela enfermeira de que o doente não podia receber
visitas, o diplomata já se afastava, mas ela correu-lhe ao encalço. O moribun-
do, informado da sua presença, queria falar-lhe, e lhe disse, na ocasião, que de-
sejara morrer no Brasil. Ao se despedir, emocionado, Jaime de Barros chegou à
porta e voltou-se para ver pela última vez Bernanos, que traçou sobre ele então,
com um gesto largo, o sinal da cruz.

Aquela sua última vontade, todavia, Bernanos a confidenciara antes, por
carta, a uma cunhada de Virgílio:

“Le plus grand, le plus profond, le plus douloureux désir de mon cœur en ce qui me regar-
de c’est de vous revoir tous, de revoir votre pays, de reposer dans cette terre où j’ai tant souffert
et tant espéré pour la France, d’y attendre la réssurrection, comme j’y ai attendu la victoire.”

91

Bernanos , Virgíl io e Afonso

PANTONE 1525 PRETO



PANTONE 1525 PRETO

Blaise Cendrars em Paris, à rua Jean Dolent, de 1950 a 1961.
(As fotos inseridas neste número da Revista Brasileira constam no
livro Blaise Cendrars, de Miriam Cendrars, filha do escritor. Paris:
Éditions Balland, 1993.)



Blaise Cendrars e o
Modernismo

Massaud Moisés

Iniciando-se em 1922 com a Semana de Arte Moderna, o primei-
ro momento modernista, caracterizado pelo empenho icono-

clasta, terminaria praticamente em 1928, quando Oswald de Andra-
de lança o Manifesto Antropófago, aparece a revista Verde, de Catagua-
ses (Minas Gerais), e se publicam as seguintes obras: Macunaíma, de
Mário de Andrade; República dos Estados Unidos do Brasil, de Menotti del
Picchia; Laranja da China, de Antônio de Alcântara Machado; Martim
Cererê, de Cassiano Ricardo; Retrato do Brasil, de Paulo Prado; Essa
Nega Fulô, de Jorge de Lima; A Bagaceira, de José Américo de Almeida;
Catimbó, de Ascenso Ferreira; Gado Chucro, de Vargas Neto; Gira-luz,
de Augusto Meyer; Canto do Brasileiro – Canto do Liberto, de Augusto
Frederico Schmidt.

Os acontecimentos de 1928 atestavam, visivelmente, o apogeu da
revolução modernista, amadurecimento dum processo que vinha
desde o princípio do século, com Canaã, de Graça Aranha, e cujo
marco miliário havia sido a Semana de Arte Moderna. Entre 1922 e
1928, o movimento disseminou-se pelo País, a começar do Rio de
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além de Graça Aranha, Ronald de Carvalho, Manuel Bandeira, Aníbal Macha-
do, Carlos Drummond de Andrade e outros.

Em matéria de revistas Minas Gerais passou à frente de São Paulo e Rio de
Janeiro. Pelo menos quatro periódicos merecem registro: A Revista, publicada
entre 1925 e 1926, em Belo Horizonte, sob a direção de Martins de Almeida e
Carlos Drummond de Andrade, redação de Emílio Moura e Gregoriano Ca-
nedo, enfeixando, nos três números, os nomes de Pedro Nava, Abgar Renault,
João Alphonsus, e colaboração de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Gui-
lherme de Almeida. Em 1927, desponta, em Cataguases, a revista Verde, reu-
nindo Rosário Fusco, Martins Mendes, Enrique de Resende, Guilhermino
César, Francisco Inácio Peixoto, com a colaboração de vários paulistas, além
de Blaise Cendrars, Marques Rebelo, Ribeiro Couto, José Américo de Almei-
da, Ascenso Ferreira, Carlos Chiacchio, exprimindo uma diversidade geográfi-
ca que evidencia o alcance dessa revista de província nos quadros do Moder-
nismo e a presença deste, já assinalada, no interior do Brasil. O exemplo do
grupo de Cataguases parece ter repercutido em Itanhandu, onde surge, em
1928-1929, a revista Eléctrica, graças ao empenho de um único homem, Heitor
Alves. Contemporaneamente, em Belo Horizonte, em maio de 1928, publi-
ca-se Leite Criôlo, sob a direção de João Dornas Filho, Aquiles Vivacqua e Gui-
lhermino César.

De certo modo acompanhando a expansão nacional do movimento moder-
nista, ainda cabe apontar o aparecimento em Teresina (Piauí), de O Todo Uni-
versal, em 1923, e na Bahia, em 1928, de Arco & Flecha, sob a direção de Pinto de
Aguiar e colaboração de colaboração de Hélio Simões, Carvalho Filho, Rama-
yana de Chevalier, Damasceno Filho e outros.

Se tais órgãos representam, com as variações regionais, temporais e doutri-
nárias de praxe, o espírito revolucionário que irradiava de São Paulo, um outro
houve que procurou oferecer-lhe resistência e mesmo oposição. Trata-se de
Festa, surgido no Rio de Janeiro, polarizando as figuras de Tasso da Silveira,
Andrade Muricy, Henrique Abílio, Adelino Magalhães Barreto Filho e outros,
e com a colaboração de Cecília Meireles, Murilo Araújo, Plínio Salgado, Au-
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gusto Meyer, Carlos Chiacchio, Tristão de Athayde, Francisco Karam, Ribei-
ro Couto e outros.2

Sucedendo a América Latina, “revista de arte e pensamento” que circulou no
Rio de Janeiro em 1919, sob a direção de Andrade Muricy e Tasso da Silveira;
Árvore Nova, em 1922, ainda no Rio de Janeiro; e Terra de Sol, também “revista
de arte e pensamento”, do Rio de Janeiro, sob a direção de Tasso da Silveira e
Álvaro Pinto – Festa teve duas fases: a primeira, de 1927 a 1928, quando se in-
titulava “mensário de pensamento e arte; e a segunda, de 1934 a 1935, como
“revista de arte e pensamento”, à semelhança daquelas primeiras. Prolonga-
mento do Simbolismo, na sua vertente católica, espiritualista, Festa combatia as
várias facções do Modernismo sob o pressuposto de constituir o único grupo
autenticamente modernista, reivindicando “para si, e portanto para o Rio, a
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2 Para o conhecimento do Modernismo no Nordeste e Norte, ver INOJOSA, Joaquim. O Movimento
Modernista em Pernambuco, 3 vols. Rio de Janeiro: Graf. Tupy, 1968, 1969; e Os Andrades e outros Aspectos
do Modernismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira/INL, 1975; AZEVEDO, Neroaldo Pontes de.
Modernismo e Regionalismo (Os Anos 20 em Pernambuco). João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura
da Paraíba, 1984.

Quanto à repercussão do Modernismo em Recife, notadamente o I Congresso Regionalista, em
1926, e o Manifesto de Gilberto Freyre, lido na ocasião, parece que se trata de uma reconstituição a
posteriori, a tomar por definitivas as provas arroladas por Joaquim Inojosa nas referidas obras.
Sumariando a questão, diz ele, a certa altura:

“O I Congresso Regionalista do Nordeste não chegou a ter qualquer influência nos meios sociais
ou intelectuais do Recife ou do Nordeste, e talvez passasse despercebido ainda hoje, na história
literária do País, não fora um manifesto aparecido em 1952, de autoria de Gilberto Freyre, lido ao
comemorar-se o 25.o aniversário daquele conclave, sob o pomposo título de ‘Manifesto Regionalista
de 1926’. /Esse ‘manifesto’, entanto, é falso. Verdadeiro quanto à autoria, mas falso quanto à data.
Documento forjado como se fora o bicho-papão do regionalismo tradicionalista, destinado a salvar a
importância que faltou ao Congresso, indicando-o como ponto de partida da renovação literária e
artística que se deve atribuir, isto sim, ao modernismo da Semana de 22 (O Movimento Modernista em
Pernambuco, vol. 1, p. 207).

A respeito, ver também MARTINS, Wilson. História da Inteligência Brasileira, 7 vols. São Paulo:
Cultrix/EdUSP, 1976-1979, vol. VI, p. 378, e DIMAS, Antônio. Manifesto Regionalista, prefácio de
Gilberto Freyre. 7.a ed., rev. e aum., org. por Fátima Quintas, Recife, Fundação Joaquim Nabuco/Ed.
Massangana, 1996.



prioridade e o papel principal na renovação da arte brasileira, em oposição ao
que estava sendo feito – ou tinha sido feito – em São Paulo”.3

Não obstante incluir entre seus colaboradores nomes como o de Cecília
Meireles, Adelino Magalhães, Tristão de Athayde, Ribeiro Couto e outros, e
de se pretender mais modernista que os integrantes do movimento de 22, o
grupo de Festa longe ficou das suas aspirações, precisamente em conseqüência
do espírito passadista que o animava. Verdadeiramente antagônico ao Moder-
nismo, Festa parece representar o derradeiro esforço no sentido de impedir o
processo de transformação, estética e ideológica, instaurado pela Semana de
Arte Moderna. Mas, para mal de seus pecados, despontava numa altura em
que o movimento modernista, suscitando a publicação de tantas obras madu-
ras, já mencionadas, superava seus pruridos iconoclastas e ingressava franca-
mente no período de construção.

Reagindo contra o Modernismo de 22, Festa agrava as cisões internas, as po-
lêmicas (de resto fecundas), travadas ao longo desse período incendiário. Em
1924, coincidindo com a Revolução de Isidoro Dias Lopes e o Manifesto

97

Blaise Cendrars e o Modernismo

PANTONE 1525 PRETO

3 CACCESE, Neusa Pinsard. Festa. Contribuição para o Estudo do Modernismo. São Paulo: IEB-USP, 1971,
p. 26.

Além dessa obra, que contém uma análise de Festa, seguida de breve antologia, para outras
informações acerca das revistas do Modernismo, ver LARA, Cecília de. Klaxon & Terra Roxa e outras
Terras: dois periódicos modernistas de São Paulo. S. Paulo: IEB-USP, 1972; PLACER, Xavier (org.).
Modernismo Brasileiro. Bibliografia (1918-1971). Rio de Janeiro: MEC, 1972, pp. 196-201. DOYLE,
Plínio. História de Revistas e Jornais Literários, vol. I, Rio de Janeiro: MEC/Fundação Casa de Rui
Barbosa, 1976. Na década de 70, várias revistas modernistas foram reeditadas em fac-símile,
tornando-se acessíveis aos estudiosos em geral, como Klaxon, S. Paulo: Martins/Conselho Estadual de
Cultura, 1972, com introd. de Mário da Silva Brito; Revista de Antropofagia, S. Paulo: Metal Leve, 1975,
com introd. de Augusto de Campos; Estética, Rio de Janeiro: Gernasa, 1974, com apresentação de
Pedro Dantas; Verde, S. Paulo: Metal Leve, 1978, com introd. de Guilhermino César e Cecília de
Lara; Terra Roxa, S. Paulo: Martins/Conselho Estadual de Cultura, 1978, com introd. de Cecília de
Lara; A Revista, S. Paulo: Metal Leve, 1978, com introd. de Cecília de Lara. Para mais amplas
informações a respeito do pensamento de Festa, ver SILVEIRA, Tasso da. Definição do Modernismo
Brasileiro. Rio de Janeiro: Forja, 1932, onde se coligem os “artigos publicados mês a mês, de janeiro a
dezembro de 1927, na revista Festa”, como declara o autor em nota final. Ver também, do mesmo
autor, “50 Anos de Literatura”, e de Renato Rocha, “Tendências Espiritualistas do Modernismo”, in
COELHO, Saldanha (org.). Modernismo. Estudos Críticos. Rio de Janeiro: Revista Branca, 1954.



Pau-Brasil, a estética modernista tinge-se de notas ideológicas, que conduzem
os grupos a determinar-se por opções estético-ideológicas e não simplesmente
literárias. Assim, ao combater o Pau-Brasil, sobretudo na pessoa de Oswald de
Andrade, o Grupo Verdeamarelo (1925) e da Anta (1927), no qual aquele se
converteu, pregava a recusa de todo contágio europeu em favor do mais puro
nacionalismo, não sem vinculá-lo à Modernidade e à Humanidade, na linha da
“tradição nativista” dos tempos coloniais; em suma:

“Proclamando nós a nossa procedência do índio, como ele o fez dizen-
do-se filho da Anta, romperemos com todos os compromissos que nos têm
prendido indefinidamente aos preconceitos europeus. E só no dia em que se
tiver formado uma ‘consciência nacional’, forte e definitivamente caracteri-
zada, poderemos pensar pelas nossas cabeças, oferecendo ao Mundo um
Pensamento, uma Arte e uma Política genuinamente americanas.”4

Daí para a polarização dos grupos foi um passo; os verdeamarelos refe-
rem-se a Oswald de Andrade e outros do grupo como os modernistas da “ex-
trema esquerda”,5 afinal reconhecendo uma divisão ideológica cada vez mais
notória a partir de 1924, e com repercussões marcantes no período seguinte:

“Do grupo ‘verdeamarelo’ nasce a ‘Bandeira’, que não quer nem a Roma do
fascismo, nem a Moscou do comunismo, defende o centro, mas que, por sua
tendência autoritária, desemboca no ‘Estado Novo’. Da Anta sai o Integralis-
mo, de Plínio Salgado. Da ‘Antropofagia’, cindida, uma equipe se encaminha
para a extrema esquerda, e a outra, dispersa-se pelo Partido Democrático, vai
para a revolução constitucionalista e para a neutralidade.”6

�

4 SALGADO, Plínio, PICCHIA, Menotti del, RICARDO, Cassiano. O Curupira e o Carão. São
Paulo, 1927, pp. 59, 97.
5 Idem, ibidem, p. 71n.
6 BRITO, Mário da Silva. “A Revolução Modernista”, in COUTINHO, Afrânio (org.). A Literatura
no Brasil, 5 vols. Rio de Janeiro: Sul-Americana/São José, 1955-1959, vol. III, t. 1, p. 478.
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É nesse quadro histórico que se inscreve a presença, em São Paulo, daquele
que havia sido o nume tutelar do Modernismo na sua fase pré-histórica: Mari-
netti. Visitando-nos em má hora, num anacronismo que não deixa de ser irô-
nico, para quem batalhava pela arte futurista, assim colaborava, involuntaria-
mente, para radicalizar os campos ideológicos.7 Após encontrar-se, na capital
paulista, com Blaise Cendrars, em 23 de maio de 1926, Marinetti proferiria
conferência no dia seguinte, no Cassino do Parque Antártica.8 Transcorrida
sob vaias – talvez preparadas de antemão para conferir ao espetáculo o clima a
que o escritor ítalo-francês estava habituado –, ovos, batatas, rabanetes, etc., a
palestra redundou num completo malogro: “Marinetti depois de duas horas e
meia se retirou do teatro sem ter conseguido falar.”9

É que o Futurismo passara de moda: desde 1922, para não recuar até o ano
anterior, os modernistas declaravam-se antifuturistas, como se pode ver no
Manifesto de Klaxon e no “Prefácio Interessantíssimo” com que Mário de Andra-
de abre a Paulicéia Desvairada. Nos anos seguintes, especialmente após 1924, de
todos os lados espoucavam reações contra a estética marinettiana, insistindo
em distingui-la do Modernismo. A tal ponto que A escrava que não é Isaura, de
1925, pode ser tomada como “um panfleto antimarinettiano”.10 E mesmo o
programa verdeamarelo, estampado em O Curupira e o Carão, timbra em repelir
as idéias de Marinetti.

Para explicar esse repúdio, é preciso recorrer, além das razões propriamente
estéticas, às conotações ideológicas que o movimento modernista ia adquirindo
ao longo do período que se escoa até 1928. Depois do fim da I Guerra Mundial,
entrando a identificar-se o Futurismo e o Fascismo, a vanguarda marinettiana
passou a servir de porta-voz ao regime imposto por Mussolini: Marinetti era um
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7 A inoportunidade da visita de Marinetti não escapará, obviamente, aos escritores de visão modernista,
como evidencia o artigo de Joaquim Inojosa, “O escritor F.T. Marinetti”, publicado no Jornal do Comércio,
de Recife, de 15/5/1926, e republicado em O Movimento Modernista em Pernambuco, vol. II, pp. 181, 183.
8 BRITO, Mário da Silva. “Marinetti em São Paulo”, supl. lit. de O Estado de S. Paulo, 6/12/1958,
cit. por AMARAL, Aracy. Blaise Cendrars no Brasil e os Modernistas. São Paulo: Martins, 1970, p. 161.
9 ANDRADE, Mário de. Cartas a Manuel Bandeira. Rio de Janeiro: Org. Simões, 1958, p. 101.
10 MARTINS, Wilson. O Modernismo, p. 77.
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1924. Chegada de Blaise
Cendrars ao Brasil. No
porto de Santos, ele é
recebido pelos modernistas
de São Paulo. Da esquerda
para a direita: Paulo da
Silveira, Américo Facó,
Ronald de Carvalho, Blaise
Cendrars, Sergio Buarque
de Holanda, Graça Aranha,
Prudente de Morais,
Guilherme de Almeida.

Em muitas de suas viagens
ao Brasil, Blaise Cendrars
(à esquerda) é hóspede do
mecenas Paulo Prado, o
“rei do café”, e de sua
mulher Marinette.

O Ford das viagens
solitárias de Blaise na
floresta e no sertão.



“delegado do fascismo”, adverte Mário de Andrade.11 Somadas as conjunturas
estética e ideológica, não surpreende que a visita de Marinetti tenha resultado
num autêntico fiasco. Assim, como bem assinala Wilson Martins,

“...por uma coincidência afinal de contas natural, tanto a campanha ‘fu-
turista’ que precede a Semana quanto a campanha antifuturista que consoli-
da o Modernismo, depois de 1924, têm como ponto de referência obriga-
tório a figura de Marinetti. E se, em 1921, ele era um fanal brilhando na es-
curidão do presente e do futuro, em 1925 será a figura comprometedora
que poderia pôr a perder o Modernismo.”12

Sintomaticamente, Blaise Cendrars, aqui presente naquele momento, repre-
sentava o extremo oposto, a tendência em vigor nos arraiais modernistas, e por
isso, a sua peripécia brasileira, sobretudo paulista, só podia apresentar, como de
fato apresentou, diversa coloração e sentido. Afinado com os modernistas, quer
pelas características vanguardeiras de sua poesia, na linha do anarquismo de 22,
quer pela identificação com a realidade brasileira, Blaise Cendrars aqui esteve
mais de uma vez e por longas estadas. Sua obra poética era conhecida e apreciada
pelo grupo de Mário de Andrade antes de 1922; no ano seguinte, viajando para
Paris, em companhia de Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade aproxima-se de
Blaise Cendrars e, através dele, da intelligentsia francesa da época. Dataria desse en-
contro o interesse do escritor francês pelo Brasil. Tanto que, a convite de Paulo
Prado, resolve conhecê-lo, chegando a Santos em 6 de fevereiro de 1924, após
uma parada no Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo grupo modernista local.
Recepcionado calorosamente pelos confrades paulistas, profere conferência já
no dia 21, assiste ao Carnaval no Rio de Janeiro, viaja pelo interior de São Paulo
e de Minas Gerais, visitando Belo Horizonte e as cidades históricas mineiras e
travando conhecimento com os modernistas locais; em maio e julho, já de volta a
São Paulo, pronuncia outra palestra. Com a revolução de 1924, segue para a fa-
zenda de Paulo Prado, na região de Ribeirão Preto.
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11 ANDRADE, Mário, op. cit., p. 100.
12 MARTINS, Wilson. O Modernismo, p. 77.



Pouco depois, regressa à França, não sem continuar a ligação com os amigos
brasileiros. Passados escassos dois anos, ei-lo de volta em fevereiro de 1926,
com o mesmo entusiasmo pelo Brasil e com a mesma receptividade por parte
dos modernistas de São Paulo. É nessa viagem que encontraria Marinetti em São
Paulo. Regressa à Europa em 9 de julho, na companhia de Paulo Prado e esposa.
Ainda nos visitaria em 1927-1928; daí para diante, os laços vão-se afrouxando,
as relações esfriando, até a total indiferença, apenas restando a amizade de Paulo
Prado, praticamente inalterável até o fim. O escritor francês ainda visitaria a
Amazônia em 1934, e no ano seguinte, de passagem para Buenos Aires, pisaria
de novo o solo brasileiro, mas sem reeditar o fervor das primeiras visitas.13

Em razão de uma espécie de congenialidade espontânea e do entusiasmo do
escritor francês pelo Brasil e os intelectuais de vanguarda, parece óbvia a in-
fluência de Blaise Cendrars sobre os modernistas, como alguns do grupo de 22
chegaram a reconhecer; o próprio Manifesto Pau-Brasil, no qual o escritor fran-
cês é citado nominalmente, o denuncia às claras.14 O sopro de modernidade da
sua poesia, o à-vontade meio irreverente, vizinho da prosa, correspondia aos
anseios dos rebeldes de 22; mas parece que a recíproca é verdadeira: embora
consagrado quando nos visitou, Blaise Cendrars teria recebido não só o impac-
to da terra brasileira – a sua “descoberta do Brasil” –, como também da juven-
tude de São Paulo, notadamente de Oswald de Andrade.15

�
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13 Para a cronologia de Blaise Cendrars entre nós, servi-me de AMARAL, Aracy, op. cit.; EULÁLIO,
Alexandre. A Aventura Brasileira de Blaise Cendrars. São Paulo/Brasília: Quíron/INL, 1978; e de
CENDRARS, Blaise. Etc..., Etc... (Um Livro 100% Brasileiro). São Paulo: Perspectiva/Sec. da Cultura,
Ciência e Tecnologia, 1976, – obras que evidenciam, por si só, a relevância do episódio Blaise na
história do Modernismo.
14 EULÁLIO, Alexandre. A Aventura Brasileira de Blaise Cendrars. São Paulo/Brasília: Quíron/INL,
1978, pp. 22, 34, 36.
15 A respeito da mútua influência entre Blaise Cendrars e os modernistas, ver EULÁLIO, Alexandre,
op. cit., p. 93 e ss.; AMARAL, Aracy, op. cit., p. 71 e ss., 85 e ss., 89.



103

Blaise Cendrars e o Modernismo

PANTONE 1525 PRETO

Jornalista e repórter, Blaise
Cendrars tornou-se figura
parisiense, freqüentador do café
“Chez Francis”, próximo ao
“Hôtel de l’Alma”, avenida
Montaigne, onde sempre tinha o
quarto 17 reservado, ou em
Saint-Germain des Prés.

Blaise Cendrars em Paris, à época
do lançamento de L’Homme foudroyé
(1945), de La Main coupée (1946),
em seguida Bourlinguer (1948) e Le
Lotissement du ciel (1949).



Dos escritores nacionais desse período, dois houve que, por diferentes
motivos, imprimiram a sua presença na instalação e definição do Modernis-
mo: Ronald de Carvalho e Paulo Prado. O primeiro, nascido em 16 de maio
de 1893, no Rio de Janeiro, percorreu uma trajetória retilínea, sem sobres-
saltos, até a sua morte prematura, num desastre de automóvel, em 19 de jane-
iro de 1935, na cidade natal. Viajado, cosmopolita, em Paris edita o seu livro
de estréia (Luz Gloriosa, 1913); nos anos seguintes participa do grupo de
Orpheu, que detonaria a revolução modernista em Portugal; conhece vários
países da América, enquanto vai publicando livros de poesia (Poemas e Sonetos,
1919; Epigramas Irônicos e Sentinentais, 1922; Toda a América, 1926; Jogos Pueris,
1926) e ensaios (Pequena História da Literatura Brasileira, 1919; Espelho de Ariel,
1922; Estudos Brasileiros, 3 séries, 1924, 1931; Rabelais e o Riso do Renascimento,
1931), mercê dos quais é eleito Príncipe dos Prosadores Brasileiros em
1931. Deixou ainda livros de viagens, em parte publicados postumamente
(Imagens do México, 1930; Caderno de Imagens da Europa, 1935; Itinerário. Antilhas,
Estados Unidos, México, 1935).

Ronald de Carvalho é bem o retrato da efemeridade da glória: incensado
durante a vida, gozando dum prestígio que as boas amizades testemunham, a
sua estrela apagou-se após o falecimento. Talentoso, vocacionado para as
Letras como por uma inarredável predestinação, encontrando todas as facili-
dades para exprimir seus dons, duma ampla cultura, nem por isso resistiu ao
desgaste do tempo. A explicação desse fenômeno, para além da volubilidade
natural do público e do gosto, talvez resida precisamente nesses predicados
especiais, que lhe determinaram uma trajetória literária singular, marcada
por obras em que o êxito do dia como que prenunciava o esquecimento do
amanhã.

Como poeta, iniciou-se à sombra do Simbolismo, de mistura com rasgos
parnasianos, mas já denotando as características fundamentais da fase se-
guinte, com Poemas e Sonetos, assinalada pelo tom desencantado, melancóli-
co, crepuscular, na linha do Penumbrismo, em que certa inflexão filosofante,
de matriz clássica, ressoa a atmosfera de Orpheu, notadamente de Ricardo Reis:
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Não desejes: é amargo desejares.
Guarda o que tens, fechado em tua mão,
Pois, só há desenganos e pesares
Na sombra triste deste mundo vão...

A alma que arrastas, andes onde andares,
Terá mais sol, terá mais ilusão,
Se fores sempre assim, se não tentares
Acrescentar um pouco ao teu quinhão.

Vive no teu jardim de frondes mansas,
Sem ambições nem cóleras pueris:
Quem tem desejos, tem desesperanças,
Quem não deseja é muito mais feliz...16

Nessa fase, tangido pela idéia da “beleza que foge, e o momento que pas-
sa...,17 Ronald de Carvalho é bem um homem do Mediterrâneo, estóico, resig-
nado. Diletante, espécie de avatar dos artistas da Renascença, dá a impressão
de um europeu transplantado para os trópicos, cuja presença apenas se faz no-
tar em alguns passos de Epigramas Irônicos e Sentimentais. Mas ainda perduram as
notas precedentes, para os lados duma estética “sutil, sem eloqüência, calma, /
discreta, fina, cheia de pudor!”, como ele próprio, falando da chuva, parece re-
conhecer.18 Nos livros de 1926 (Toda a América, Jogos Pueris), o compasso livre,
anunciado em “Teoria” (de Epigramas Irônicos e Sentimentais), de feição whitmani-
ana, impõe-se: o poeta moderniza-se, repudia o europeu, ouve o canto enorme
do Brasil!”,19 alarga o seu horizonte às fronteiras das Américas, mas o tonus líri-
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16 CARVALHO, Ronald. Poemas e Sonetos. 2.a ed., Rio de Janeiro: Liv. Ed. Leite Ribeiro, 1923, pp. 107-108.
17 Idem, ibidem, p. 109.
18 CARVALHO, Ronald. Epigramas Irônicos e Sentimentais. 2.a ed., Rio de Janeiro: Anuário do Brasil,
s/d., p. 101.
19 CARVALHO, Ronald. Toda a América. Rio de Janeiro: Pimenta de Melo e Cia., 1926, p. 19.



co decai visivelmente: bordejando a prosa, como outros poetas do tempo,
substitui a emoção pensada de antes pela ênfase retórica que não esconde o va-
zio sobre que balança.

Como prosador, Ronald de Carvalho é, genericamente, o protótipo do en-
saísta. Quer fazendo história literária, ou mesmo história política, quer deten-
do-se nos autores da sua predileção, quer narrando as impressões de viajante
culto, é sempre o ensaísta. E, como tal, associa os extremos com a liberdade de
quem antes propõe pontos de vista novos e que defende teses com rigor cientí-
fico. Ensaio de um autêntico homem de letras, voltado mais para o mundo das
idéias como suprema forma de beleza e inteligência do que para a erudição la-
boriosamente acumulada. Seu ideal de ensaio configura-se nas palavras de pór-
tico de O Espelho de Ariel, especialmente o último parágrafo, onde, como digno
representante da estesia da belle époque, em trânsito para a modernidade pós-22,
não dissimula colocar a beleza acima de tudo: “A moralidade das coisas é uma
resultante da sua formosura. Só a fealdade é imoral.”

Daí o ensaísmo leve, suave, de diletante, a oscilar entre a agudeza das intui-
ções críticas e a sensibilidade do poeta, em busca não da verdade racional, cien-
tífica ou histórica, mas a da beleza. O tom, invariavelmente discreto e ameno,
lembra um humanista repleto de bom senso e ceticismo, um homem da Renas-
cença, impregnado de cultura enciclopédica, mesclando o vigor da análise com
a leveza da arte, o “devaneio de filósofos” (referido em “A lógica dos Venci-
dos”, de O Espelho de Ariel) à gravidade do pintor. Coroa essa luminosidade me-
diterrânea – simétrica da poesia do autor – um estilo límpido, plástico e vigo-
roso, próprio dum ensaísta de arte, sempre a buscar, seja na linguagem, seja nos
conceitos, o meio-termo dos Antigos.

Ronald de Carvalho representa, mais do que Graça Aranha, com o qual se
irmana em alguns aspectos, o traço de união entre a belle époque e o Modernismo,
assim como Paulo Prado (1869-1943) representará o fim do primeiro mo-
mento modernista. De aristocrática família paulista, de fazendeiros de café,
Paulo Prado teve esmerada educação, que as constantes viagens à Europa, nos
intervalos da sua intensa atividade de homem de negócios, solidificavam e am-

106

Massaud Moisés

PANTONE 1525 PRETO



pliavam. Participou ativamente em nossa vida cultural, sobretudo na década de
20, apesar de ser mais velho do que a maioria dos integrantes da Semana de
Arte Moderna. Sua casa da Avenida Higienópolis constituiu, por muito tem-
po, ponto de encontro de intelectuais e artistas. A ele se deve, como se sabe, a
vinda de Blaise Cendrars ao Brasil, que tanta repercussão teria na primeira fase
do Modernismo. Deixou apenas dois livros, Paulística (1925) e Retrato do Brasil
(1928).

[...]
O Serafim Ponte Grande, publicado em 1933, mas escrito entre 1924 e 1928,

segue nas mesmas águas das Memórias Sentimentais de João Miramar. No prólogo,
verdadeiro auto-de-fé, o autor trata Bilac e Coelho Neto de “duas remotas ali-
márias”, agressividade tanto mais de estranhar quanto mais nos lembramos
que o preâmbulo data de fevereiro de 1933, numa altura em que o escritor já se
havia convertido politicamente, e portanto estava longe da rebeldia histrônica,
pour épater le bourgeois, de 22. Como se não bastasse, Oswald de Andrade dirigi-se
a Emílio de Meneses e Blaise Cendrars como “dois palhaços da burguesia”, de-
pois de haver incensado, como se sabe, o escritor suíço durante a década de 20.
E ainda se refere a Mário de Andrade pejorativamente como “professor”. Por
fim, declara a sua transformação política. “Ser, pelo menos, casaca de ferro na
Revolução Proletária”, não sem adiantar: “Publico-o no seu texto integral, ter-
minado em 1928. Necrológico da burguesia. Epitáfio do que fui.”20

À vista de tão lancinante mea culpa, era de supor uma obra diversa das Memórias
Sentimentais de João Miramar. Na verdade, podemos falar em continuação, como se
João Miramar resolvesse mudar de registro civil, passando a assinar Serafim
Ponte Grande. O tom é o mesmo, com incidência maior nos aspectos grotescos
e frascários, “contra a moralidade e a decência”.21 O herói não passa de um Ma-
cunaíma cosmopolita, sem grandeza ou mitologia; espécie de alter ego do autor, as
suas andanças compõem, ao fim de contas, a autobiografia dum bon vivant.
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20 ANDRADE, Oswald. Serafim Ponte Grande, pp. 131, 132, 133.
21 Idem, ibidem, p. 167.
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Darius Milhaud e os
“compositores de tangos,
maxixes, sambas e
cateretês”

Elizabeth Travassos /
Manoel Aranha Corrêa do Lago

O Brasil habita o imaginário europeu desde os primeiros
tempos da descoberta do Novo Mundo. Do Renascimento

ao evolucionismo cientificista do século XIX, as exóticas popula-
ções autóctones forneceram ao pensamento político europeu as fi-
guras do canibal, do bom selvagem, do mestiço decaído. Nos anos
1920, foi no terreno da cultura que proliferaram as representações
das Américas. A música afro-americana, particularmente, ocupou
parte do espaço aberto pelas fraturas na tradição da alta cultura do
Ocidente.

Do lado de cá, estamos expostos inevitavelmente às imagens do
Brasil que emanam dos centros da civilização. Quantas vezes os inte-
lectuais brasileiros não advertiram seus compatriotas do risco de res-
ponder às expectativas desse “outro” privilegiado – a Europa oci-
dental, sede dos ideais civilizatórios – apresentando-lhe um Brasil
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exótico! Até Villa-Lobos, cuja música foi recebida em Paris, nos anos 1920,
como representação sonora de uma exuberante natureza tropical, dava-se ao
luxo de aconselhar aos artistas sul-americanos “não serem exóticos. Nunca
exóticos”.1 A “aventura brasileira” de Darius Milhaud,2 iniciada poucos anos
antes, constitui um capítulo curioso da história das representações do Brasil na
França, espécie de preâmbulo da descoberta do jazz, das aventuras parisienses
dos Oito Batutas e de Villa-Lobos.

Ecos da música brasileira do final do século XIX e início do século XX po-
dem ser ouvidos ao longo de toda a carreira composicional de Milhaud, embo-
ra seu contato com o Brasil não tenha sido realimentado por outras viagens
além da que o trouxe ao Rio de Janeiro para uma estada de quase dois anos, en-
tre fevereiro de 1917 e novembro de 1918. Tudo se deve, pois, à força do pri-
meiro impacto sobre um compositor jovem e disposto a integrar-se à vida mu-
sical dos círculos eruditos brasileiros.3 Poucos meses depois de sua chegada,
Milhaud já participava das atividades artísticas da Sociedade Glauco Velás-
quez e freqüentava as reuniões na casa do compositor Henrique Oswald,4 pro-
fessor catedrático e ex-diretor do Instituto Nacional de Música. Mas Milhaud
interessou-se, sobretudo, pelo que se ouvia nas salas de cinema da Avenida Rio
Branco, nos teatros e gramofones da Rua do Ouvidor: “polkas”, “schottish”,
“valsas”, “emboladas”, “tangos”, “maxixes”, “sambas” e “cateretês”. Nos seus
escritos, ele reteve sistematicamente essas quatro últimas denominações, cu-
nhando assim uma fórmula – “tangos, maxixes, sambas e cateretês” – para re-
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1 É a mensagem que teria transmitido aos compositores venezuelanos por intermédio de Alejo
Carpentier (2000, p. 18).
2 A expressão “aventura brasileira”, usada por Alexandre Eulálio a propósito da experiência brasileira
de Blaise Cendrars, é tomada de empréstimo ao seu ensaio inspirador (1969, 2001).
3 Alguns contatos locais com o meio cultural foram preparados com antecedência desde Paris: um
exemplo é a carta de apresentação de Darius Milhaud enviada oficialmente pelo Conservatório de
Paris ao Senador José Freitas Valle, mecenas que mantinha atividades artísticas regulares em sua Villa
Kyrial, em São Paulo (carta de 9/01/1917, citada em Camargos, 2000, p. 47).
4 V. a documentação citada no Catálogo da exposição preparada por Mercedes Reis Pequeno na
Seção de Música da Biblioteca Nacional por ocasião dos 60 anos da chegada de Darius Milhaud ao
Brasil (Biblioteca Nacional, 1977).



ferir-se aos compositores daquela música popular urbana que conquistava as
ruas durante o carnaval e era disputada pelas casas editoras do Rio de Janeiro e
São Paulo. Uma coleção de partituras impressas, adquiridas no comércio cari-
oca, constituiu a base documental para o famoso Le Bœuf sur le toit, pantomima
sobre argumento de Jean Cocteau e com cenários de Raoul Dufy que teve sua
estréia em fevereiro de 1920, em Paris. Rastrear os ecos do Brasil na obra de
Milhaud presta-se a várias reflexões: sobre o caráter mutável e algo arbitrário
das fronteiras entre os estratos culturais erudito, popular e folclórico; sobre a
apropriação do “Boi no telhado” – título de um tango carioca – pelo moder-
nismo francês e a boêmia parisiense dos anos 1920; sobre o modo como Mi-
lhaud integrava materiais musicais preexistentes em sua composição.

São os temas deste artigo em que focalizamos a relação que Milhaud estabe-
leceu com a música e os músicos brasileiros. Isso é possível graças à identifica-
ção das fontes brasileiras de algumas obras de Milhaud, empreendida por
Aloysio de Alencar Pinto (2001[1980]) – que decodificou a base de emprés-
timos do Bœuf sur le toit – e, mais recentemente, expandida por Manoel Corrêa
do Lago (2002). Afinal, Milhaud permaneceu como guardião de suas fontes
brasileiras, que ele nunca achou necessário revelar em detalhe, coisa que não
teria sido difícil, pois se trata, na imensa maioria, de partituras impressas. Seu
silêncio, ainda que parcial, merece atenção.

� A descoberta dos “tangos, maxixes, sambas,
cateretês”

O capítulo “Brasil” das memórias de Milhaud (publicadas em 1949) leva a
crer que as mais fortes impressões do país foram proporcionadas pela nature-
za: a baía da Guanabara, as palmeiras da Rua Paissandu, a floresta do maciço
da Tijuca e das serras de Petrópolis e Teresópolis. Mesmo que esta fosse, a ri-
gor – como notou com fina ironia Alexandre Eulálio –, a “brenha aprazível
que o senhor Ministro da França [Paul Claudel] e os seus simpáticos secretá-
rios visitam com uma constância rousseauísta” (2001, p. 55). Tendo desem-
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barcado no Rio de Janeiro em pleno carnaval, Milhaud foi seduzido também
por um tipo específico de música que invadia as ruas e alimentava tanto a em-
brionária indústria de discos quanto o comércio florescente de partituras.

Acompanhando Paul Claudel, o compositor viajou ao Mato Grosso, ao Rio
Grande do Sul e Minas Gerais, mas nenhuma experiência musical marcante li-
ga-se aos deslocamentos no interior do Brasil. A música que o cativou foi ouvida
no Rio de Janeiro. Nesta cidade, estrangeira pela língua, pela heterogeneidade
racial e costumes, o choque cultural era abrandado pela convivialidade encontra-
da no ambiente burguês e francófilo do salão de Henrique Oswald e da família
do professor Godofredo Leão Velloso. Na autobiografia, Milhaud registrou
lembranças de cenas de rua em conexão com o carnaval: o deslocamento dos cor-
dões, uma dança ao som de viola e chocalho enquanto os cantores se alternavam
na improvisação dos versos (Milhaud, 1949, pp. 87-88). De fontes orais, só co-
nhecemos a anotação de um pregão “ouvido na Rua Paissandu”5 e que constitui
um tema importante do balé L’Homme et son désir, composto em 1918 entre o Rio
e a serra de Petrópolis, sob o impacto das apresentações de Nijinski e os Ballets
Russes. Milhaud também terá ouvido uma quantidade de valsas, schottishs e quadri-
lhas que estavam em voga na belle époque carioca. O que se conclui é que “tangos,
maxixes, sambas e cateretês” correspondem a uma escolha precisa – a da diferen-
ça musical no seio da música de entretenimento urbano.6

5 V. a lista das citações brasileiras, ao final do artigo. A identificação do pregão foi possível graças a
uma anotação de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que ele datou de 18/III/1975, às margens do
exemplo musical (quatro compassos de L’Homme et son désir,) na página 101 de seu exemplar do livro
de Paul Collaer (1947): “Pregão ouvido na Rua Paysandu (onde estava então instalada a Legação
Francesa), segundo O. Guerra”. O volume pertence à Coleção Violeta Corrêa de Azevedo. A mesma
informação é confirmada numa entrevista radiofônica do compositor Oswaldo Guerra, realizada em
Paris, em 1975, pela ORTF, por Francine Bloch e Madeleine Milhaud.
6 As denominações de “samba”, “tango” e “maxixe” eram intercambiáveis na época e refletiam mais
nuanças estilísticas e considerações extramusicais do que diferentes “gêneros”. Uma mesma peça
podia receber subtítulos diferentes em edições sucessivas: “Apanhei-te cavaquinho”, inicialmente
publicado como polca, depois apareceu como choro. “Caboca de Caxangá” teve os subtítulos
“samba” e “tango” em diferentes edições.

112

Elizabeth Travassos / Manoel Aranha Correa do Lago

PANTONE 1525 PRETO



113

Darius Milhaud. . .

PANTONE 1525 PRETO

Anotação manuscrita de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo no livro Darius Milhaud, de autoria
de Paul Collaer.



“Os ritmos dessa música popular me intrigavam e fascinavam. Havia, na
síncope, uma suspensão imperceptível, uma respiração preguiçosa, uma pa-
rada sutil que eu tinha dificuldade de captar. Comprei então uma quantidade de
maxixes e tangos; esforcei-me para tocá-los com suas síncopes que passam de
uma mão para a outra. Meus esforços foram recompensados e pude enfim
exprimir e analisar esse ‘quase nada’ tão tipicamente brasileiro. Um dos me-
lhores compositores de música desse tipo, Nazareth, tocava piano diante da
porta de um cinema da Avenida Rio Branco. Seu toque fluido, inapreensível
e triste ajudou-me também a conhecer melhor a alma brasileira.” (Milhaud,
1949, p. 88, grifo nosso.)7

A permanência de quase dois anos no Rio de Janeiro proporcionou ao com-
positor, além da primeira experiência direta do swing afro-americano, condi-
ções de familiarização pela audição constante e observação direta dos músicos
locais (como Ernesto Nazareth) – coisas, enfim, que a anotação do viajante
apressado não alcança. A estada no Rio criou as condições de uma abordagem,
digamos, mais etnográfica e menos “turística” da música brasileira. Também
deve ser destacada a importância das partituras impressas pelas casas editoras
do Rio e de São Paulo, que pouparam ao estrangeiro a tarefa de registrar o re-
pertório de seu interesse, colocando ao seu alcance documentos fixados num
medium que ele dominava.8

À curiosidade de Milhaud pela sutileza rítmica do complexo tango-
maxixe-samba deve-se Le Bœuf sur le toit, composto logo de seu retorno à França.
Milhaud trabalhou a partir de sua coleção de música impressa para entrelaçar
trechos das peças brasileiras com um rondó amaxixado.9 Trata-se de um expe-
rimento técnico-estético de seleção, encadeamento e superposição de excertos
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7 Sobre a escolha de Milhaud, v. também Corrêa do Lago, 2002, p. 32.
8Sobre a vitalidade da impressão musical no Brasil desde fins do século XIX, v. o trabalho de
Mercedes Reis Pequeno (1977).
9 V. a análise de Corrêa do Lago (2002). Aloysio de Alencar Pinto (op. cit.) acredita que o rondó é
do próprio Milhaud.
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Capa da partitura de “O boi no telhado”.



numa arquitetura rigorosa que percorre toda a gama de tonalidades. O “O Boi
no telhado”, tango de José Monteiro publicado sob o pseudônimo “Zé Boia-
dêro”, sucesso do Carnaval de 1918, é apenas uma dentre mais de vinte peças,
de doze compositores diferentes, utilizadas na obra. O processo composicio-
nal consiste no entrelaçamento de temas extraídos de peças previamente exis-
tentes, como se fosse uma colagem de ready-mades10 combinados segundo pro-
cessos que evocam as técnicas cinematográficas contemporâneas de decupa-
gem e montagem.11

O leitor encontra, ao final deste texto, uma lista de peças brasileiras citadas
por Milhaud em obras como L’Homme et son désir (1918), Le Bœuf sur le toit
(1919), Salade/Carnaval d’Aix (1924), Scaramouche (1932) e Danses de Jacaremirim
(1945). Trata-se de um conjunto de 30 peças editadas no Brasil antes de
1919, de uma quinzena de compositores, das quais a maior parte (24) se en-
contra no Bœuf sur le toit, representando diversos “gêneros” (“tango”, ”tangui-
nho”, “polca”, “embolada”, “cateretê”, “maxixe”, “samba”, “canção do nor-
te”). A pequena antologia traduz a visão pessoal de um músico estrangeiro ca-
tivado pela música popular que se manifestava na cidade do Rio de Janeiro du-
rante a Primeira Guerra Mundial. A seleção é particularmente consistente com
as declarações de Milhaud quanto à gênese do Bœuf sur le toit:

“...perseguido por minhas lembranças do Brasil, divertiu-me reunir um
certo número de melodias populares, tangos, maxixes, sambas e até mesmo
um fado português, e transcrevê-los juntamente com um tema recorrente à
maneira de um rondó.” (Milhaud, 1949, p. 115.)

Com efeito, as declarações de Milhaud alçando Nazareth e Tupinambá ao
firmamento da música brasileira antecedem, de fato, o esforço de legitimação
dos dois compositores por Luciano Gallet, Mário de Andrade e outros músi-

116

Elizabeth Travassos / Manoel Aranha Correa do Lago

PANTONE 1525 PRETO

10 A analogia com os ready-mades foi sugerida originalmente por J. Jota de Moraes (1977).
11 Ver Corrêa do Lago (2001, 2002).



cos do establishment nacional. Num artigo publicado em 1920 na Revue Musicale,
Milhaud afirmou:

“É de se lamentar que todas as obras dos compositores brasileiros, desde
as sinfônicas ou de câmara dos senhores Nepomuceno e Oswald, até as so-
natas impressionistas do Sr. Guerra ou as obras orquestrais do Sr. Villa-
Lobos (um jovem temperamento robusto, cheio de ousadias), sejam um re-
flexo das diversas fases que se sucederam na Europa, de Brahms a Debussy,
e que o elemento nacional não se tenha revelado de uma maneira mais vivaz
e mais original. A influência do folclore brasileiro, tão rico de ritmos e com-
portando uma linha melódica tão especial, raramente se faz sentir nas obras
dos compositores cariocas. Quando um tema popular ou o ritmo de uma
dança é utilizado em uma obra, este elemento indígena é deformado porque
o autor o vê através das lentes de Wagner ou de Saint-Saëns, se ele tem ses-
senta anos, ou através das de Debussy, se ele tem apenas trinta.

Seria desejável que os músicos brasileiros se dessem conta da importân-
cia de seus compositores de tangos, maxixes, sambas e cateretês, como Tu-
pinambá e Nazaré. A riqueza rítmica, a fantasia sempre renovada, a verve, o
impulso, a prodigiosa invenção melódica que se encontram em cada obra
desses dois mestres, fazem desses últimos a glória e a jóia da Arte brasileira.
Nazareth e Tupinambá precedem a música de seu país como as duas gran-
des estrelas do céu austral (Centauro e Alfa do Centauro) precedem os cin-
co diamantes do Cruzeiro do Sul.” (Milhaud, 1920, p. 61.)

Por enquanto, retenhamos os elogios derramados à riqueza rítmica e à in-
ventividade melódica dos dois compositores cujas obras encabeçam a lista de
citações musicais de Milhaud.

Um aspecto da apropriação das peças brasileiras por Milhaud, há muito
tempo observado, é a ausência de qualquer referência a seus autores. Os elogi-
os a Nazareth e Tupinambá no trecho reproduzido acima poderiam ter sido
coroados pela revelação de que diversos temas dos dois brasileiros haviam sido
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Programa do Concert de musique brésilienne no Vieux Colombier em 1919.



citados em sua obra. A citação sem referência aos autores transformou os “tan-
gos, maxixes, sambas e cateretês” em musique populaire (entendida como folklore,
conforme a praxe em países de língua latina, no início do século XX),12 numa
operação que feriu sensibilidades no Brasil.13

A folclorização do repertório musical escrito e de autoria reconhecida teve
início logo do retorno de Milhaud a Paris. Observe-se o programa do Concert de
musique brésilienne que ele promoveu em 1919 no teatro de vanguarda “Vieux
Colombier”. Além das obras de Glauco Velásquez, Alberto Nepomuceno,
Henrique Oswald e Maria Virgínia (Nininha) Velloso Guerra, e de Deux poè-
mes Tupi para quatro vozes femininas e palmas, que ele havia composto no
Rio,14 foi apresentada uma seção intrigante: Chants populaires (tangos, maxixes,
sambas, cateretês), o único item do programa sem indicação de autores. Uma pro-
va adicional de seu envolvimento com esses “cantos populares” é a carta de fe-
vereiro de 1919 em que pedia a Nininha Veloso Guerra que comprasse mais
partituras no Rio e as enviasse a Paris.15 Se a disposição de Milhaud para pro-
mover compositores brasileiros na França é indiscutível, o programa do con-
certo autoriza a concluir, além disso, que ele classificara uma quantidade de
peças de autoria conhecida (partituras como as que estava usando em seu Bœuf
sur le toit, se não exatamente as mesmas) como chants populaires, espécimes dos gê-
neros tango, maxixe, etc. Seu entendimento dessas peças pode ter sido esse:
enunciados musicais fracamente individualizados, mais próximos da langue do
que da parole, portanto “anônimas”.
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12 V. as observações de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo no verbete “Música popular” do Dicionário do
Folclore Brasileiro ([1998?], p. 601).
13 V. Siqueira, 1967.
14 Essa obra inédita figura como op. 42 no catálogo de obras de Milhaud (Beck, 1949). A partitura,
como algumas poucas do catálogo, permanece não-localizada, o que impede a compreensão desse
experimento primitivista envolvendo elementos timbrísticos inovadores.
15 O pedido consta de uma carta que pertence à coleção de documentos de Paul Guerra (filho de
Maria Virgínia e Oswaldo Guerra), citada por Corrêa do Lago (2002, p. 44, nota 70).
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Cartaz anunciando o pianista Jean Wiéner no bar Le bœuf sur le toit, na rua Boissy
d’Anglas.



Observem-se ainda as declarações de Milhaud sobre o Bœuf, no mesmo ano
de 1919:

“Adoro o Brasil. E como essa música é cheia de vida, de fantasia! Há
muito que aprender com esses ritmos movimentados, essas melodias reco-
meçadas a noite inteira, e cuja grandeza está na própria monotonia. Eu tal-
vez escreva um balé sobre o Carnaval no Rio, que vou intitular Le Bœuf sur le
toit. O mesmo nome do samba que a banda tocava esta noite, enquanto ne-
gras vestidas de azul dançavam.” (Milhaud, 1919, p. 23.)

Ainda que Milhaud tenha mencionado a idéia de “um balé sobre o carnaval
carioca”16 intitulado Le Bœuf sur le toit e com subtítulo “samba carnavalesco”, a
idéia dominante, durante sua composição, foi a de um acompanhamento para
filmes de Carlitos. Note-se que ambas as idéias guardavam relação com os
contextos originais do repertório inspirador, executado nas ruas, no carnaval, e
nos cinemas cariocas.

Esses planos alteraram-se pela intervenção de Jean Cocteau, que transfor-
mou o Bœuf numa pantomima sobre um libreto intitulado The nothing-doing
bar.17 A cena deslocou-se para um bar clandestino nos Estados Unidos na épo-
ca da Prohibition. Cocteau sabia que o título fora tomado de empréstimo a um
maxixe brasileiro e teria explicado na estréia, segundo o testemunho do escri-
tor Maurice Sachs: “O Boi no telhado é o letreiro do bar onde se passa nossa cena.
Não busquem na expressão mais sentido do que o que existe em letreiros
como Le Chien qui fume ou Cheval borgne. Era o título de um maxixe muito popu-
lar no Brasil. Vai aí utilizado apenas pelas necessidades da causa” (Sachs,
1987, p. 92). Assim, o nome do autor do tango (ou maxixe, ou samba)
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16 A qual acabou sendo realizada pelo escritor Guilherme Figueiredo, no Theatro Municipal Rio de
Janeiro, em 1980.
17 Em alguns documentos, como o programa da estréia, aparece o subtítulo The nothing-happens bar. A
idéia era compor uma farsa sem assunto, sem “literatura”. V. a declaração citada por Georges Auric
(1979, p. 157).



desaparecia em Paris, juntamente com o da outra dezena de autores citados
no Bœuf sur le toit, e com a procedência geográfica das melodias. A partitura or-
questral ganhou o subtítulo de Cinéma-symphonie sur des airs sud-américains. Do
mesmo modo como a recontextualização alterou o significado do nome, que
foi aproximado de locuções nonsense envolvendo animais, ela teve efeito sobre a
música, da qual será retida apenas a origem longínqua.

Ao destacar a ausência de referência aos autores, não estamos reeditando
as acusações de plágio que marcaram uma parte das reações brasileiras nos
anos 1920, e que voltaram à baila nos anos 1960 e 1970, geralmente nos
aniversários da chegada de Milhaud ao Brasil. Baptista Siqueira, num livro
sobre Ernesto Nazareth, falou em “usurpação” e “apropriação indébita”. O
uso dos excertos numa espécie de colagem torna as coisas mais complicadas,
pois o artesanato da composição do Bœuf (num sentido próximo ao do latim
compositio, por oposição a inventio) é inegável. Ao retomar o assunto, queremos
chamar a atenção para dois fenômenos. Em primeiro lugar, a operação classi-
ficatória que assimilou ao folclore um grupo de peças de autores conhecidos
e circulação comercial em partituras impressas e discos.18 Em segundo, a as-
simetria entre o direito ao universalismo que o compositor francês conferia a
si mesmo, ao mesmo tempo em que cobrava dos brasileiros uma expressão
particularizada e “nacional”.

O universo de compositores brasileiros citados é variado quanto à forma-
ção musical e à origem social, revelando a diversidade de perfis dos que então
escreviam para o mercado. Ali estão o engenheiro politécnico “Marcelo Tupi-
nambá” (pseudônimo de Fernando Lobo), o virtuose de carreira internacional
João de Souza Lima e Soriano Robert, maestro responsável por algumas pri-
meiras audições de Villa-Lobos, no início de sua carreira19; “pianeiros” como
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18 Aloysio de Alencar Pinto (2001, p. 83) informa que o tango O boi no telhado, de Zé Boiadêro, foi
gravado pela Casa Edison em 1917, executado pela Banda do Batalhão Naval. Uma letra apareceu em
folha solta “para ser cantada com a música (Boi no telhado / samba) de José Monteiro, edição da
Casa Viúva Guerreiro & Cia.”.
19 Destacando-se a primeira audição em 1916 do poema sinfônico Tédio da Alvorada, primeira versão
do balé Uirapuru (Lago, 2002).



Nazareth e Oswaldo Cardoso de Menezes; músicos populares com treino
conservatorial, como Chiquinha Gonzaga, Alvaro Sandim e Eduardo Souto;
dois expoentes do Romantismo brasileiro, Alexandre Levy e Nepomuceno,
embora neste caso a escolha de Milhaud tenha recaído, compreensivelmente,
sobre obras “premonitoras” do nacionalismo (escritas no final do século
XIX): o “Tango Brasileiro” e a “Galhofeira”. No Bœuf sur le toit, não há repúdio
à cultura de massa nascente, nem discriminação entre compositores sérios e
obscuros autores de sambas carnavalescos. Tudo se liga numa “rapsódia pan-
tagruélica” (Eulálio, 2001, p. 90).

Um dos maxixes citados no Bœuf é “Amor avacalhado”. Seu autor, o pianis-
ta João de Souza Lima, comentou o caso (décadas depois) com desprendimen-
to bem-humorado. Referida ora como “tanguinho”, ora como “maxixe”, era
uma peça de circunstância, publicada sob pseudônimo (Xon-Xon).20 Visto à
distância pelo pianista e maestro consagrado, o “maxixezinho” não passara de
uma brincadeira.21 Sabemos pouco sobre as reações dos demais autores, mas é
certo que o Bœuf mexeu com os brios dos brasileiros.

A nota crítica aos procedimentos de Milhaud logo apareceu na imprensa, pela
voz de Sérgio Milliet. Na seção “Carta de Paris” da revista Ariel, ele alfinetou:
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20 Ver os comentários de Travassos (1999, pp. 10-12) do caso de Francisco Mignone, compondo
sob o pseudônimo Chico Bororó.
21 Eis o relato do maestro Souza Lima: “Nos nossos encontros na Casa Sotero, depois de muita
conversa fiada, depois de muita brincadeira e muita piada, resolvíamos ir para o centro da cidade
tomar um chope ou mais. Quase sempre, verificávamos que nenhum de nós se achava em condições
de enfrentar a despesa, e qual a solução? Tomando a iniciativa, pedia eu ao nosso companheiro José
França um papel de música e em poucos minutos escrevia um tanguinho ou um maxixezinho, que na
mesma hora vendia ao Sr. Sotero, por vinte mil réis, e o problema ficava resolvido. Assim aconteceu
por várias vezes. Quero contar aqui (sempre nas nossas brincadeiras), que a um dos tais tanguinhos
batizei com o nome pouco elegante de “Amor avacalhado”. Imaginem só! Pois bem. Esse tanguinho
foi impresso, tendo alcançado muito sucesso, tanto assim, que o grande compositor francês, Darius
Milhaud, que residiu no Rio de Janeiro por alguns anos como Secretário da Embaixada Francesa,
compôs, mais tarde, um bailado de nome Le bœuf sur le toit, servindo-se de temas de nossa música
popular, inclusive do meu tanguinho na íntegra.” (1982, p. 38-39).



“Do grupo dos Seis, todos não se tornaram igualmente conhecidos apesar
de todos talentosos. Darius Milhaud foi quem mais se salientou. A moda da
música negra o impôs. Nosso país com suas modinhas que servem de fundo
melódico em várias obras desse compositor também contribuiu para o su-
cesso. Um crítico musical antigo chegou a escrever: ‘o que salva o sr. Milhaud
é a linha melódica’. Justamente o que não é dele.” (Milliet, 1972[1923], p.
316.)

“Milhaud, embora os louvasse publicamente [Nazareth e Tupinambá],
deles se aproveitou com a maior sem-cerimônia. L’Homme et son désir é um ha-
bilíssimo desenvolvimento do O boi morreu e o Le Bœuf sur le toit um pot-
pourri dos nossos sambas e maxixes.” (Milliet, 1972 [1924], p. 319.)

A ninguém escapará que Sérgio Milliet tratou os sambas e maxixes como
“nossos”, omitindo novamente o nome de seus autores, à exceção de Nazareth
e Tupinambá. A prática entre intelectuais brasileiros não era diferente da de
Milhaud: quando se tratava de reivindicar para a nação os sambas e maxixes,
empurrava-se para o anonimato os que figuravam como autores nas partituras
e discos. Estes, por sua vez, também lançavam mão de melodias e textos que
circulavam oralmente, como ilustra o “Pelo telefone”,22 que Milhaud ouviu à
exaustão, e “O meu boi morreu”, que ele cita e desenvolve em L’Homme et son dé-
sir. Apesar de não se conhecer a reação de compositores citados no Bœuf, após a
obra ter se celebrizado, ficou no ar um malaise ligado a uma noção de “emprés-
timos não reconhecidos”. É sintomático o relato de Blaise Cendrars de uma
conversa com Donga (que, ironicamente, não é citado em nenhuma obra de
Milhaud):

“Por ocasião do nosso primeiro encontro, tendo sabido que eu conhecia
Darius Milhaud, [Donga] teve essa palavra bem-humorada: ‘já que ele se
serviu da minha música, diga ao Sr. Milhaud, seu amigo, que me envie um
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cartão-postal de Paris. Bem que ele me deve isso, e eu ficaria contente pois
tenho a intenção de escrever agora “A vaca na Torre Eiffel” para prestar
uma homenagem a essa Paris que não conheço [...]’.” (Citado por Eulálio,
1969, p. 25.)

� Maxixe dadá

Antes de 1917, Milhaud havia escrito obras inspiradas em músicas popu-
lares do sul da França, tais como o Poème sur un cantique de Camargue, de 1913, e
os Poèmes juifs, de 1916. Esse interesse inscrevia-se nas correntes então preva-
lentes na música francesa, tanto as mais conservadoras, derivadas da Schola
Cantorum de Vincent d’Indy, quanto as mais avançadas, identificadas com
Debussy, Ravel, Koechlin e Roussel. Num caso, valorizavam-se as tradições
regionais francesas, o vínculo com a história “profunda” da França; no ou-
tro, buscava-se arejamento e renovação na música não européia. A utilização
de cantos populares por Milhaud encaixava-se bem no tipo de “melodismo”
que caracteriza sua composição (lembremos os elogios à criatividade meló-
dica dos brasileiros). Além disso, sua identificação com o Sul e com o “espí-
rito latino” o predispunha favoravelmente à descoberta de afinidades com o
mundo mediterrâneo ampliado, que ele descreveu certa vez como “uma pá-
tria que se estende de Jerusalém ao Rio de Janeiro, tendo Aix-en-Provence
como centro” (Collaer, 1947).

O ambiente em que Milhaud se formou era favorável aos empréstimos nos
idiomas folclóricos e extra-europeus. Instituída pelos pensadores do Roman-
tismo alemão, a dicotomia entre “poesia artística” e “poesia da natureza” (i.e.,
dos “primitivos” e do “povo”) fora instrumental na rebelião da geração do
Sturm und Drang contra o classicismo francês do século XVIII. A complemen-
taridade utópica entre espontaneidade e artifício propagou-se ao longo do sé-
culo XIX e alimentou os nacionalismos musicais na Europa e nas Américas.
Formou-se um amplo consenso em torno do princípio estético de nacionaliza-
ção da música por meio da incorporação de traços populares. O mesmo prin-
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cípio ainda teve fôlego para renovar-se, nas primeiras décadas do século XX,
em aliança com algumas vertentes modernistas – a do grupo parisiense agluti-
nado por Jean Cocteau, por exemplo, e que veio a ser batizado como “Grupo
dos Seis”. A retórica da pureza popular contraposta à decadência da arte culta
está presente no manifesto Le Coq et l’Arlequin, em sua reação contra o “sublime”
e na apologia da “simplicidade”, mesmo quando associada ao “lugar-comum”
(Cocteau, 1979).

Le Bœuf sur le toit estava em sintonia com essas idéias, embora tanto Milhaud
quanto Cocteau tenham tomado distância, ao longo do tempo, das proposi-
ções do manifesto de Cocteau. Em 1919, porém, a parceria se inseria no pro-
longamento do triunfo anterior (1917) de Parade, no qual Cocteau se havia as-
sociado a Erik Satie e Picasso. Assim, a “música sobre temas folclóricos que
Milhaud havia trazido do Brasil”23 estreou em fevereiro de 1920 com um títu-
lo enigmático, despojado das conotações que lhe dava o humor malandro do
carioca. Entretanto, algo na bem-sucedida carreira do Bœuf passou a incomo-
dar Milhaud.

“Esquecendo-se de que eu havia escrito as Coéforas, o público e os críticos
decidiram que eu era um músico jocoso e esquisito... eu, que tinha horror ao
cômico e só desejara, ao compor Le Bœuf sur le toit, fazer um divertimento ale-
gre, sem pretensão, em memória dos ritmos brasileiros que me haviam sedu-
zido tanto, mas que – por Deus! – nunca me fariam rir.” (1949:118.)

A obra foi publicada originalmente para orquestra,24 com o subtítulo Ciné-
ma-Fantaisie; logo apareceu uma redução para piano a quatro mãos; em seguida,
uma transcrição para violino e orquestra, com o título de Cinéma-Fantaisie con-
tendo uma cadenza de Arthur Honegger; um dos segmentos do Bœuf, arranjado
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23 As palavras são de Henri Sauguet em “Extraits de ma mémoire”, in Au temps du ‘Bœuf sur le toit’
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24 No catálogo de obras de Milhaud (Beck, 1949), a versão orquestral do Bœuf sur le toit é catalogada
como opus 58 a, Cinéma-Fantaisie como opus 58 b e o Tango des Fratellini como opus 58 c.



por Hubert Mouton, foi publicado como Tango des Fratellini. A popularidade
ligava a obra a idéias de Cocteau sobre a cultura popular urbana às quais Mi-
lhaud não aderiu inteiramente. Nos seus próprios termos, ele havia trabalhado
a partir do folclore brasileiro – é o que repetirá mais de uma vez.

Dois anos depois da estréia do Bœuf, surgiu o bar homônimo que se tornaria
“a encruzilhada dos destinos, o berço dos amores, o lar das discórdias, o umbi-
go de Paris” (citado por Bernier, 1981, p. 9). O ponto de encontro ao mesmo
tempo mundano e de intelectuais esteve na moda ao longo dos anos 1920 e
1930 – “tempos do Bœuf sur le toit”, expressão consagrada pelo título do livro
de Maurice Sachs (1939, 1987) e que se tornou um símbolo do período de
entre-guerras em Paris.

Ainda em 1922, porém, acrescentou-se um outro elo à cadeia de apropria-
ções: a pantomima foi incluída no repertório da companhia de teatro de revista
Ba-Ta-Clan – dirigido por Renée (“Madame”) Rasimi25 –, que apresentou
uma adaptação aprovada por Cocteau e Milhaud. A correspondência entre os
dois revela como percebiam a passagem da obra para o domínio do teatro de
revista – tentadora financeiramente, porém arriscada do ponto de vista da re-
putação da obra e de seus autores. Numa carta de setembro de 1921, Cocteau
manifesta ao amigo sua preocupação diante da iminência de uma nova monta-
gem, ainda mais por estar ausente de Paris:

“Meu caro Darius: [...] este arranjo é muito sério. É por meio dele que o
público e os críticos vão julgar o verdadeiro Bœuf. Preciso pensar no assun-
to, trabalhar muito sobre ele para não perder o benefício da primeira em-
preitada. É muito perigoso para mim que só aceito [o trato com o Ba-Ta-Clan]
por interesse mas não vejo sem embaraço desclassificar uma obra que deve-
ria ir sempre ganhando mais classe, ou melhor, ganhando classe. Aconselho
você a tomar cuidado e preparar seu esboço. Depois trabalharemos com
conhecimento de causa.” (Cocteau, 1979, p. 63.)
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A preocupação tem origem no paradoxo do artista que invoca a cultura po-
pular como inspiração, mantendo-se firmemente instalado no terreno da alta
cultura. O music-hall fora decantado em Le Coq et l’Arlequin como antídoto ao
teatro corrompido. Mas o flerte de Cocteau com o teatro popular tinha limi-
tes. Uma coisa era absorver aspectos da atuação circense e da música popular
brasileira numa obra que se pretendia classée; outra, bem diferente, a difusão
desta mesma obra fora do circuito da cultura legítima (o que poderia desclassi-
ficá-la). É como se Cocteau pressentisse que o Bœuf “desnivelado”, oferecido a
um público diferente do da estréia, colocaria em risco o entendimento da farsa
como mais uma ousadia modernista. Enquanto o Bœuf se mantivesse no circui-
to da alta cultura, estaria assegurada sua interpretação como produto do gênio
visionário dos artistas capazes de enxergar qualidades na arte circense e nos
longínquos airs sud-américains.

Cocteau tomou suas precauções e publicou um artigo justificando sua deci-
são de ceder aos apelos da diretora do Ba-Ta-Clan. Em uma intervenção pre-
ventiva, desqualificou como “erro ingênuo” qualquer confusão entre o teatro
de revista e suas obras cênicas. Ao mesmo tempo, declarava seu apreço pelo
público espontâneo, sem preconceitos, que compareceria ao teatro.

“Cada vez que entreguei um de meus brinquedos nas mãos do público,
ouvi: ‘É music-hall’. Este erro ingênuo deve-se ao fato de o público, incapaz
de perceber certas nuanças, encontrar em Parade, no Bœuf, em Mariés, uma at-
mosfera divertida que ele julga incompatível com o sério e que só ousa ad-
mitir num palco de music-hall ou então na Comédie-Française, no museu,
quando o brinquedo encontra aí seu lugar, finalmente, depois de muitos sé-
culos de pátina [...] Mas além de os autores terem sido lisonjeados pela in-
sistência da diretora [do Ba-Ta-Clan], agrada-lhes mostrar sua farsa numa
sala de bairro que não tem preconceito. O público esnobe prejulga e não
tem força de voltar atrás. O público artista prejulga e volta atrás algumas ve-
zes. Somente o público popular não prejulga e deixa-se levar sem cálculo.”
(Cocteau, 1979, p. 194.)
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Os gestos de apreço pelo popular são também os que reiteram o lugar “cul-
to” de quem fala. Daí a ambigüidade que também se entrevê na relação de Mi-
lhaud com os compositores de “tangos, maxixes, sambas e cateretês”. Além
disso, uma outra ordem de problemas surgiu com a excursão sul-americana do
Ba-Ta-Clan, em 1922. Milhaud e Cocteau viram-se às voltas com a crítica
brasileira à representação do Brasil, tal como fora vista em Paris.

Em outubro daquele ano, as apresentações do Ba-Ta-Clan no Rio de Janei-
ro foram anunciadas em vários jornais. N’O Imparcial, uma matéria informou
que dois brasileiros (um dos quais o diplomata Navarro da Costa) haviam as-
sistido, em Paris, a uma “cena de insultos ao nosso país”: era o Bœuf sur le toit,
incluído na revista Ah oui! da companhia. Note-se que a citação de peças brasi-
leiras na partitura de Milhaud sequer é mencionada pelos compatriotas, ofen-
didos pelo que acreditavam ser uma representação da sociedade brasileira que
ridicularizava sua elite e salientava seu contingente negro. Mas a música estava
em jogo, pois a orquestra tocara “maxixes brasileiros e batuques africanos”. A
cena situava-se, segundo os dois espectadores da temporada parisiense do
Ba-Ta-Clan, num “botequim ignóbil, sujíssimo”. Ao final, um dos atores des-
dobrava um cartaz onde estava escrito “El Brasil”.26

As reações indignadas suscitadas no Brasil pela matéria d’O Imparcial leva-
ram o empresário de Renée Rasimi a entrar em contato com Milhaud e Cocte-
au. Em 11 de agosto de 1922, Cocteau escreveu ao compositor:

“Você recebeu a incrível carta do Ba-Ta-Clan? Respondi simplesmente
que a Sra. Rasimi apresentara o Bœuf sem nos avisar, sem trato, com um ma-
terial que não lhe pertencia – e que tudo o que eu podia fazer, por amizade,
era não processá-la. Quanto ao escândalo, tente agir junto à embaixada.
Apresentar no Brasil era a última coisa a fazer, parece-me, exceto depois de
mil preparativos. Ela tem topete.” (Cocteau e Milhaud, 1999, p. 71.)
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Mas, por que representar o Bœuf no Brasil seria uma temeridade? Se a ação
do Nothing-doing bar se situava nos Estados Unidos e se a música brasileira era
homenageada na partitura, em que residia o perigo? No modo como o “El Bra-
sil” fora representado (se é verdadeira a história do cartaz contada na imprensa
carioca)? Nas citações musicais familiares ao público brasileiro? Na junção do
libreto à música? A resposta de Cocteau ao empresário desvinculou – exceto
pela música – o Bœuf do Brasil. Milhaud, por sua vez, parecia perceber que seu
uso da música brasileira veiculava uma dupla mensagem: “Se os brasileiros vis-
sem ‘L’Homme et son désir’, iam ficar furiosos” (Cocteau e Milhaud, 1999, p. 73).

� Bovem in tergulis: estética e política dos
empréstimos musicais

A celebridade do Bœuf sur le toit de tal maneira se associou aos nomes de Mi-
lhaud e Cocteau que este, ao ser saudado em 1956 como Doutor Honoris causa
pelo Reitor da Universidade de Oxford, ainda veria o título do tango de José
Monteiro – celebrizado nos seus avatares sucessivos de balé modernista e lo-
cal-símbolo da vida intelectual e mundana do Paris de entre-guerras – ser lati-
nizado como Bovem in tergulis, na enumeração dos marcos de sua carreira...
(Harding, 1972, p. 82.)

Quanto a Milhaud, sua abordagem do material musical brasileiro apresen-
ta-se de diversas maneiras, que se pode ordenar numa breve tipologia. Em pri-
meiro lugar, há obras sem citação direta, nas quais são trabalhadas determina-
das características melódicas e rítmicas da música popular: o principal exem-
plo é dado pela Suíte para piano Saudades do Brasil, na qual todo o material te-
mático é do próprio compositor.27 Em seu depoimento a Claude Rostand,
Milhaud foi taxativo: “[nas] Saudades do Brazil não se encontra uma única cita-
ção folclórica sequer” (Milhaud, 1952, p. 94 ).

27 Outros exemplos encontram-se nos quadros VII (“Les quatre quadrilles”) e XIII (“Christophe
Colomb et les Créanciers”) de sua ópera Christophe Colomb (1930); ou ainda no movimento “Brésil” da
suíte orquestral Globe-Trotter (1957).
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Na categoria oposta encontra-se o Bœuf sur le toit, na qual a proposta compo-
sicional parece ser justamente a de uma “colagem” contínua de citações (à ex-
ceção do ritornello), expostas tanto em justaposição quanto em superposição,
como uma “inter-penetração de planos” cubista.28

Outra categoria é constituída por obras que se pode chamar de “mistas”,
com seções escritas “à maneira brasileira“, combinadas com citações. Estas po-
dem ser literais, como no Bœuf. Um precedente encontra-se em L’Homme et son
désir, na citação de “Morro da Favela”, de Passos, Borneo e Barnabé, que é tam-
bém superposta em contraponto ao “Meu boi morreu”.29 Alternativamente, as
citações podem ser apresentadas como paráfrases, sujeitas a desenvolvimento
temático, como por exemplo “Brejeiro”, de Nazareth, na “Brazileira”, terceiro
episódio de Scaramouche; ou “Baile no Catumbi”, de Eduardo Souto, na terceira
Danse de Jacaremirim30 e, notadamente, o tema do “Meu boi morreu”, em
L’Homme et son désir.

No caso particular das citações no Bœuf sur le toit, ao invés de limitar-se a as-
pectos rítmico-motívicos, Milhaud reproduz seções completas das peças ori-
ginais. Nelas, são freqüentemente preservadas as texturas, as funções harmôni-
cas e diversos maneirismos estilísticos.31 As diferenças em relação às peças ori-
ginais advêm mais freqüentemente de adições (contrapontos, efeitos politona-
is) do que de subtrações ou adaptações. Um recurso freqüente é – no espírito
da colagem – o da justaposição e superposição de citações conforme uma téc-
nica que descreveu da seguinte forma a Claude Rostand:

“Chamou-me sempre muito a atenção o fato de muitos temas populares
emprestados de um mesmo folclore terem silhuetas paralelas e poderem ser
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Hallier, no “Souvenir de Rio” de Salade/Carnaval d’Aix.
30 Ver Lago, 2002, p. 62.
31 Um exemplo é o tanguinho “Amor avacalhado” de João de Souza Lima, com a transcrição integral
da textura e da harmonia (incluindo a dissonância das 8.as diminutas) .V. “exemplo 4” em Corrêa do
Lago (2003, p. 39).



perfeitamente superpostos como linhas em contraponto; e que dessa superposi-
ção nasce a própria harmonia dos temas [...] Quanto a mim, procuro geralmen-
te utilizar o maior número possível de temas.” (Milhaud, 1952, p. 90.)

O mesmo tipo de empréstimo apareceria posteriormente em obras inspira-
das em outros “folclores”, tais como Le Bal Martiniquais (1944-5), Suite Française
(1944-5), Carnaval à la Nouvelle-Orléans (1947) e Kentuckiana (1948).

A musicologia debruça-se há tempos sobre empréstimos populares e ex-
tra-europeus na música erudita, concentrando-se na sua identificação e na
discussão da fidelidade dos autores às fontes.32 O modo de servir-se delas,
aliás, deu origem a teorizações de músicos e musicólogos: da simples har-
monização de cantigas e temas da tradição oral à transposição de elemen-
tos estruturais e daí à inefável absorção do “espírito” da música popular ou
étnica, toda uma estética do empréstimo foi desenvolvida sobretudo pelos
compositores das primeiras décadas do século XX. Naturalmente, aspec-
tos políticos sempre estiveram em jogo para os nacionalistas militantes,
que sonhavam com idiomas nacionalizados a partir de fundamentos popu-
lares. Para estes, mais do que uma opção estética, o aprendizado com a mú-
sica popular era um dever.33 O tratamento que davam às fontes, porém,
guiava-se freqüentemente pela idéia de anonimato. Os indivíduos concre-
tos que haviam fornecido os documentos do populário eram meros trans-
missores e não criadores.

A “aventura brasileira” de Milhaud ganhou uma atualidade inesperada neste
momento em que se discutem o trânsito cultural global e os hibridismos resul-
tantes. A apropriação de músicas não-européias e folclóricas por produtores da
alta cultura ocidental adquiriu tonalidade política acentuada desde que passou a
ser percebida no quadro da crítica pós-colonialista aos “orientalismos”.34
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34 Ver Said, 1978.



O olhar de Milhaud, ao associar tão fortemente a música popular à possi-
bilidade de um “futuro” para a música brasileira, precedeu de alguns anos as
formulações doutrinárias que caracterizaram o nacionalismo próprio ao
Modernismo brasileiro da primeira metade do século XX. Não por acaso a
revista Ariel reproduziu, em 1924, o artigo de Milhaud que citamos longa-
mente acima. Ali, conforme se vê, Milhaud puxou as orelhas de seus pares –
efetivamente, os amigos que o haviam recebido no Rio, como Nepomuceno,
Henrique Oswald e Oswaldo Guerra – por não serem suficientemente “nacio-
nais”. Escapou-lhe, parece, a assimetria que é tão saliente para nós: enquanto
os colegas brasileiros precisavam libertar-se do jugo europeu para ultrapas-
sar o estágio de copiadores de modelos, todo um mundo de sonoridades exó-
ticas descortinava-se para europeus de horizontes largos.

Dois discursos enfrentam-se nas declarações e na música de Milhaud,
assim como em seu relativamente curto esforço de difusão dos composito-
res brasileiros em Paris. De um lado, as homenagens a Nazareth e a Tupinam-
bá, a descoberta de qualidades inauditas na música popular e o reconheci-
mento da existência de uma intelligentsia local sensível e bastante atualizada,
com a qual ele se envolveu de modo muito intenso ao engajar-se na vida
musical carioca, a ponto de preparar o terreno em Paris para que seus ami-
gos Maria Virgínia Velloso Guerra e Oswaldo Guerra iniciassem carreiras
na Europa. De outro, a folclorização dos “tangos, maxixes, sambas e cate-
retês”, ao lado das críticas bastante duras aos brasileiros cuja música não
soava suficientemente brasileira. A sedução da diferença, reduzida ao exo-
tismo, esbarrou na impossibilidade de admitir, de fato, que as Américas
podiam ser o cenário de uma outra história da música. A assimetria entre os
detentores da chave da evolução universal da música – fossem eles “lati-
nos” ou “germânicos” – e os outros, destinados a cultivar sua particulari-
dade, eventualmente devorada pour les besoins de la cause, foi reiterada na co-
movente aventura brasileira de Darius Milhaud.
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� Citações de música brasileira em obras de
Darius Milhaud

A lista abaixo apresenta os primeiros compassos de cada um dos temas de
peças brasileiras citadas por Milhaud, ordenadas por compositor. O último é
o pregão ouvido na Rua Paissandu, que aparece em L’Homme et son désir. Ao lado
do título da peça, informamos o subtítulo, a editora, o número da chapa, a
peça de Milhaud em que aparece a citação ou paráfrase e sua localização na
partitura, em letras maiúsculas.

“Marcelo Tupinambá” (Fernando Lobo, 1892-1953)

1. “São Paulo Futuro” (maxixe), Bevilacqua, Chapa 7350. Le Bœuf sur le toit, A , B, B, B

2. “Viola Cantadeira” (tanguinho/canção sertaneja), Sotero de Souza, S. 101. Le Bœuf sur le toit, C

3. “Matuto” (cateretê/canção cearense), A. di Franco, A.D.F. 601. Le Bœuf sur le toit, T, F

4. “Tristeza de Caboclo” (tanguinho), C.E.M.B, 558. Le Bœuf sur le toit, L
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5. “Maricota sai da chuva” (tanguinho/canção sertaneja), S. de Souza, S. 98.S. Le Bœuf sur le

toit, M

6. “Que Sôdade” (cena sertaneja), C.E.M.B, 475. Le Bœuf sur le toit, W

7. “Sou Batuta” (Tanguinho), C.E.M.B, 190 Le Bœuf sur le toit, CC

Ernesto Nazareth (1863-1934)

1. “Ferramenta” (fado português / tango), Vieira Machado, V.M&C.1268. Le Bœuf sur le toit,

G,P,X; Carnaval d’Aix, E, “Souvenir de Rio”

2. “Carioca” (tango), A. Napoleão, 7429. Le Bœuf sur le toit, N, O
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3. “Escovado” (tango), Vieira Machado, V.M&C. 1254. Le Bœuf sur le toit, N, O

4. “Apanhei-te Cavaquinho” (polca), Casa Mozart, 7417. Le Bœuf sur le toit, EE

5. “Brejeiro” (tango), Fontes & Cia, 408. Scaramouche.

Soriano Robert (ativo entre 1916-23)

1. “Olh’Abacaxi” (samba), Vermutin, prop. res. Le Bœuf sur le toit, H

2. “Seu Amaro quer” (tango), Vermutin, prop. res. Le Bœuf sur le toit, Y, Z

“Xon-Xon" (João de Souza Lima, 1898-1982)
1. “Amor avacalhado” (maxixe), C.E.M.B.S, prop. res. Le Bœuf sur le toit, E
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“Zé Boiadêro” (José Monteiro, ativo entre 1918 e 1923)

1. “O boi no telhado” (tango), Viúva Guerreiro, V.G. & C.512, Le Bœuf sur le toit, F

Francisca Gonzaga (1847-1935)

1. “O Gaúcho/Corta-Jaca” (tango brasileiro), Vieira Machado, V.M. & C.401. Le Bœuf sur le toit, I

Álvaro Sandim (1862-1922)

1. “Flor do abacate” (polka), C. Beethoven, N.S. & C101. Le Bœuf sur le toit, J

Catulo da Paixão Cearense (1866-1946)

1. “Caboca de Caxangá” (samba), Carlos Whers, CW 417 Le Bœuf sur le toit, S, T

Juca Castro (ativo entre 1916-1920)
1. Vamo Maruca Vamo, A. di Franco, A .D.F.758, Le Bœuf sur le toit, U, S
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O. Cardozo de Menezes (1893-1935)

1. “Mulher do Bode” (polka-tango), Viúva Guerreiro, V.G.&C.471, Le Bœuf sur le toit, U, S

Alexandre Levy (1864-1892)

1. “Tango Brasileiro”, Casa Levy, A. 2003. D, Le Bœuf sur le toit, V, DD, EE

Carlos Pagliuchi (ativo entre 1917-1945)

1. “Sertanejo” (tango), A. di Franco, A.D.F. 143, Le Bœuf sur le toit, Z

Eduardo Souto (1882-1942)

1. “Para Todos” (samba), Casa C. Gomes, E.S.23, Le Bœuf sur le toit, Z

2. “Baile no Catumbi” (choro), Casa C. Gomes, E.S. (s/n), Danses de Jacaremirin, A
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Alberto Nepomuceno (1864-1920)

1. “Galhofeira”, P. Líricas, op. 13, n. IV, Bevilacqua, 8778, Le Bœuf sur le toit, Carnaval d’Aix, BB

Passos, Borneo, Barnabé

1. “Morro da Favella” (polka), Carlos Whers, C 539 W, L’Homme et son désir, D, G, I

Diversos

1. “Meu Boi Morreu” (samba), Sampaio A 457, L’Homme et son désir, D, G, H, T

L.P. Hallier (ativo entre 1905-1920)

1. “Cateretê do Almofadinha”, Bevilacqua, 8208, Carnaval d’Aix, B

Pregão ouvido na Rua Paissandu.

L’Homme et son désir, F, Z
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Influências francesas no
Modernismo brasileiro

Alexe i Bueno

Apartir da Independência, a influência da França sobre a li-
teratura brasileira foi uma constante, ainda que de início

contrabalançada por uma presença portuguesa – de ex-Metrópole,
portanto – bastante visível, mas que diminuiria com o passar das dé-
cadas. Se nas artes plásticas e na arquitetura, depois da assim cha-
mada Missão Francesa de 1816, essa presença era absoluta, se na
música se mantinha partilhada sobretudo entre influências italianas
e autóctones, já solidamente formadas durante o período colonial,
na nossa literatura romântica, na poesia especialmente, o influxo
francês se mostrava avassalador. Em Gonçalves Dias, poliglota e
homem de alta cultura, este era dividido com a também importante
influência inglesa e sobretudo com a alemã. Após ele, no entanto,
embora a presença de Byron se tenha mantido intocada, são os po-
etas franceses que darão a tônica, especialmente Victor Hugo, o gi-
gante absoluto, Musset e Lamartine, além de muitos e muitos no-
mes menores.

145

PANTONE 1525 PRETO

Poeta, tradutor,
organizador da obra
completa
de autores brasileiros
e portugueses.
Publicou, entre
outros livros, As
escadas da torre (1984),
Poemas gregos (1985),
Livro de haicais (1989),
A decomposição de Johann
Sebastian Bach (1989),
Lucermário (1993),
A via estreita (1995),
A juventude dos deuses
(1996), Entusiasmo
(1997), Poemas
reunidos (1998),
Em sonho (1999) e
Os resistentes (2001).



No Parnasianismo, surgido em reação à “desordem formal” romântica –
movimento rigorosamente de importação, e não originário de um impulso
universal como fora o Romantismo – a matriz francesa era clara e confessa. Os
ídolos do movimento poético criado por Catulle Mendès e Louis-Xavier de
Ricard eram todos franceses, como Gautier, Heredia (este de adoção), Lecom-
te de Lisle, Sully Proudhomme, entre tantos outros. Nossos parnasianos, ver-
sadíssimos na língua de Molière, inclusive nela poetavam com desenvoltura,
como Olavo Bilac, que escreveu alguns sonetos franceses irrepreensíveis. Com
o Simbolismo, tal prestígio se mantém total, como não poderia deixar de ser.
Cruz e Sousa escreve um poema em prosa invocando o “belo Charles”, Baude-
laire, obviamente. Alphonsus de Guimaraens, ao terminar a série de belíssimos
sonetos do Setenário das Dores de Nossa Senhora, confessa que mais fizera se oficias-
se no mosteiro de Verlaine, além de ter composto todo um admirável livro de
poemas franceses, Pauvre lyre. Poetas ligados ao movimento houve que escrevi-
am apenas em francês, como José de Freitas Vale, o Jacques d’Avray da Vila
Kirial, em São Paulo. E é nesse cenário que nos aproximamos do momento de
eclosão do movimento que entre nós ficaria conhecido como Modernismo.

Em seu ensaio-manifesto A escrava que não é Isaura (Discurso sobre algumas tendên-
cias da poesia modernista), publicado em 1925, Mário de Andrade, o chefe incon-
teste do movimento, resolve começar a exprimir-se por uma parábola, como
Cristo, de acordo com ele mesmo. E escreve:

“...e Adão viu Iavé tirar-lhe da costela um ser que os homens se obstinam
em proclamar a coisa mais perfeita da criação: Eva. Invejoso e macaco o pri-
meiro homem resolveu criar também. E como não soubesse ainda cirurgia
para uma operação tão interna quanto extraordinária tirou da mulher um
outro ser. Era também – primeiro plágio! – uma mulher. Humana, cósmica
e bela. E para exemplo das gerações futuras Adão colocou essa mulher nua e
eterna no cume do Ararat. Depois do pecado porém indo visitar sua criatu-
ra notou-lhe a maravilhosa nudez. Envergonhou-se. Colocou-lhe uma pri-
meira cobertura: a folha de parra.
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Caim, porque lhe sobrassem rebanhos com o testamento forçado de
Abel, cobriu a mulher com um velocino alvíssimo. Segunda e mais completa
indumentária.

E cada nova geração e as raças novas sem tirar as vestes já existentes sobre
a escrava do Ararat sobre ela depunham os novos refinamentos do trajar. Os
gregos enfim deram-lhe o coturno. Os romanos o peplo. Qual lhe dava um
colar, qual uma axorca. Os indianos, pérolas; os persas, rosas; os chins, ven-
tarolas.

E os séculos depois dos séculos...
Um vagabundo genial nascido a 20 de outubro de 1854 passou uma vez

junto do monte. E admirou-se de, em vez do Ararat de terra, encontrar um
Gaurisancar de sedas, cetins, chapéus, jóias, botinas, máscaras, espartilhos...
que sei lá! Mas o vagabundo quis ver o monte e deu um chute de 20 anos
naquela heterogênea rouparia. Tudo desapareceu por encanto. E o menino
descobriu a mulher nua, angustiada, ignara, falando por sons musicais, des-
conhecendo as novas línguas, selvagem, áspera, livre, ingênua, sincera.

A escrava do Ararat chamava-se Poesia.
O vagabundo genial era Arthur Rimbaud.
Essa mulher escandalosamente nua é que os poetas modernistas se puse-

ram a adorar... Pois não há de causar estranheza tanta pele exposta ao vento
à sociedade educadíssima, vestida e policiada da época atual?”

Nesta parábola, muito interessante, ainda que bastante simplificadora,
como é o normal dos manifestos, o que se nota é a posição central outorgada a
Rimbaud como fundamento da poesia moderna. Mário de Andrade, que pu-
blicara oito anos antes, impressionado com as desgraças da Primeira Grande
Guerra, o mau livro Há uma Gota de Sangue em cada Poema, sob o pseudônimo de
Mário Sobral, que como todos os intelectuais brasileiros sofrera com a tragé-
dia da França e da Bélgica, não esconde, no ensaio de 1925, a influência imensa
da poesia francesa sobra a sua noção de poesia moderna. Embora citando no-
mes de outras nacionalidades obrigatórios na gênese da mesma, como os de

PANTONE 1525 PRETO

147

Influências francesas no Modernismo bras ile iro



Poe e Whitman, ou nomes historicamente também obrigatórios na história do
Futurismo, como Marinetti, é de expressão e atividade francesa (não obrigato-
riamente de nascimento francês) a grande maioria dos nomes evocados no se-
guimento do manifesto, e aliás de bem períodos diversos. Lembremos alguns:
Paul Dermée, Louis Aragon, Tristan Tzara, Jean Cocteau, André Salmon, Pi-
cabia, Blaise Cendrars, Max Jacob, Apollinaire, Ivan Goll, Mallarmé, Paul Clau-
del, Duhamel, Romains, Victor Hugo, Verhaeren, Rostand, Paul Morand,
Musset, Valéry, Paul Fort, Vildrac, Lothe, Jean Epstein, Régnier, Banville,
Coignard, Éluard, Soupault, Taine, Maeterlinck, René Ghil, Beauduin... E a
lista não é exaustiva. Para um texto de setenta páginas, é uma demonstração
quase estatística da influência francesa no nosso primeiro Modernismo.

Entre os poetas brasileiros mais lembrados no mesmo ensaio, como exem-
plares de poesia modernista, conta-se Sérgio Milliet, apenas com poemas es-
critos em francês – o velho vezo algo pedante que o reúne em parte a nomes
como o do já lembrado Jacques d’Avray ou o de Aloísio de Castro – e Gui-
lherme de Almeida, virtuose formal que nunca se libertou de um certo pe-
numbrismo muito epigonicamente sob a influência de Verlaine, de Samain,
de Régnier, e notável tradutor de Baudelaire, em suas Flores das Flores do mal.
Tal capítulo das traduções, apenas no caso das realizadas durante e após o
advento do Modernismo, seria outro índice importante dessa influência,
onde, apenas para continuar com Baudelaire, seria preciso lembrar os nomes
de Dante Milano e, com traduções integrais, os de Jamil Almansur Haddad e
de Ivan Junqueira.

No outro chefe de movimento paulista, Oswald de Andrade, a grande afini-
dade fundadora, em relação à sua poesia, é maciçamente com a de Blaise Cen-
drars, que teve íntimo relacionamento com os modernistas brasileiros, por
aqui passando frutiferamente em sua carreira de globetrotter. Pau Brasil, publica-
do em Paris em 1925, tinha como dedicatória original a seguinte: “A Blaise
Cendrars por ocasião da descoberta do Brasil”, depois mudada para “Por oca-
sião da descoberta do Brasil”. A forma de poema curto, de instantâneo quase
prosaico, às vezes desentranhado realmente de outras obras em prosa – que
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anos depois viria a ser canonizada pelos revisionistas das vanguardas paulista-
nas como o supra-sumo da instauração da poesia moderna no Brasil – não pas-
sava, de fato, de um discipulato à beira do pastiche da forma típica do poema
curto de Cendrars. A retirada da dedicatória devia ter seus motivos. Cendrars
desentranhava poemas de enumerações reais como no primeiro dos “Menus”,
poema de Documentaires:

Saumon du Rio Rouge
Jambon d’ours canadien
Roast-beef des prairies du Minnesota
Anguilles fumes
Tomates de San-Francisco
Pale-ale et vins de Californie

O exato mesmo processo que encontramos em Oswald de Andrade, excetu-
ando o acréscimo do último verso:

nova iguaçu

Confeitaria Três Nações
Importação e Exportação
Açougue Ideal
Leiteria Moderna
Café do Papagaio
Armarinho União
No país sem pecados

E tais exemplos poderiam ser citados à exaustão.
Toda a poesia de Oswald de Andrade, até o inesperado surto lírico do Cân-

tico dos Cânticos para Flauta e Violão, é uma derivação direta e completa da poesia de
Cendrars, embora em conhecido artigo de Haroldo de Campos se proponha o
contrário, a mão inversa, em flagrante e típico exemplo de desonestidade intelec-
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tual, entre variados ataques a Mário de Andrade. Dessa aventura brasileira, notavel-
mente reconstituída em livro por Alexandre Eulálio, resultaram diversos poemas,
assim como a dedicatória de Au cœur du monde – Poésies complètes: 1924-1929 e
Feuilles de route, que reproduzimos com as curiosas falhas ortográficas:

Ce cahier est dédié
à

mes bons amis de Sâo-Paulo
Paulo PRADO

Mario de Andrade, Serge Millet,
Jasto de Almeida, Conto de Barros,
Rubens de Moraes, Luiz Aranhas,

Oswald de Andrade, Yan
et

aux Amis de Rio de Janeiro
Graza ARANHA

Sergia Buargne de Hollanda, Prudente
de Moraes, Guillermo de Almeida, Ronald

de Carvalho, Americo Faco
sans oublier

l’inimitable et cher
Léopold de FREITAS

au Rio-Grande-do-Sul.

Em Menotti del Picchia, outro poeta do grupo modernista inicial, onde dificil-
mente se pode encontrar algo de realmente moderno, sente-se, mais do que qual-
quer influência francesa direta, uma curiosa presença de Júlio Dantas – a bête noire
dos futuristas portugueses, pretexto para o fabuloso Manifesto anti-Dantas, de Alma-
da Negreiros – sobretudo no célebre Juca Mulato, que aliás aquele prefaciou. Em
Ronald de Carvalho, outra figura de grande importância histórica, diplomata e
homem de sólida cultura européia, a presença francesa se encontra difusa por toda
a obra, tendo inclusive escrito e publicado um estudo em francês sobre Rabelais.
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Mais para fora desse centro geográfico do primeiro Modernismo, podemos
lembrar um depoimento do gaúcho Augusto Meyer, em sua carta aberta “O
fenômeno Quintana”:

“A verdade é que, em 24 ou 25, devorávamos na província alguns poetas
europeus de expressão mais avançada: Apollinaire, Aragon, Cendrars, Max
Jacob, Salmon, Govoni, Folgore, Palazzeschi, etc... A essas influências con-
vém acrescentar a do grande Manuel Bandeira, com o Ritmo Dissoluto, que to-
dos nós seríamos capazes de reproduzir de memória, mesmo dormindo.”

Como se pode ver, os mesmos nomes e a mesma ascendência da poesia france-
sa, dividida com a dos futuristas italianos. E será de fato com essa última classifica-
ção que o sempre agitador Oswald de Andrade lançará na imprensa o nome do au-
tor de Paulicéia Desvairada, através do conhecido artigo “Meu poeta futurista”.

No caso de Manuel Bandeira, poeta que a partir do recém-mencionado terceiro
livro, Ritmo Dissoluto, aderiu explicitamente ao Modernismo, as influências fran-
cesas se casam a uma imensa cultura poética, a uma ligação muito forte com as
raízes lusitanas da poesia brasileira – as referências a António Nobre são claras
no começo da obra – de maneira que é difícil limitar um caminho específico de
recepção. Bandeira escreveu, aliás, uns poucos e belos poemas em francês, surgi-
dos involuntariamente na língua, de acordo com seu depoimento pessoal. Em
Cecília Meireles, outra criadora surgida diretamente do Simbolismo, sem nunca
o renegar – esquecendo-se a estréia parnasiana repudiada de Espectros – encontra-
mos condições semelhantes às que mencionamos a respeito de Bandeira, e ainda
mais carregadas. A presença do lirismo lusitano é ainda mais visível nessa neta de
açorianos, junto com uma forte componente ibérica – a forma do romance viejo
com que construirá o monumento do Romanceiro da Inconfidência – e uma índole
rilkeana das mais autênticas, alcançando o seu apogeu na “Elegia” do final de
Mar Absoluto. Em Carlos Drummond de Andrade, poeta fortemente sui generis,
toda a presença francesa é de muito difícil detecção específica, embora se sinta
algo de Paul Valéry, assim como de Fernando Pessoa, em alguns dos grandes
poemas aparecidos a partir de Claro Enigma. Em Jorge de Lima, que começou
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como parnasiano ortodoxo em seus XIV Alexandrinos, a influência francesa se
manifesta por dois lados, aliás completamente antagônicos, o mesmo que em
Murilo Mendes: o Surrealismo e o Catolicismo. Se o primeiro é, sem discussão,
de matriz francesa, todo o pensamento católico brasileiro no século XX também
maciçamente o é, desde o mais à direita, ligado à Action Française, a Léon Bloy, a
Barrès, a Maurras, até o que podemos chamar de mais liberal, sobre a égide de fi-
guras que vão de Péguy a Maritain, sem esquecer Bernanos, que entre nós esteve
exilado durante a Segunda Grande Guerra. Ligados a essas linhagens haverá, no
espaço temporal mais largo do nosso Modernismo, figuras de prosadores im-
portantes, como Otávio de Faria e Lúcio Cardoso. Próximo a esse grupo esteve
também Vinicius de Moraes, em cuja poesia a presença francesa é facilmente de-
tectada, ao lado de uma crescente influência anglo-saxônica.

Na prosa, finalmente, tal mapeamento torna-se ainda mais complexo, so-
bretudo se levarmos em conta a riqueza da ficção francesa do século XIX até o
período que nos interessa. Fica à parte, por motivos evidentes, a vasta floração
do romance regionalista nordestino a partir da década de 1930. No resto, a
monumental presença de Proust é incontornável, até como personagem, como
podemos ver em poemas da autoria de Augusto Meyer e de Jorge de Lima. Se a
figura gigantesca de Guimarães Rosa parece situar-se acima de quaisquer filia-
ções – se uma ele teve, foi portuguesa, de Aquilino Ribeiro, basta comparar a
sintaxe de uma novela genial como O Malhadinhas à sintaxe típica do autor de
Grande Sertão: Veredas, para decepção das pedanterias joyceanas; uma outra gran-
de obra em prosa – talvez o último fruto cronológico do Modernismo – tem
uma dívida fundadora e confessa para com Proust: os seis volumes de memórias
(e um fragmento do sétimo inacabado) de Pedro Nava. Nessa obra extraordi-
nária a filiação proustiana é não só explícita como reivindicada. Ao lado dela,
parece-nos existir uma influência difusa de Céline, especialmente em certos
momentos de caricatural, barroca e bombástica acrimônia do seu autor, como
aquele médico, como ele amargo.

�
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Nas artes plásticas, se Anita Malfatti teve uma formação mais ligada à Ale-
manha e aos Estados Unidos –, embora em 1923 tenha passado a trabalhar no
atelier de Maurice Denis – Tarsila do Amaral, durante importante período mu-
lher de Oswald de Andrade, foi aluna de Albert Gleizes e Fernand Léger, em
Paris. A presença da França, seja pelos artistas franceses, seja pelos da Escola
de Paris – e é bom lembrar que Cícero Dias foi amigo pessoal de Picasso e Élu-
ard, Oswald de Andrade e Tarsila o foram de Brancusi, e Foujita se hospedou
no Brasil no atelier de Portinari – é inapreciável, ainda que contrabalançada pela
força do elemento italiano, caldeado para o Brasil pela imigração.

Na música, a figura cimeira de Villa-Lobos forma-se dentro de um ambien-
te musical predominantemente francês, com fortes influências de César Franck,
Vincent D’Indy e sobretudo Debussy. A presença de Darius Milhaud no Bra-
sil, como secretário do embaixador francês Paul Claudel, foi enriquecedora
para os dois lados, assim como o contato com Arthur Rubinstein. Já em plena
maturidade, em um dos seus típicos momentos de exagero temperamental, e
quando se dedicava especialmente aos seus quartetos de corda, Villa-Lobos
afirmaria que o quarteto único de Debussy valia por todos os de Beethoven...
Em 1923, com o mecenato de Arnaldo Guinle e Laurinda Santos Lobo, entre
outros, Villa-Lobos chegaria pela primeira vez a Paris, início de uma relação
das mais fecundas e duradouras.

Na grande arquitetura brasileira moderna, onde qualquer vinculação a um
Modernismo como movimento é mais que duvidosa, o influxo do suíço-
francês é de todo determinante, fato mais do que incontestável.

No cinema, finalmente, deixando à parte o talento pessoal e autóctone de
Humberto Mauro, podemos lembrar, embora as relações diretas disso com o
Modernismo também sejam duvidosas, a real influência da avant-garde francesa,
Epstein sobretudo, em Limite, a obra-prima de Mário Peixoto – um dos monu-
mentos finais do cinema mudo, de 1931 – onde as influências russas e alemães
são também de real importância.
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O positivismo no Brasil:
Uma ideologia de longa
duração

Alfredo Bos i

Há, pelo menos, três gerações o termo positivismo vem co-
nhecendo baixa cotação entre os estudiosos de ciências hu-

manas. Antropólogos, historiadores, críticos literários e pensadores
das mais variadas tendências têm visto nos métodos positivistas de
fazer ciência uma regressão aos determinismos do século XIX. O
alvo comum a ser combatido seria o seu vezo factualista – “contra
fatos não há argumentos” [...]; vezo que ignoraria o drama das rela-
ções intersubjetivas e, em escala maior, o movimento contraditório
da História ao qual, desde Hegel e Marx, se dá o nome de dialética.

O positivismo seria a hegemonia da coisa espacializada, mensurá-
vel, impenetrável, portanto opaca e inerte. Banido das interpretações
macro-históricas pela sociologia da cultura e pelo marxismo aberto
de Benjamin e Adorno; expulso da crítica literária pelo intuicionis-
mo de Croce e da estilística espanhola ou, mais recentemente, pela
semiologia prazerosa do texto de Barthes; rejeitado, desde Bergson,
por filósofos prestigiosos do século XX, Heidegger, Jaspers, Sartre e
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Foucault, o discurso “positivo” acantonou-se e afinou-se no empirismo lógico
que dá prioridade ao único “fato” ubíquo e incontestável, a linguagem, a qual,
por sua vez, fala de fatos como o signo fala de coisas e de suas relações. Foi o
que restou de uma doutrina tão segura de si que pretendia enfeixar no seu
sólido Sistema todas as realidades inorgânicas, orgânicas e superorgânicas
(sociais), na esteira do mestre Auguste Comte. A sua enciclopédia das ciências
culminava com a mais complexa de todas, a Sociologia, que ele próprio criara e
batizara com nome híbrido de latim e grego.

Voltando-se para a História do gênero humano, Comte postulava a lei dos
três estados. A humanidade passara pelas etapas teológica (primeiro fetichista,
depois politeísta, enfim monoteísta), metafísica e, finalmente, positiva. A última
fora propiciada pelas duas revoluções modernas, a política (francesa) e a in-
dustrial (inglesa), mas só a filosofia positivista viera inaugurá-la. Na linha do
horizonte, o que o mestre divisava era a marcha da Humanidade, o Grão-Ser,
única divindade digna do culto de seres racionais. Quanto à ação pública, de-
veria convergir para a integração ordeira dos indivíduos no regime republica-
no. As classes sociais, harmonizadas no sistema superorgânico, praticariam a
solidariedade, versão leiga do amor fraterno cristão. Altruísmo é termo cunhado
por Auguste Comte por volta de 1830. Os valores altruístas contrapunham-se
aos instintos agressivos da competição: o que distinguia o comtismo do darwi-
nismo social, que identificava na lei da selva o princípio motor de toda a evolu-
ção: struggle for life. Comte formulara como norma de conduta a expressão opos-
ta: viver para outrem, vivre pour autrui.

O ethos comteano levava ao ideal de uma sociedade onde predominassem os
valores de verdade e transparência: viver às claras, vivre au grand jour. No campo
ético-político preconizava um regime de benemerência pelo qual os ricos, di-
tos chefes industriais, zelassem, via administração pública, pelo bem-estar dos
pobres, ditos proletários. Os lemas propostos vinham nesta seqüência: o Amor
por princípio, a Ordem por base, o Progresso por fim. O dístico de nossa ban-
deira republicana, Ordem e Progresso, sugerido por Benjamin Constant, reproduz
a proposta que Comte fizera aos republicanos franceses em 1848.
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� A fundação do Apostolado

A militância positivista, entre nós, se fez sentir mais intensamente a partir
do último quartel do século XIX. Teixeira Mendes compôs em 1924 um resu-
mo cronológico da evolução do Positivismo no Brasil.1 O seu levantamento
mostra que, entre 1850 e meados dos anos 70, a presença da doutrina limi-
tou-se a expressões acadêmicas avulsas. Mendes lembra a tese de doutorado
em Matemática de Pereira de Sá apresentada em 1850 à Escola Militar; a cor-
respondência de Nísia Floresta com o filósofo, que ela conhecera pessoalmen-
te em Paris; o folheto do maranhense Brandão Jr. sobre a escravidão no Brasil,
publicada em Bruxelas em 1865, que comprova o pioneirismo dos comtistas
na luta pela abolição; enfim, algumas profissões de fé da parte de cidadãos ilus-
tres como Benjamin Constant, professor na Escola Militar e repetidor convic-
to da Synthèse Subjective, e o conselheiro João Alfredo.

Só a partir de 1874, com a publicação do primeiro volume de As Três Filoso-
fias, do médico paulista Luís Pereira Barreto, e, em 1875, no Rio de Janeiro,
com a adesão pública de Miguel Lemos e Teixeira Mendes à Filosofia Positi-
va, a propaganda ganha consistência grupal. Em 76, Lemos e Mendes foram
desligados da Escola Politécnica por terem escrito um artigo de crítica ao Vis-
conde de Rio Branco. No mesmo ano, Oliveira Guimarães, professor de Ma-
temática no Colégio D. Pedro II, fundou a primeira Sociedade Positivista a
que aderiram, entre outros, Benjamin Constant, Joaquim Ribeiro de Men-
donça, Miguel Lemos e Teixeira Mendes. Os dois últimos partem para Paris
em outubro do ano seguinte. Decepcionando-se com o ensino de Emile Littré
(o célebre dicionarista que divulgava os ensinamentos de Comte excluindo,
porém, os textos religiosos do seu último período), os jovens neófitos passari-
am a integrar o grupo dos ouvintes de Pierre Laffitte, sucessor oficial de Com-
te. A residência do mestre na rua Monsieur le Prince número 10 já era então o
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centro de um culto intenso do chamado positivismo ortodoxo, que aceitava
não só a doutrina do Cours de philosophie positive (1830-1842) mas também a “re-
ligião da Humanidade” exposta no Système de politique positive ou Traité de Sociologie
instituant da religion de l’Humanité (1851-54).

Voltando de Paris no começo de 1881 e ungido por Laffitte como inici-
ado ao sacerdócio da Humanidade, Miguel Lemos assume a direção da So-
ciedade Positivista; em maio do mesmo ano, ele a converteria em Centro ou
Igreja Positivista Brasileira, que se manteve em atividade até a morte do seu
discípulo Teixeira Mendes, em 1927. Sob a direção de ambos, a entidade
publicou mais de seiscentos folhetos (dos quais diversos em francês) sobre
matérias que iam da defesa da educação leiga ao apoio aos ferroviários deti-
dos pela polícia do Rio, e da condenação do parlamentarismo “burgueso-
crático” à luta contra a “pedantocracia” dos nossos bacharéis e doutores...
Alvos constantes foram também o “despotismo sanitário” e o serviço mili-
tar obrigatório.

Impõe-se ao historiador uma triagem. Constam entre os efeitos salutares
da militância ortodoxa algumas iniciativas que, em várias conjunturas, se
opuseram ao pesado conformismo social de nossas oligarquias liberais desde
o fim do Império até o ocaso da República Velha. Pertencem ao saldo posi-
tivo: o pensamento antropológico anti-racista; a precoce adesão à campanha
abolicionista mais radical; a luta pelo estado republicano leigo com a conse-
qüente instituição do casamento civil, do registro civil obrigatório e da laici-
zação dos cemitérios; a exigência sempre reiterada da austeridade financeira
no trato da coisa pública; enfim, o interesse pela humanização das condições
de trabalho operário, que resultou, tanto na França da Terceira República
quanto no Brasil, em propostas de leis trabalhistas, afinal implementadas
quando políticos gaúchos de formação positivista ascenderam ao poder cen-
tral em 1930.
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I

� Anti-racismo e abolicionismo

A estréia da militância positivista no Rio de Janeiro coincidiu com o início
da fase aguda do abolicionismo. A campanha desenvolveu-se por todo o país
ao longo dos anos 80. O discurso dos ortodoxos foi coerente com três princí-
pios básicos da doutrina de Comte:

1. Na História da Humanidade as três raças deverão concorrer, cada
qual a seu modo, para o progresso das sociedades e a harmonia frater-
na da civilização. Se a raça branca é mais intelectualizada, a raça ne-
gra a supera em sentimento, e é este que deverá com o tempo prevale-
cer na medida em que a afetividade é a sede do amor, e o amor repre-
senta o princípio de todas as ações. Roger Bastide, analisando a ques-
tão racial na obra de Comte, nela antevê uma “apologia da mestiça-
gem” em oposição ao racismo predominante na antropologia euro-
péia do século XIX.2

2. Os brancos oprimiram por séculos os negros africanos mediante uma
instituição “vergonhosa”, “criminosa” e “monstruosa” (adjetivos de
Comte), a escravidão. A abolição é um dever universal, imperioso e ime-
diato. Convém lembrar que a emancipação dos escravos nas colônias
francesas só foi votada no parlamento de Paris em 1848. Durante o pe-
ríodo revolucionário Comte passou a interessar-se diretamente pelos
destinos republicanos de sua pátria e do Ocidente. Dois anos depois,
deu-se a supressão do tráfico no Brasil em virtude principalmente da
pressão inglesa. Como se vê, a defasagem entre centro e periferia era real,
mas menor do que tantas vezes se afirma.
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3. O fim do regime escravo prende-se a um tópico nuclear da doutrina so-
cial positivista: a incorporação do proletariado na sociedade moderna. Para enten-
der a relação orgânica que ambas as causas entretinham no discurso dos
comtistas deve-se ler um dos primeiros boletins da Igreja Positivista bra-
sileira: O Positivismo e a Escravidão Moderna, publicado em março de 84 com
a dedicatória “À santa memória do primeiro dos pretos Toussaint Lou-
verture (1746-1803), Ditador de Haiti, Promotor e Mártir da liberda-
de da sua raça.” Trata-se de uma antologia de textos sobre a escravidão
extraídos das obras de Comte.

O Apostolado sempre vinculou a abolição ao tema do trabalho preocupan-
do-se com o que chamava “proletariado nacional” e manifestando reservas à
imigração em massa subsidiada pelo governo. Miguel Lemos e Teixeira Mendes,
distanciando-se dos republicanos paulistas, em geral fazendeiros de café ou seus
prepostos, tinham plena consciência de que estes bloqueariam, quanto pudes-
sem, medidas abolicionistas drásticas: “Os possuidores de escravos foram os
construidores de nossa nacionalidade” – diz Miguel Lemos com ousado realis-
mo histórico –, e são eles que têm dominados até hoje. Por sua iniciativa jamais a
extinção da escravidão deu um passo.”3 Como abolicionistas da primeira hora,
os ortodoxos foram testemunhas das manobras dilatórias do Partido Republica-
no em São Paulo, que tanto indignaram Luís Gama a ponto de afastá-lo da agre-
miação. O seu depoimento vale como contra-argumento à tese acadêmica uspia-
na, de fundo weberiano, segundo a qual os fazendeiros paulistas, já orientados
para “os valores modernos do capitalismo”, teriam promovido a substituição do
braço escravo pelo trabalho assalariado. Trata-se de um equívoco que troca rea-
lidade histórica concreta pela tipologia sociológica.4
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Os corifeus do positivismo, que acompanharam de perto a campanha aboli-
cionista, depõem enfaticamente: “O passo inicial para a abolição foi devido à
intervenção estrangeira, que foi o único poder capaz de tornar eficazes as me-
didas parlamentares votadas a contragosto. Suprimindo o tráfico, tornaram-se
necessárias ainda solicitações estranhas, para que o poder central promovesse a
segunda das medidas capitais, proclamando a liberdade dos nascituros de mu-
lher escrava. Desta vez, como no caso precedente, o parlamento votou com re-
sistência a medida que lhe era imposta por aquele poder.” Refere-se aos votos
contrários à Lei do Ventre Livre de 28 de setembro de 1871. “O tempo, po-
rém, que mediou entre ambas, já havia permitido o advento de uma aspiração
nacional, verdadeiramente decisiva, em prol da abolição, concorrendo não
pouco para esse resultado a luta patriótica presidida por Lincoln. A partir des-
se momento os escravocratas coligaram-se mais do que nunca. No seu desa-
pontamento chegaram a procurar, com desafios republicanos, garantir a ma-
nutenção do que chamavam sua prioridade, julgando assim poder conter as
tendências abolicionistas do chefe de Estado [D. Pedro II].”

Quanto à política imigrantista, já em curso ao longo dos anos 80, os dois
apóstolos não são menos assertivos: “Não contentes, porém, com sistematizar
a permanência de seu deplorável domínio, começaram a engendrar outros mei-
os de obter uma situação pessoal que não diferisse muito da de senhor de es-
cravos. Surgiram, então, sob o pretexto de substituição do braço escravo ou de
organização do trabalho livre, projetos sofísticos destinados a encobrir os ver-
dadeiros móveis da burguesocracia. Daí as tentativas de colonização, mediante
engodo e falsas promessas, visando-se, em primeiro lugar, especular com a mi-
séria dos grandes núcleos da Europa e dos Estados Unidos, e terminando-se
por planejar hipocritamente uma transplantação da raça chinesa.”5

Uma das reflexões notáveis dos nossos comtistas, e que soa nossa contem-
porânea, é a refutação do argumento escravista que alertava para o perigo da
“vagabundagem do negro”, caso fosse liberto por lei. “Para desvanecer este te-
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cido de sofismas importa reconhecer, em primeiro lugar, que a vagabundagem,
a recusa ao trabalho, não é um vício peculiar às classes pobres. A contemplação
da sociedade demonstra não só que o maior número de vagabundos é forneci-
do pela burguesia, mas ainda que são esses os vagabundos mais prejudiciais.
Porquanto os vadios que ela fornece dispõem de um capital que falta aos ou-
tros, e esses recursos os colocam em estado de lesar a sociedade, por modos
inacessíveis aos proletários.”

O abolicionismo radical dos ortodoxos está na base do rompimento da
Igreja Positivista do Rio de Janeiro com a orientação central de Pierre Laffitte.
O desligamento, ocorrido em 1883, foi causado por um desacordo doutriná-
rio em torno da legitimidade moral da posse de escravos por um militante po-
sitivista. O ex-presidente da Sociedade Fluminense, o Dr. Joaquim Ribeiro de
Mendonça, fazendeiro de café do Vale do Paraíba, anunciara no Jornal do Com-
mercio a fuga de um seu escravo, prometendo recompensa a quem o apanhasse.
Advertido por Miguel Lemos de que, na qualidade de discípulo de Comte, lhe
era vedado possuir escravos, o Dr. Mendonça negou-se a alforriar os seus cati-
vos, motivo pelo qual o chefe do Apostolado o excluiu da Igreja. Laffitte, intei-
rado da decisão de Lemos, interveio conciliatório em favor do fazendeiro ale-
gando que só aos sacerdotes da religião da Humanidade se deveria aplicar
aquela proibição. Lemos rompeu então com a direção francesa reafirmando a
integridade dos seus princípios.6

Na correspondência entre o Dr. Mendonça e Miguel Lemos, este lembra ao
fazendeiro o conselho que Comte dera ao Governo francês: entregar as Anti-
lhas aos escravos imediatamente depois de alforriá-los (Système de politique positi-
ve, IV, cap. 5). E tratando da indenização, que os cafeicultores reclamavam as-
peramente, Lemos afirma a existência de uma obrigação simétrica: exigir do
Império que indenizasse os escravos por “todo o tempo em que trabalharam
de graça para os seus senhores”.
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A defesa dos indígenas também foi tomada a peito pelo Apostolado. No
anteprojeto de constituição que Miguel Lemos ofereceu ao Governo republi-
cano, as terras dos nativos deveriam pertencer a uma nação ao mesmo tempo
incluída no território nacional e dotada de estatuto próprio e independente,
um outro Brasil. É conhecida a íntima conexão de Rondon com a Igreja Positi-
vista à qual se manteve sempre fiel, e que o inspirou no seu trabalho junto ao
Serviço de Proteção aos Índios.7

II

� A questão social

O interesse de Comte pela questão social ou, mais especificamente, pela
classe operária remonta aos seus anos juvenis quando trabalhou como secretá-
rio de Saint-Simon. A filiação de Comte ao célebre industrial reformista foi
precoce: basta dizer que, aos vinte e quatro anos, ele escreveu um Plano dos traba-
lhos científicos necessários para reorganizar a sociedade (1822). De Saint-Simon certa-
mente o jovem filósofo herdou a crença no progresso da Humanidade guiada
pela ciência e pela indústria. Igualmente a proposta do uso “altruísta” da pro-
priedade traz a marca ética e, afinal, religiosa do sansimonismo. Comte usou o
termo “comunismo” no Discurso sobre o Conjunto do Positivismo, de 1848, para ca-
racterizar a função social da propriedade. São conhecidas as suas críticas à eco-
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7 MENDES, Teixeira. A Influência Positivista no Atual Serviço de Proteção aos Índios. Rio de Janeiro: Igreja e
Apostolado Positivista do Brasil. Boletim n.o 334, 21 de dezembro de 1911. Em outro boletim, O
Cientismo e a Defesa dos Indígenas Brasileiros, datado de 15 de dezembro de 1908, Mendes combate
algumas expressões racistas do Dr. Hermann von Ihering, então diretor do Museu Paulista, que
pregava a extinção dos caingangs(!). O folheto traz como epígrafe uma afirmação de Comte: “Aos
olhos de um verdadeiro filósofo, a ingênua ignorância que distingue, a este respeito, os humildes
pensadores da África Central é mais estimável, mesmo em racionalidade, do que a pomposa
verbiagem dos soberbos doutores germânicos.” (Politique positive, tomo III). É significativo que a
oposição de Comte aos “doutores germânicos” seria revidada no Brasil dos fins do século XIX,
quando Sílvio Romero, admirador do germanófilo Tobias Barreto, investe contra os positivistas no
seu libelo vitrioloso Doutrina contra Doutrina.



nomia política clássica, que ele considerava abstrata e individualista, logo anti-
social. Só a nova moral positiva ou “sociocrática”, imbuída do “espírito de
conjunto”, teria condições de superar o liberalismo anárquico que caracteriza-
ra os primeiros decênios da revolução industrial. Daí o seu endosso aos impos-
tos diretos, que incidem sobre a renda dos proprietários, e as suas reservas à
transmissão patrimonial pelo instituto da herança. “Nossos comunistas refu-
taram muito bem os juristas quanto à natureza geral da propriedade” (Discours
sur l’ensemble du positivisme, parágrafo 64 – Théorie positive de la propriété). Acolhendo
o princípio da modificabilidade da ordem natural à medida que esta se torna
complexa (superorgânica) e ascende à ordem moral, Comte abre caminho para
um pensamento político reformista que propõe a intervenção da “sabedoria
humana nas diversas fases do movimento social”.

Em março de 1848 Comte encomenda a uma comissão de três de seus dis-
cípulos diletos um relatório sobre a questão do trabalho. O Rapport à la société po-
sitiviste, entregue ao filósofo, é uma síntese límpida do discurso social planeja-
dor dos ortodoxos flagelos do capitalismo liberal como o desemprego são de-
nunciados com lucidez, e o remédio de um Estado-Providência é recomenda-
do contra as práticas irracionais do laissez-faire. “O sofrimento dos trabalhado-
res é a porção mais preciosa da riqueza pública” – frase que prepara a argu-
mentação dos signatários do Relatório em prol de uma legislação eficiente do
trabalho: “Nós cremos que uma grande parte dos males vem da imprevidência,
que os industriais não podem combater se não debilmente, que o Estado pode
e deve intervir contanto que sua intervenção seja prudente e esclarecida.”8

Uma das idéias originais do relatório é a do caráter não-venal do trabalho,
que não deve ser considerado “uma mercadoria como qualquer outra”. Ne-
nhum salário paga o esforço humano. Sendo uma atividade social e pessoal, o
trabalho não tem preço. A remuneração do operário deverá ser decomposta
em duas partes: a primeira, fixa e maior, seria calculada exclusivamente em fun-
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íntegra, na obra de Angèle Kremer-Marietti, Auguste Comte. Paris: Seghers, 1970, pp. 170-79.



ção das necessidades do trabalhador e de sua família, composta, em média, de
sete membros; a segunda parte, variável, contemplaria a produtividade. A nor-
ma de equacionar a base do salário em termos de necessidade objetiva do pro-
letário salvaria toda uma classe de viver ao arbítrio dos donos da produção.
Traduzindo em termos marxistas, caberia ao Estado, em última instância, con-
trolar a mais-valia do capitalismo, ou seja, corrigir o mercado de trabalho, tese
manifestamente reformista à qual os positivistas nunca renunciaram. Graças à
previdência do Estado, outras situações críticas poderiam ser resolvidas ou,
pelo menos, aliviadas. O relatório menciona o temor que os operários france-
ses tinham dos “trabalhadores estrangeiros”; os pesados investimentos em guer-
ras, que costumam ser o antídoto das crises industrias; e as “vergonhosas dispu-
tas entre as colônias e as metrópoles”. O anticolonialismo é, de resto, tópico pre-
sente nos números da Revue Occidentale, órgão oficial dos positivistas franceses. Fi-
camos pasmos com a atualidade dessa radiografia dos impasses do capitalismo
industrial feita há cento e cinqüenta anos... Enfim, aconselha-se o governo a pro-
vocar, em todas as comunas, assembléias populares onde os cidadãos seriam
convidados a discutir sobre as obras públicas a serem executadas nas fases de re-
cessão e desemprego. A comissão que elaborou o texto do Relatório era com-
posta de três operários escolhidos a dedo pelo filósofo: Magnin, oficial marce-
neiro, relator: Jacquemin, oficial mecânico; Belpaume, oficial sapateiro.

Depois da morte de Comte (1857), as suas teses sobre a incorporação do
operário na sociedade moderna foram desdobradas em propostas pontuais de
humanização da vida do proletário. A presença de trabalhadores qualificados
na Sociedade Positivista animou a participação de seus membros como delega-
dos em congressos operários no último quartel do século XIX. A Revue Occiden-
tale constitui um acervo rico de artigos sobre a questão social e as relações ora
amistosas, ora tensas, entre os positivistas, os socialistas e os comunistas fran-
ceses. No Segundo Congresso Operário, reunido em Lyon em 1878, positivis-
tas e marxistas aprovaram propostas que só a cavaleiro do século XX seriam
oficializadas quando da fundação do Ministério do Trabalho, onde a atuação
dos sindicalistas comteanos foi decisiva. Reivindicações comuns a todos os

168

Alfredo Bos i

PANTONE 1525 PRETO



grupos ideológicos: jornada de oito horas, supressão do trabalho noturno para
menores e mulheres; igualdade de salários em trabalhos iguais; aposentadoria
para os idosos; educação primária universal e gratuita. As propostas trabalhis-
tas da Sociedade Positivista eram elaboradas por uma agremiação de operários
estimulados por A. Comte e Laffitte: o Cercle d’études sociales des prolétaires positivis-
tes de Paris, de que faziam parte um talhador de cristais, dois cozinheiros, um
montador em bronze, vários tipógrafos e mecânicos, um construtor de piano e
órgão, um pintor de paredes, dois funileiros ou chumbeiros, um marceneiro,
um gravador, um latoeiro. A figura central do grupo era o marceneiro Fabien
Magnin (1810-1884), a quem Conte delegara em testamento o papel de futu-
ro presidente perpétuo da Sociedade Positivista e membro do triunvirato que
deveria assumir o Governo francês, caso fosse instalada, em 1848, uma ditadu-
ra republicana nos moldes da sua doutrina...

No Brasil as intervenções da Igreja Positivista tentavam aplicar ao contexto
local os princípios básicos dos ortodoxos franceses. A Revue Occidentale era assi-
nada e lida, de ponta a ponta, por Miguel Lemos e Teixeira Mendes. No bole-
tim intitulado A Verdadeira Política Republicana e a Incorporação do Proletariado na Socie-
dade Moderna, Teixeira Mendes reconstitui com minúcia as posições do Aposto-
lado em relação aos direitos do trabalhador. Como estes não haviam sido con-
signados formalmente na Constituição da República de 1891 (apesar das pro-
postas dos congressistas gaúchos Demétrio Ribeiro e Júlio de Castilhos), o
vice-diretor do Apostolado aproveita uma brecha do artigo 78 para legitimar
as iniciativas trabalhistas do seu grêmio. Diz o art. 78: “A especificação das
garantias e direitos expressos na Constituição Federal não exclui outras garan-
tias e direitos não enumerados, mas resultantes da forma de governo que ela
estabelece e dos princípios que consigna.” Logo, o que não exclui pode incluir.

Teixeira Mendes propõe que façam parte da legislação ordinária:

1. o direito a férias remuneradas, que deve estender-se a todos os funcioná-
rios públicos, inclusive os jornaleiros (diaristas), o que, de fato, se efeti-
vou episodicamente em administrações simpáticas às idéias positivistas.
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Mendes, para abonar a sua argumentação, transcreve ordens do primeiro
ministro da Agricultura da República, o comtista Demétrio Ribeiro,
que concedeu 15 dias de férias a todos os seus funcionários, inclusive
“praticantes serventes”. Não por acaso, Francisco Glicério, republicano
da ala paulista, que sucedeu a Demétrio no Ministério, encolheu para 9
dias o período de 15, “em virtude de uma concessão descabida aos pre-
conceitos industrialistas”, acusa Teixeira Mendes;

2. o direito à pensão concedida a empregados de idade avançada ou que
padecessem de moléstias contraídas nos trabalhos do seu estabeleci-
mento. Tratava-se de medida isolada que o Marechal Deodoro da
Fonseca tomou para beneficiar os funcionários da Casa de Correção
da Capital Federal;

3. o direito a um salário mínimo, que seria composto, segundo a fórmula
de Comte, de um ordenado fixo mais uma gratificação variável. A medi-
da só foi aplicada aos guardas de linha, operários de oficina e estafetas da
Repartição Geral dos Telégrafos, sob as ordens de Benjamim Constant
quando ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos do Gover-
no Provisório (agosto de 1890);

4. o direito de greve. Em diversas ocasiões, o Apostolado solidarizou-se
com grevistas (operários de construção, ferroviários, doqueiros, carro-
ceiros) e interveio junto às autoridades policiais para que liberassem
operários detidos “por aliciarem muitos dos seus colegas para a gre-
ve”.10 No caso da greve dos ferroviários do Rio, em outubro de 1905,
o protesto contra a “despótica intervenção de nossos governantes”
veio calçado por um discurso que comparava o tratamento dado aos
proletários pela República com a resistência dos escravistas às medidas
abolicionistas. “E nem se pretenda que a greve é o abuso da liberdade, a
greve é, pelo contrário, o recurso normal que tem o proletariado contra
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348 do Apostolado, 8 de outubro de 1912.



os abusos quaisquer de autoridade temporal ou espiritual”.11 Teixeira
Mendes identifica as causas do conflito entre patrões e empregados na
sobrevivência do “regime militar”, que ainda não teria sido superado
inteiramente pelo “regime científico-industrial”. O espírito de guerra
e os hábitos escravistas estariam ainda imperando no cotidiano das fá-
bricas e suscitando a prepotência dos chefes e a revolta dos proletários.
Quanto às reivindicações destes, diz: “Assim, ninguém pode contestar
hoje a justiça das reclamações proletárias quanto à instituição das oito
horas de trabalho industrial diário e a restauração do descanso sema-
nal. Augusto Comte demonstrou mesmo que deveria haver em cada se-
mana dois dias consecutivos de folga, um para o culto público, outro
para o repouso doméstico, como já o havia tentado uma lei de Crom-
well.” Comentando a intervenção da polícia nos conflitos, Teixeira
Mendes é categórico: “o Governo exorbita mais do que exorbitava no
tempo da monarquia, mandando que o exército fosse empregado na
captura de escravos fugidos”.12

Rastreando as variadas situações em que o Apostolado interveio, encontrei
um belo exemplo de solidariedade a grevistas italianos perseguidos como anar-
quistas pela polícia paulistana e expatriados por força de delações do consula-
do. Regressando à Itália, os operários deram um testemunho do apoio que re-
ceberam do Centro Positivista do Rio, que, como é notório, não comungava
com as teses anarco-sindicalistas.13
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Paulo e vem datada de 14 de dezembro de 1894. Miguel Lemos transcreveu-a na 14.a Circular Anual
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III

� A ditadura republicana

Os positivistas foram, desde o início, ferrenhos republicanos. A doutrina de
Comte, baseada na lei dos três estados, tinha a esse respeito certezas inabaláve-
is: dissolvido o Antigo Regime com seu mito do direito divino dos reis, a for-
ma republicana se teria imposto como o regime próprio à nova era científica e
industrial. No entanto, com o predomínio das tendências puramente negativas
e individualistas do que o pensador chamava “metafísica democrática”, o re-
publicanismo jacobino foi sendo minado e afinal substituído pelo parlamenta-
rismo “burguesocrático” ao longo da primeira metade do século XIX.

Tendências retrógradas de um lado (monárquicas e teológico-militares) e,
de outro, correntes anárquicas bloquearam o caminho que o exemplo da Con-
venção de 1793 e a obra de Danton tinham aberto, isto é, o modelo da ditadura
republicana. Neste regime, combinação de jacobinismo e positivismo ordena-
dor, o papel dos parlamentares seria reduzido à votação do orçamento para a
qual bastariam apenas três meses de sessões de uma câmara única, a assembléia
nacional. A participação dos deputados seria honorífica, logo gratuita. A força
do poder executivo é realçada nos níveis nacional e provincial. As reeleições
são recomendadas e podem ocorrer regularmente desde que venham sanciona-
das por plebiscitos. As eleições seriam diretas e o voto se faria a descoberto se-
gundo o princípio reiterado pelo mestre: viver às claras.

O caráter ditatorial do governo não se estenderia, porém, à esfera “espiritual”
da sociedade. O Estado não deveria ter ingerência direta nas áreas educacionais,
culturais, religiosas e profissionais, em geral, que se desenvolveriam com toda a
liberdade a partir das famílias e dos grupos emersos das interações sociais. As
instituições acadêmicas estatais e as eclesiásticas sempre foram criticadas por
Auguste Comte e seus discípulos que as acusavam de formar literatos, palradores
irresponsáveis e parasitas. Comte augurava que os proletários, devidamente ins-
truídos pela militância positivista, substituíssem os pedantocratas ornados de
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diplomas oficiais.14 Papel relevante na construção de sociocracia seria dado à
mulher, sublimada na figura da amada do filósofo, Clotilde de Vaux, a quem os
ortodoxos franceses e brasileiros prestavam um culto religioso.

No Brasil a aliança dos positivistas com os republicanos se fez inicialmente
nas salas de aula da Escola Politécnica e da Escola Militar. A figura de proa foi
Benjamin Constant, professor de Matemática e verdadeiro guru dos jovens en-
genheiros e oficiais desde os anos 70 até a sua morte, quando já era celebrado
como o “fundador da República”. Vinculado à Sociedade Positivista do Rio
de Janeiro, Benjamin Constant foi sempre ouvinte respeitoso das preleções de
Miguel Lemos e Teixeira Mendes, embora se mantivesse distante da posição
ortodoxa rígida do Apostolado.

Propostas positivistas incorporadas à nova ordem republicana foram a se-
paração da Igreja do Estado, a implantação do casamento e do registro civil e a
secularização dos cemitérios. A divisa da nova bandeira nacional, Ordem e
Progresso, representou talvez a vitória simbólica mais ostensiva da linguagem
de Comte na construção do imaginário republicano.

Entretanto, os limites da influência do Apostolado logo se fizeram sentir
quando se discutiu a primeira Constituição da República em 1891. Uma se-
mana depois de proclamado o novo regime, Miguel Lemos oferecia, “ao Povo
e ao Governo da República”, algumas “indicações urgentes” que deveriam
nortear a curto prazo a política republicana. A rigor, reproduziam medidas
que o relatório de Littré-Magnin-Laffitte havia preconizado por ocasião da
revolução de 1848. Destaquem-se: a manutenção da ditadura republicana em
caráter definitivo; a constituição a ser aprovada em plebiscito nacional votado
por todos os cidadãos maiores de 21 anos, soubessem ou não ler e escrever; a
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separação da Igreja e do Estado; a existência de uma única câmara central com
funções exclusivas de assembléia orçamentária.15

No plenário da assembléia que elaborou a Constituição de 91 a maioria re-
presentava tendências liberais herdadas da monarquia; ou, no caso dos republi-
canos paulistas, prevalecia a adesão ao modelo norte-americano, que combinava
presidencialismo e democracia parlamentar. Os ortodoxos estavam, portanto,
em minoria: a ação de positivistas gaúchos como Júlio de Castilhos, Demétrio
Ribeiro e Pinheiro Machado não pôde sobrepujar a vertente liberal liderada por
Rui Barbosa, com quem Teixeira Mendes iria polemizar mais de uma vez.

Algumas propostas dos positivistas, que hoje consideraríamos progressistas,
não encontraram eco no Congresso constituinte: a extensão do voto aos mendi-
gos, analfabetos e praças de pré; a liberdade de testar e adotar com vistas à aboli-
ção dos privilégios hereditários; a obrigatoriedade do arbitramento antes de
declaração de guerras. Esta última proposta acabou sendo parcialmente adotada
na Constituição de 91. Convém lembrar que o pacifismo dos ortodoxos foi coe-
rente e sistemático: condenaram a “guerra fratricida” do Paraguai, recomendan-
do que se devolvessem os troféus tomados ao povo irmão. Com igual veemência
deploraram a brutalidade do conflito mundial de 1914 e todas as guerras colo-
niais nesse período de auge do imperialismo europeu. Comte fora drástico ao
propor a conversão dos exércitos nacionais em polícias civis, as gendarmerias.
Teixeira Mendes, biografando Benjamin Constant, augurava “a deposição das
armas nos museus para que as gerações vindouras pudessem admirar com horror
o longo período de barbárie que vem desde a origem da Humanidade transfor-
mando os elementos de progresso em elementos de destruição”.16 O Apostola-
do criticou reiteradamente o serviço militar obrigatório louvando-se no Catecismo
Positivista e no Apelo aos Conservadores de Comte.17
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� Difusão. O elo gaúcho

Ivan Lins, na sua bem documentada História do Positivismo no Brasil, pesquisou
a influência do comtismo em várias províncias do Império. Desde os anos de
1860 e avançando pelas três primeiras décadas da República, intelectuais e po-
líticos mais ou menos afinados com núcleo do Rio defenderam idéias e medi-
das públicas que ecoavam os preceitos do “mestre de Montpellier”. A lista é
numerosa. Menciono alguns nomes notórios: Rocha Lima, Clóvis Beviláqua,
Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha (os dois últimos inclinaram-se para o
positivismo apenas nos anos iniciais de da sua formação), Brandão Jr., Celso
Magalhães, Barbosa Lima, João Pinheiro, Godofredo Furtado, Cesário Mota,
Moniz Freire, Silva Jardim, Pereira Barreto, Alberto Sales, Pedro Lessa, Vi-
cente Licínio Cardoso, Martins Jr., Vicente de Carvalho, Martins Fontes, Aa-
rão Reis, Basílio de Magalhães, Lauro Müller, Serzedelo Correia, Lauro Sodré,
Candido Mariano da Silva Rondon, Horta Barbosa. O número de engenhei-
ros, oficiais do exército, professores de Matemática e de Ciências Naturais é
alto, seguido de administradores públicos e juristas, profissões em que predo-
minam os valores de ordem, método, organização, planejamento: prever para
prover. Reformismo, mas não revolução: conservar melhorando.

Mas em nenhuma província brasileira o positivismo deitou raízes tão profun-
das e duradouras como no Rio Grande do Sul. Retomo aqui a análise que fiz do
implante do positivismo na política gaúcha.18 O fenômeno do castilhismo, precursor
da tendência entre autoritária e progressista dos anos 30, representa exemplarmen-
te a capacidade de uma doutrina européia enxertar-se no tronco ideológico de uma
formação social periférica, onde perdurou por largos anos cimentando decisões
políticas relevantes e enformando não só discursos mas caracteres, tipos de perso-
nalidade. Como o liberalismo conservador e oligárquico do Segundo Reinado, o
positivismo no Sul foi uma ideologia de origem européia perfeitamente enxertada

176

Alfredo Bos i

PANTONE 1525 PRETO

18 Em Dialética da Colonização. São Paulo: Cia. das Letras, 1992 (cap. “A arqueologia do
Estado-Providência”).



em interesses locais, nada havendo de deslocado ou postiço na sua longa hegemo-
nia. O liberalismo econômico, implantado com a abertura dos portos em 1808, e
o liberalismo parlamentar vigente no período monárquico representaram escolhas
funcionais das classes dominantes. O fato de ambas conviverem com o trabalho
escravo não foi um paradoxo e muito menos um disparate, mas índice de uma cone-
xão material e estrutural que sustentou firmemente o estado imperial até a vitória das
campanhas abolicionistas e republicanas.

Júlio de Castilhos (1860-1903), filho de agricultores remediados da região
missioneira, conheceu o positivismo nos bancos da Academia de Direito de
São Paulo onde ingressou em 1877. Abraçou logo as bandeiras republicanas e
abolicionistas radicais que formariam o cerne da sua ação política quando, já
de volta à sua província, colaborou na redação das Bases do Programa dos Candida-
tos Republicanos, manifesto do Primeiro Congresso do Partido Republicano
Rio-Grandense (1883).

À diferença dos correligionários paulistas, o PRR defendia intransigente-
mente a liberação imediata dos escravos sem qualquer indenização aos propri-
etários. As propostas das Bases refletiam as leituras comtianas do jovem Casti-
lhos: supressão dos gastos improdutivos, impostos diretos (em especial, o im-
posto territorial), alargamento do direito de voto, liberdade de cultos, secula-
rização dos cemitérios, matrimônio civil obrigatório, liberdade profissional.
Castilhos pregou essas idéias no órgão do partido, a Federação, onde escreveri-
am, mais tarde, Getúlio Vargas, Pinheiro Machado e Lindolfo Collor.

No começo de 89 Castilhos liderou, em sua estância em Reserva, um grupo
de republicanos que radicalizaram, em manifesto à nação, a luta antimonárqui-
ca. Entre os subscritores do documento estavam Assis Brasil, Demétrio Ribei-
ro e Pinheiro Machado.

Proclamada a República, Castilhos e seu discípulo fiel, Borges de Medeiros,
tomaram as rédeas do PRR. Borges foi reconduzido cinco vezes à Presidência
do Estado e, antes de deixar o poder, indicou o nome de Getúlio Vargas para
sucedê-lo (1928). Não cabe aqui narrar as vicissitudes desse período que foi
tumultuado por conflitos sangrentos entre os republicanos (os pica-paus) e os
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liberais da Campanha, chamados maragatos. Importa frisar que, ao longo desses
quarenta anos, exerceu-se a “ditadura republicana” garantida pelas sucessivas
reeleições do presidente do estado. Era a aplicação coerente do conselho com-
teano da continuidade administrativa, bastante favorecida pelo fato de os elei-
tores votarem a descoberto: viver às claras... Castilhos e Borges seguiam à risca
as cláusulas da Constituição gaúcha de 14 de julho de 1891, redigida pelo pri-
meiro: centralização dos poderes na figura do chefe do Executivo; reeleições
permitidas no caso de o candidato alcançar as três quartas partes dos votos;
assembléia legislativa exclusivamente orçamentária e sem percepção de subsí-
dios; indicação do vice pelo presidente eleito.

A Constituição gaúcha trazia dispositivos que combinavam o centralismo
autoritário com formas plebiscitárias, e o seu fim político era controlar o po-
der oligárquico dos estancieiros da Campanha. Transcrevo os artigos 32 e 33
da Carta castilhista que ilustram o espírito dos republicanos positivistas:

“Art. 32 – Antes de promulgar uma lei qualquer, salvo o caso a que se re-
fere o art. 33, o presidente fará publicar com a maior amplitude o respectivo
projeto acompanhado de uma detalhada exposição de motivos.

Art. 33 – Parágrafo 1.o – O projeto e a exposição serão enviados direta-
mente aos intendentes municipais [prefeitos nomeados pelos presidentes de estado,
A.B.], que lhes darão a possível publicidade nos respectivos municípios.

Parágrafo 2.o – Após o decurso de três meses, contados do dia em que
projeto for publicado na sede do governo, serão transmitidos ao presidente,
pelas autoridades locais, todas as emendas e observações que forem formu-
ladas por qualquer cidadão habitante do estado.

Parágrafo 3.o – Examinando cuidadosamente essas emendas e observa-
ções, o Presidente manterá inalterado o projeto, ou modificá-lo-á de acordo
com o que julgar procedente.

Parágrafo 4.o – Em ambos os casos do parágrafo antecedente, será o proje-
to, mediante promulgação, convertido em lei do Estado, a qual será revogada
se a maioria dos conselhos municipais representar contra ele ao Presidente.”
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Esvaziando as atribuições do legislativo estadual, a Constituição de Casti-
lhos reforçava as duas pontas extremas do processo eleitoral: o chefe do execu-
tivo e os vereadores (conselheiros municipais). Acresce que se facultava ao elei-
torado o direito de cassar os mandatos dos deputados, sempre mediante voto
aberto.

Ao examinar o texto da constituição gaúcha, Miguel Lemos afirmou, em
carta ao confrade Demétrio Ribeiro, “que a nova constituição representava o
passo mais adiantado até aqui realizado no sentido de nossas soluções”. E
acrescenta: “é a mais adiantada de todas quantas têm surgido até agora no Oci-
dente”.19 Em 1897, quando foi lembrado o nome de Castilhos para concorrer
à presidência da República, Miguel Lemos e Teixeira Mendes manifesta-
ram-se favoravelmente à sua candidatura.20

O elogio do Apostolado à Carta riograndense poderá parecer tendencioso,
mas, ao menos em um dos seus artigos, o de n.o 74, assistirá razão a Miguel Le-
mos: “Ficam suprimidas quaisquer distinções entre os funcionários públicos
do quadro e os simples jornaleiros, estendendo-se a estes as vantagens de goza-
rem aqueles.” Somente um quarto de século depois, mais precisamente, a 31
de janeiro de 1917, foi que o México deu guarida, em sua Constituição, a dis-
positivos de defesa do trabalhador obreiro [braçal].21

As iniciativas políticas e econômicas de Castilhos e Borges de Medeiros
confirmam a inspiração doutrinária que os norteou. Foram executivos forte-
mente centralizadores e, ao mesmo tempo, voltados para o que lhes parecia ser
o bem público. Jamais os seus mais encarniçados inimigos levantaram a míni-
ma suspeita sobre a probidade administrativa dos seus governos. Eram encar-
nações do jacobinismo republicano: Catões impolutos e implacáveis. O histo-
riador José Murilo de Carvalho os chamou “bolchevistas da classe média”, ex-
pressão que, descontada a hipérbole, não será de todo imprópria...
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Em tempos de predomínio dos princípios liberais, Castilhos e Borges pro-
curaram compensar, mediante impostos diretos, isenções às pequenas indús-
trias e medidas trabalhistas (ainda embrionárias) a desigualdade visível na so-
ciedade gaúcha. Uma sociedade em que a riqueza estava concentrada nas mãos
dos estancieiros exportadores de charque. No último quartel do século XIX,
uma formação socioeconômica mais complexa e diferenciada foi emergindo
com a chegada dos imigrantes italianos na Serra, vinhateiros em geral, e com a
expansão de uma classe média ligada ao comércio urbano, à pequena indústria
e às profissões liberais, sobretudo em Porto Alegre. O PRR representava, de
preferência, esses grupos rurais (colonos, pequenos proprietários) e urbanos.
Daí, as reiteradas isenções concedidas às manufaturas, contrastando com a ta-
xação, módica embora, dos latifúndios da Campanha. Daí, o cuidado de criar
um mínimo de legislação do trabalho que atendesse aos reclamos dos peque-
nos funcionários públicos e dos operários diaristas que os positivistas conside-
ravam oprimidos pelo “empirismo dos chefes industriais”. Os trabalhadores
deveriam ser incorporados à sociedade, onde, no dizer incisivo de Comte, esta-
vam apenas “acampados”.

Se precisássemos qualificar a política castilho-borgista em termos de Direi-
ta ou Esquerda, teríamos dificuldade de encontrar um só rótulo. Como autori-
tária estaria à direita do liberalismo democrático pregado por seus opositores
do Partido Liberal. Em termos de planejamento econômico e legislação social,
porém, situava-se à esquerda das oligarquias e deve ser aproximada do traba-
lhismo inaugurado pelo seu herdeiro, Getúlio Vargas.

Iniciando a sua carreira como deputado republicano, em 1909, sob a égide
do castilhismo, e sucedendo na Presidência do Estado, em 1928, a seu mentor,
Borges de Medeiros, Getúlio representa o elo entre o comtismo dos republica-
nos e a vertente nacionalista, planificadora e trabalhista que, sob a sua influên-
cia direta, regeu o Brasil dos anos 30 até o golpe udeno-militar de 1964. Var-
gas, filho e irmão de militantes positivistas gaúchos, pronunciou o oração fú-
nebre em louvor de Júlio de Castilhos. Contava, então, vinte anos de idade. A
presença comteana é tangível na sua formação ideológica: executivo forte,



escasso apreço pela instituição parlamentar, austeridade no trato das finanças
públicas; apoio à nacionalização dos serviços públicos e de empresas de inte-
resse estratégico;22 enfim, mediação do Governo na relações entre o capital e o
trabalho, concretizada nas leis que promulgou desde o Governo Provisório
com a criação do Ministério do Trabalho. O novo órgão foi confiado a um
positivista histórico, Lindolfo Collor.

Quanto às posições nacionalistas estatizantes, que marcariam o itinerário
de Vargas até a sua trágica morte em 1954, devem ser atribuídas também ao
clima favorável ao dirigismo econômico que se instaurou após a depressão de
1929. A crise do capitalismo liberal foi então ampla, tendo sido enfrentada
por governos ideologicamente díspares como o Labour Party Inglês e o New
Deal americano, o fascismo italiano e o integralismo português. O traço co-
mum a todos era a intenção de regular pelo Estado as forças do mercado. No
Brasil o positivismo social dos homens de 30 (que Joseph Love chamou de
“geração de 1907”, ano em que entraram para a vida pública) enxertou-se,
como pôde, pragmaticamente, naquele novo tronco internacional. A Assem-
bléia Constituinte elegeu, em 1934, Getúlio Vargas presidente da República
com 175 votos contra os 54 votos dados a Borges de Medeiros, consagrando
deste modo, em nível nacional, os líderes do republicanismo gaúcho. As idéias
dos mortos, com previa o filósofo, continuavam a inspirar os vivos, mas o calei-
doscópio da História não pararia de girar combinando formas antigas e novas,
algumas imprevisíveis.
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Monumento da Exposição Universal de Paris de 1889, a Torre Eiffel tornou-se o símbolo
da capital francesa e cenário do vôo do balão n.o 5 de Santos Dumont, a 8 de agosto de 1901.



Santos Dumont

J .O. de Meira Penna

A23 de outubro de 1906, deu Alberto Santos Dumont o mais
importante passo na descoberta da aviação, com um vôo de 60

metros a três metros do solo, em Bagatelle, subúrbio de Paris. Usou,
para isso, seu aparelho 14 bis. Vinte dias depois, repetiu a façanha, vo-
ando 220 metros e ganhando um prêmio do recém-fundado Aéro-Club
de France. Um monumento em Saint-Cloud registra os vôos – ampla-
mente documentados e realizados sob controle do clube.

Em 2006, vamos comemorar o evento com as homenagens que
merecem, mas me permito sugerir que, desde já, nos preparemos.
Como se sabe, os norte-americanos dão prioridade aos irmãos
Orville e Wilbur Wright, que em 1903, numa praia da Carolina do
Norte e sem testemunhas, usaram um planador. Ora, segundo todas
as indicações, o aparelho dos irmãos Wright não possuía um motor
aerodinamicamente capaz de elevá-lo a uma altura qualquer, na rela-
ção peso do avião x potência do motor. A realidade mais provável é
que os irmãos Wright apenas planaram sobre a praia, a partir de uma pe-
quena elevação, denominada Kill Devil Hill, depois de haverem sido
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empurrados para o ar. Foi esse verbo ‘planar’, glide em inglês, o que constou do
telegrama enviado naquele dia pelo funcionário do correio, Alpheus Drinkwa-
ter, encarregado de transmitir a notícia espetacular ao mundo.

Acontece que os EUA dispõem não só de meios de marketing muito mais con-
sideráveis que os do Brasil, como se esmeram em proclamar a glória de seus he-
róis, o que, habitualmente, não é nosso caso. No Museu do Ar e do Espaço, de
Washington, Santos Dumont é apresentado com uma pequena fotografia, dan-
do a entender que o brasileiro só se interessou pelo problema depois de tomar
conhecimento da iniciativa dos irmãos Wright: “After the Wright brothers’ flights in
1903, Santos-Dumont began to experiment with heavier-than-air machines...”

Na verdade, esses vôos dos pioneiros brasileiro e americanos, que posterior-
mente fizeram outras contribuições para a aviação, marcaram um ponto im-
portante no progresso tecnológico da humanidade. Mas, é verdade também
que uma porção de outros inventores, principalmente franceses, ingleses e ale-
mães, entre os quais Curtiss, Farman, Blériot e Voisin, estavam experimentan-
do seus aparelhos, aproveitando-se dos aperfeiçoamentos realizados quando
deles estavam informados, de tal maneira que o problema da prioridade se tor-
nou extremamente confuso e, até, odioso.

PANTONE 1525 PRETO

184

J .O. de Meira Penna

Vôo do 14 Bis, a 23 de outubro de 1906.



Os irmãos Wright jamais tentaram demonstrar sua precedência nem toma-
ram qualquer iniciativa para assegurar a patente da invenção, muito embora,
filhos de um pastor evangélico, possuíssem poucos recursos. Num recente nú-
mero do New York Review of Books dedicado à invenção do aeroplano, grande ên-
fase é dada à pobreza e ao esforço dos mecânicos ianques, enquanto Santos
Dumont é apresentado como uma espécie de playboy, filho de um francês, rico
fazendeiro de café, que fora se divertir em Paris e aproveitara as horas vagas
para ganhar fama com o capricho de voar. Em 1918 e de novo em 1929 San-
tos Dumont escreveu textos, queixando-se da injustiça e ingratidão de que so-
fria, e acusando claramente os irmãos Wright de haverem, posteriormente,
“aparecido com uma máquina melhor do que a dele [Santos Dumont] e pre-
tendendo ser uma cópia da que ele havia construído anteriormente”. As recla-
mações de nosso patrício se sustentam, inclusive, no fato de um famoso jorna-
lista norte-americano da época, Gordon Bennett, haver publicado várias repor-
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Repetição do vôo do 14 Bis, em 12 de novembro de 1906.



tagens sobre as experiências e vôos de Santo Dumont, em França, sem jamais
haver mencionado as de seus próprios patrícios. Seria estranho que desprezas-
se o feito nacional em favor de um estrangeiro, se não respeitasse a verdade dos
fatos registrados.

A partir de 1904 e 1906, os pioneiros continuaram a aperfeiçoar seus
“aviões” e “aeroplanos” (avions em francês, airplanes em inglês) até que Santos
Dumont apresentou o Demoiselle. Essa máquina já possui todas as característi-
cas do avião moderno, com um só par de asas e motor na frente. No meu en-
tender, seria o modelo que deveria ser por nós utilizado para a divulgação da
prioridade de nosso patrício.

O que proponho neste artigo é que o Ministério da Defesa, através do Co-
mando da Aviação, desenvolva uma série de réplicas do Demoiselle e, se assim
desejar, do próprio 14 bis, oferecendo-as aos principais museus de ciência e
tecnologia do mundo, como o próprio National Air and Space Museum de Was-
hington, o Museu da Ciência de Munique, o de Chicago, o British Museum de
Londres, o Parque da Tecnologia em La Villette, Paris, e quantos outros hou-
ver no mundo desenvolvido. O presente do modelo do Demoiselle, acompanha-
do de literatura apropriada sobre o feito de nosso compatriota, poderia contri-
buir para restabelecer a verdade histórica nessa questão.

É bem possível que o sentimento da injustiça cometida a respeito de Santos
Dumont e o trauma causado pelo acidente aéreo que matou amigos seus fora
da barra do Rio, quando voltava ao Brasil de navio, assim como o uso de um
avião pelo Governo de Getúlio Vargas para bombardear forças paulistas du-
rante a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, tenham contribuído
para o drama de sua depressão e suicídio final, em julho daquele ano.

Informações sobre a polêmica questão podem ser encontradas na Internet, em
www.centennialofofflight.gov/essay/Dictionary/Santos-Dumont/D141 assim
como www.cabangu.com.br/pai_da_aviação.

Faço votos, de qualquer forma, que o Senhor Ministro da Defesa, diploma-
ta e homem culto, tome a peito essa legítima homenagem ao grande brasileiro.
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A Missão Militar
Francesa no Brasil

Carlos de Meira Mattos

AMissão Militar Francesa, destinada à modernização profis-
sional do Exército brasileiro, contratada pelo Presidente

Wenceslau Braz em 1919, permaneceu do Brasil por vinte anos
(1920-1940).

O Exército francês saíra vitorioso da I Grande Guerra (1914-1918),
e seus chefes e quadros de oficiais eram considerados altamente expe-
rientes, de elevada competência e grande capacidade operacional.
Brilhavam na mente e na admiração dos brasileiros as figuras dos
marechais Joffre, Foch, Pétain e muitos outros.

O impacto psicopolítico do conflito recém-terminado, depois de qua-
tro anos de lutas sangrentas, deixando mais de um milhão de mortos, le-
giões de aleijados e enorme destruição material, despertou a consciência
do povo brasileiro para a necessidade de defesa. Subira a cotação da lição
da sabedoria romana traduzida na sentença “se vis pacem para bellum”.

Além dessa conscientização havia o fato de o Brasil em 1917 ter
declarado guerra ao Governo alemão, em represália ao afundamento,
por submarinos germânicos, de navios mercantes brasileiros, cau-
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sando centenas de mortos. Declarado o estado de beligerância, o Brasil enviou
ao teatro de operações europeu uma pequena força composta de uma divisão
naval comandada pelo Almirante Frontin, uma divisão de médicos e oficiais
do Exército para lutarem em unidades do Exército francês.

Todos esses precedentes conduziram o Governo brasileiro a contratar uma
Missão Militar do experiente Exército francês. No dizer do General Tasso
Fragoso, então Chefe do Estado-Maior de nosso Exército, “sua principal ação
consistiu em dar a nossos quadros de oficiais conhecimentos mais exatos da
guerra moderna e de sua preparação”.

A Missão Militar Francesa chegou ao Rio de Janeiro no ano de 1920, com-
posta de vinte oficiais, sob a chefia do General Maurice Gamelin, que durante
a guerra fora chefe da 3.a Seção, Operações, do Estado-Maior do General Jof-
fre, e também comandante de uma divisão de infantaria (o General Gamelin,
vinte anos depois, foi comandante do Exército francês na II Guerra Mundial).

Os oficiais da Missão foram distribuídos como assessores dos comandantes
de nossos institutos de ensino militar: Escola de Estado-Maior, Escola de Aper-
feiçoamento de Oficiais, Escola Militar de Realengo, Escola de Aviação Militar,
Escola de Saúde e Veterinária, Escola de Equitação e Serviço de Intendência.

Durante os dois decênios em que a Missão permaneceu no Brasil passaram
pela sua Chefia ilustres generais franceses – Gamelin, Cofec, Paul Noël, Cha-
debec de Lavalade. Entre os coronéis que mais se destacaram citamos Beau-
doin, Derougement e Jeanneaud, instrutor de aviação militar.

O General Gamelin revelou-se um brilhantíssimo conferencista, conduzin-
do ele próprio cursos sobre Estratégia Geral e Estratégia de Napoleão.

Em 1922, sob a elevada assessoria da Missão, o Exército brasileiro reali-
zou sua primeira grande manobra estratégica, em Saicã, no Rio Grande do
Sul, quando foram aplicados os conhecimentos modernos auridos da guerra
européia.

O profícuo trabalho realizado pela Missão no Brasil, durante sua perma-
nência, foi da maior importância para a profissionalização e modernização de
nosso Exército e da nascente Aviação Militar. Todos os regulamentos de em-

188

Carlos de Meira Mattos

PANTONE 1525 PRETO



prego das armas e dos serviços foram atualizados. As relações entre nossas for-
ças militares se tornaram muito mais estreitas.

Ao se retirar, em 1940, em razão da invasão da França pelo Exército ale-
mão, legou-nos de herança um valiosíssimo patrimônio de conhecimentos
sobre a arte da guerra e operações militares que, no dizer do General Paula Ci-
dade, no seu livro Três Séculos de Literatura Militar Brasileira, “propiciou o sucesso
do emprego da Força Expedicionária Brasileira (FEB) no Teatro de Opera-
ções da Itália, na II Guerra Mundial”.
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Villa-Lobos em Paris

Turíb io Santos

Villa-Lobos foi a Paris ou Paris veio buscar Villa-Lobos? A
capital cultural do mundo ocidental estava em seu apogeu

no momento em que o compositor, em 1915, aos 28 anos, começa-
va a se afirmar apresentando suas obras para o público da música
clássica. Seu primeiro concerto com essa intenção foi realizado no
Teatro Dona Eugenia, em Nova Friburgo, no dia 29 de janeiro de
1915.

Em 1917 Paris começava a irradiar seu encanto através de dois
novos amigos: Arthur Rubinstein e Darius Milhaud.

O primeiro, astro internacional do piano, e o segundo, secretário
do poeta Paul Claudel, embaixador francês. No Brasil, ambos se li-
gam de amizade com Heitor Villa-Lobos no Rio de Janeiro.

Em 1920 Vera Janacopolus passa a residir no Brasil e conhece
Villa-Lobos. Através dela o compositor toma conhecimento deta-
lhado de vários colegas e amigos da soprano: Igor Stravinsky, Bela
Bartók, Prokofiev, Ravel, Satie, Falla, Poulenc, Milhaud e Fauré.
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Villa-Lobos, Paris, 1923.
A dedicatória à mãe está no verso da foto original.



Num certo momento dessa extraordinária amizade Villa-Lobos escreve a
seguinte dedicatória para Vera: “a maior artista que já conheci.” E, emprestada
por ela, copia velozmente à mão a obra de Stravinsky: Priaboutki.

No seu confronto existencial com o burburinho que a capital da França
provoca, Villa-Lobos decide dominar esse novo panorama da sua vida.

Aos 36 anos, com meios materiais fornecidos pelo Congresso Brasileiro,
viaja pelo navio Croix, com destino à França. Sua estratégia é conquistar a capi-
tal cultural do mundo. Ele dividirá o seu projeto em duas viagens: a primeira,
de 1923 a 1925 e a segunda, de 1927 a 1930.

O compositor, em sua plenitude, e como era hábito em sua vida, realiza
com tenacidade seu plano de conquistar Paris.

É interessante notar que sua série monumental de Choros coincide com a déca-
da parisiense. O Choros n.° 1 composto em 1920 e os últimos Choros, n.os 13 e 14,
em 29 e 28 respectivamente. A introdução aos Choros foi composta em 1929.

No período pré-Paris algumas obras surpreendentes são criadas: Amazonas
(1917), Naufrágio de Kleônicos (1916), Uirapuru (1917), Sinfonia n.o 1 (1916),
Sinfonia n.° 2 (1917), Sinfonia n.° 3 (1919), Sinfonia n.° 4 (1919), Sinfonia
n.° 5 (1920), Sinfonieta n.° 1 (1916), os quatro primeiros Quintetos de Cor-
das (entre 1915 e 17).

A menção de todas essas importantes músicas nos situa diante de um com-
positor que não irá fazer sua formação ou seus estudos, seu aprimoramento
enfim, na França. Temos alguém com uma bagagem consistente que quer ver e
ser visto pelo grande mundo musical de Paris.

E, além disso, Villa-Lobos vai afirmar sua nacionalidade e sua estética em
Paris. Surpreendentemente, nessa década, além dos Choros, dos Estudos para
violão, ele compôs as Cirandas e as Cirandinhas para piano, as Serestas de 1 a 12.

“Não vim aprender, vim mostrar o que fiz. Se gostarem ficarei, se não, vol-
tarei para minha terra.” São palavras textuais do compositor, que revelam seus
desígnios e a certeza do próprio talento.

Manuel Bandeira escreveu em 24 na revista Ariel: “Villa-Lobos acaba de
chegar de Paris. Quem chega de Paris espera-se que venha cheio de Paris.
Entretanto, Villa-Lobos chegou de lá cheio de Villa-Lobos.”
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Outro grande divulgador da obra de Villa-Lobos através do mundo foi
Andrés Segóvia (1893-1987), fundador do violão moderno.

Os dois encontram-se pela primeira vez apresentados por Tomás Teran,
pianista que viria a residir no Brasil. Foi numa reunião social em Paris e Segó-
via tocava para um pequeno grupo.

Tomás Teran perguntou se ele conhecia o compositor brasileiro Heitor
Villa-Lobos. Segóvia, sem perceber que Villa-Lobos já estava atrás dele, disse
que Miguel Llobet lhe havia mostrado uma Valsa-Concertante e que, devido
ao uso do polegar da mão esquerda numa abertura de grande intervalo e o uso
do auricular na mão direita, o compositor certamente não conhecia o violão.

Villa-Lobos pede o violão de Segóvia e, protestando, começa a mostrar suas
músicas, com engenhosidades pouco usuais, mas de grande inteligência. Segóvia
fica fascinado com o que ouvia, e liga-se de amizade com Villa-Lobos. Este dedi-
ca-lhe os 12 Estudos escritos entre 1923 e 1929, dos quais Segóvia só executaria os
n.os 1,7, 8 e 11. Eu tive a oportunidade de ouvir esse encontro de ambos os artistas
e a história só divergia num ponto: Segóvia dizia: “Villa-Lobos pediu-me a guitar-
ra com muita veemência.”; e Heitor: “Tomei o violão dele na marra.”

A convite de Arminda Villa-Lobos fiz a estréia mundial dos 12 Estudos em
novembro de 62, no Festival Villa-Lobos, e gravei-os no mesmo ano. Foi o
ponto de partida da minha carreira e o 1.o disco do Museu Villa-Lobos.

Este artigo não pretende fazer a síntese da relação Villa-Lobos–Paris, o que
só um livro, e livro grande, seria capaz. Mas gostaríamos de registrar o teste-
munho de Phillipe Marietti, um dos sócios das Editions Max Eschig (48, rue
de Rome), que era a editora do Maestro.

Embora naquele endereço o compositor tivesse uma sala com piano de cau-
da à sua disposição, ele atravessava para o café situado numa esquina em diago-
nal com a editora, e no meio daquele burburinho de fregueses e garçons, Villa-
Lobos compunha horas a fio.

Marietti contou-me também que presenciou várias discussões entre Segóvia
e Heitor. O tema era sempre o mesmo:

– Heitor, isto não se pode fazer no violão
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– Andrés, pode sim, pode fazer!
E Villa-Lobos passava à ação, mostrando no instrumento a exeqüibilidade

da sua obra.
As moradias de Heitor Villa-Lobos em Paris pedem igualmente um estudo

mais aprofundado. No entanto, o turista brasileiro encontrará na Place Saint-
Michel, do lado direito da Fonte, uma pequena placa registrando a permanên-
cia de Villa-Lobos naquele local.

O Hôtel Bedford foi durante muitos anos o seu ninho na Cidade-Luz. Ho-
tel onde faleceu D. Pedro II e onde Luiz Heitor Corrêa de Azevedo e sua espo-
sa Violeta me contaram alguns episódios do convívio com Heitor e Arminda,
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Programa de concerto
regido por Villa-Lobos
na Salle Gaveau, Paris,
1927.



encontros com compositores, amigos comuns, inclusive Ida Prestes e Alexan-
dre Lagoya, que já próximo do falecimento do compositor haviam começado
trâmites visando a um Concerto para dois violões e orquestra. Hotel onde
Julian Bream conheceu Villa-Lobos e foi às lágrimas devido à emoção do mo-
mento. Isto o próprio compositor me contou.

Vivi em Paris de 1965 a 1974 e dividi meu tempo de 1975 a 1985 entre o
Rio de Janeiro e a capital francesa.

Em 1968, propus à companhia francesa ERATO a gravação dos 12 Estudos.
Embora eles desejassem música espanhola, consegui convencê-los a fazer esse
disco e, em seguida, outro com o Concerto para violão e orquestra com Jean-
François Paillard, os Prelúdios e o Sexteto Místico (entre outros intérpretes,
Lili Laskyne na harpa e Maxence Larrier na flauta).

Quando esses dois discos foram editados – entre 1968 e 1973 – não havia
discos de Villa-Lobos no mercado francês. Até hoje tenho muito orgulho de
ambas as gravações terem sido locomotivas que puxaram inúmeros outros dis-
cos, inclusive dos violonistas Julian Bream, Jonh Williams e Narciso Yepes.

A seguir, para que o leitor tenha uma visão geral da passagem de Villa-
Lobos por Paris na década de 1920, cito algumas audições de obras suas, lo-
cais e intérpretes a partir desse momento.

SONATA FANTASIA n.° 2 20.10.1923
1.a audição na França Salle des Agriculteurs/Paris

TRIO 09.04.1924
Salle des Agriculteurs/Paris

NONETO 30.05.1924
Salle des Agriculteurs/Paris

PROLE DO BEBÊ n.° 1 30.05.1924
1.a audição na França Salle des Agriculteurs/Paris

Arthur Rubinstein, piano
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RUDEPOEMA 24.10.1927
1.a audição Salle Gaveau

Arthur Rubinstein, piano

CHOROS n.o 2 24.10.1925
CHOROS n.o 8 24.10.1925
1.a audição Salle Gaveau

CHOROS n.o 3 e 4 05.12.1927
CHOROS n.o 10 05.12.1927
1.a audição na França Salle Gaveau

PROLE DO BEBÊ n.o 2 05.12.1927
1.a audição Salle Gaveau

AMAZONAS 30.05.1929
1.a audição Salle Gaveau

Aline Von Barentzen, piano

SAUDADES DAS SELVAS
BRASILEIRAS 14.03.1930
1.a audição Salle Chopin

UALALOCÊ 14.03.1930
Salle Chopin

CHOROS BIS 14.03.1930
1.a audição Salle Chopin

QUINTETO 14.03.1930
Salle Chopin
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MOMOPRECOCE 04.04.1930
1.a audição na França Salle Gaveau

Magda Tagliaferro, piano

GRANDE CONCERTO n.o 2
para Violoncelo e Piano 07.05.1930

Salle Gaveau

FANTASIA DE MOVIMENTOS
MISTOS 07.05.1930

Salle Gaveau

BACHIANAS BRASILEIRAS n.o 5 10.10.1947
1.a audição Salle Gaveau

PAPAGAIO DO MOLEQUE 21.03.1948
1.a audição Salle Gaveau

CONCERTO n.o 2 para Piano
e Orquestra 23.04.1953

Salle Gaveau
Anna Stella Schic, piano

EROSÃO 23.04.1953
1.a audição européia Salle Gaveau

RUDÁ 30.08.1954
1.a audição Théatre des Champs Elysées

SINFONIA n.o 10 04.04.1957
1.a audição Théatre des Champs Elysées
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Reprodução em bronze das arcadas da Faculdade de Direito (após a reforma), encontra-se na sala
de Miguel Reale, reitor da USP em 1940-50 e 1969-73.

Estudantes na entrada da Faculdade de Direito, no início da década de 30. Antigo convento
franciscano, foi reformado em 1884, demolido e reconstruído em 1932-1935, ao iniciar-se a
criação da Universidade de São Paulo.



Momentos decisivos
da Universidade de
São Paulo*

Miguel Reale

1.Minhas memórias da USP não datam de meu tempo de es-
tudante de Direito, pois, diplomado em janeiro de 1934,

ainda tive aulas no velho prédio do antigo Convento Franciscano,
que D. Pedro I. invocando disposições do Direito reinol, houve por
bem requisitar para nele instalar um dos Cursos Jurídicos criados no
país, sendo o outro sediado em Olinda.

Guardo saudosas lembranças do casarão colonial, cuja substitui-
ção por um colonial de arremedo jamais me convenceu, com suas
largas paredes de taipas, tão amplas que me recordo deitar em suas
janelas para leitura das apostilas, das famosas sebentas que ainda cons-
tituíam material essencial de estudo.
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bibliografia
fundamental
abrange obras de
Filosofia, Teoria
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Revista Brasileira de
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*Este trabalho, agora revisto e aumentado, foi originariamente publicado em 1994, por
ocasião do sexagésimo aniversário da Universidade de São Paulo – USP, com o título
“Minhas Memórias da USP”, no fascículo 22 de Estudos Avançados, por ela
periodicamente editado. O resumo deste estudo constitui a conferência proferida na
Academia Paulista de Letras, na comemoração dos 450 de São Paulo.
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Bacharelando-me em Direito, não creio tenha tomado conhecimento maior
da USP, no mesmo ano, pois, na época, estava empenhado em absorvente ati-
vidade político-ideológica, às voltas com ásperas lutas contra o bolchevismo!
Ao tornar-me, porém, professor catedrático de Filosofia do Direito, em 1941,
passei, como era natural, a acompanhar as vicissitudes de nossa Universidade,
observando seus valores positivos e negativos, o que muito me valeu quando
me coube a honra de dirigi-la.

2. A Universidade de São Paulo foi a primeira entidade de ensino superior oficial do
País, graças à memorável iniciativa do Interventor Armando Salles de Oliveira, con-
forme Decreto n.° 6.283, de 25 de janeiro de 1934, referendado, entre outros, por
Vicente Ráo, Júlio de Mesquita Filho, Fernando de Azevedo e Theodoro Ramos.

Com tal diploma legal eram congregados os estabelecimentos já existentes
na Capital do Estado de São Paulo, como a Faculdade de Medicina e a Escola
Politécnica, mais a Escola Agrícola Luiz de Queiroz, localizada em Piracicaba.
Especial menção deve ser feita à tradicional Faculdade de Direito que era
transferida do sistema federal para o estadual de ensino, o que demonstra o
alto sentido dado à novel entidade.

A grande novidade foi a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras, abrangendo tanto as ciências naturais como as humanísticas, segundo
uma concepção enciclopédica unitária que, como se verá, somente viria a ser
desmembrada em 1970 em vários Institutos e Faculdades, após uma longa e
fecunda experiência.

Jamais será exagero enaltecer o descortino e o discernimento com que era
fundada essa entidade matriz, a começar pelo corajoso reconhecimento de que
a cultura nacional ainda não dispunha de quadro docente apto a realizar tão
grande empreendimento, sendo necessário recorrer a mestres estrangeiros.

Na realidade não foi instaurada uma nova estrutura de ensino: foi mantida a
existente na legislação e usos e costumes em vigor, de fonte luso-brasileira,
confiando-se no novo espírito com que as novas entidades iriam realizar tão sur-
preendente experiência.

200

Miguel Reale

PANTONE 1525 PRETO



É preciso não esquecer que prevalecia o regime de cátedras, com um profes-
sor dotado de amplo poder decisório, não havendo ainda carreiras universitá-
rias ajustadas a cada campo do saber. Em tese, havia professores catedráticos e
livres docentes, mas a estes não era garantido o exercício das tarefas correspon-
dentes ao título por eles adquiridos mediante concurso.

Nessa conjuntura, os estrangeiros, convidados a dirigir superiormente este
ou aquele outro curso, tiveram a oportunidade de neles injetar a metodologia
aplicada por sua universidade, tendo como fulcro a díade incindível de ensino e
pesquisa.

Desmentindo os tradicionalistas temerosos de desvios em nosso processo
cultural pelos mestres alienígenas, demonstraram estes o maior apreço pelo
País que os recebia, fazendo-os seus os nossos problemas sociais ou técnicos.
Foi o que fizeram, por exemplo, Fernand Braudel e Claude Lévi-Strauss, aque-
le aprimorando seus conceitos de duração e conjuntura, com os quais iria superar a
seriação cronológica dominante nos estudos históricos; e este tornando-se um
arqueólogo em suas investigações sobre os tristes trópicos. Não é demais lembrar
que ambos, de volta à sua pátria, iriam se tornar figuras de primeira grandeza
na cultura ocidental.

O mesmo se diga no tocante aos mestres italianos e portugueses, cujas ativi-
dades e obras são recordadas no fascículo 22 de Estudos Avançados citados em
nota no início deste trabalho. O mesmo se diga dos que vieram depois, perse-
guidos pelo fascismo e o nazismo, como foi o caso de Tullio Ascarelli e Enrico
Tullio Liebman, cujos ensinamentos, respectivamente, de Direito Comercial e
de Direito Processual abriram novos caminhos à nossa Ciência Jurídica.

3. Relembrados tais fatos, observo que o primeiro contato significativo que
tive com a Universidade de São Paulo deu-se, no entanto, apenas em 1944,
quando, na qualidade de membro do Conselho Administrativo do Estado –
entidade que, na época do Estado Novo, concentrava toda a tarefa legislativa
dos Estados e Municípios –, tive a oportunidade de emendar o projeto de lei
que, uma vez aprovado por esse Conselho, foi promulgado como Decreto-lei
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n.° 13.855, pelo então interventor Fernando Costa, a 29 de fevereiro daquele
ano. Foi assim que a Universidade de São Paulo se tornou uma autarquia.

Essa data merece ser lembrada, porquanto foi somente a partir dela que a
USP se tornou efetivamente um ente autônomo, com as prerrogativas de uma
autarquia, instituto jurídico criado e desenvolvido sobretudo na Itália para
atender a um dos mais importantes desmembramentos do ordenamento esta-
tal contemporâneo. Era dado um grande passo à frente, porquanto passou ela
a receber do Estado uma dotação orçamentária global, ficando a seu cargo o
poder de decisão e distribuição dos recursos recebidos, mediante elaboração
de orçamento próprio salvo quanto a vencimentos.

Examinando a matéria, convenci-me que a autonomia seria ilusória se o
Reitor continuasse a despachar com o Secretário de Educação para resolver os
assuntos de ordem didática ou administrativa, razão pela qual resolvi apresen-
tar emenda em virtude da qual todas as funções daquele Secretário, relativas ao
ensino superior, passavam a ser exercidas pelo Reitor da USP, disposição esta
que, em um primeiro momento, se estendeu aos atos normativos das novas
universidades criadas.

O certo é que, graças a essa proposta aprovada unanimemente pelo Conse-
lho, o Reitor adquiriu status de Secretário de Estado, passando a despachar se-
manalmente com o Chefe do Executivo Paulista, praxe louvável que, se não me
engano, só foi respeitada até o governo de Laudo Natel, quando regia nossa
Universidade o saudoso e magnífico amigo Orlando Gomes de Paiva.

Devo ponderar, todavia, que, não obstante a organização autárquica, os servi-
dores da USP, inclusive os professores, ainda continuavam sendo considerados
funcionários públicos do Estado, nomeados pelo governador, com vencimentos
fixados em lei. Foi só gradativamente que a USP veio aumentando a sua autono-
mia orçamentária, com uma legislação administrativa própria, surgindo a figura
do funcionário autárquico, mas esta é ainda uma história por fazer-se.

Por outro lado, não foi possível, desde logo, desvincular a nomeação do Rei-
tor da pessoa do chefe do Executivo. Sobre esse ponto, bastará notar que ela
passou por três fases: por escolha pessoal e direta do governador, por sua esco-
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lha dentro de uma lista tríplice organizada pelo Conselho Universitário e, fi-
nalmente, por eleição direta do próprio corpo acadêmico.

A 10 de agosto de 1949, ainda fui nomeado Reitor por opção pessoal do
Governador Adhemar de Barros, atendendo à indicação feita pelo ex-Reitor
Lineu Prestes, chamado a exercer as funções de Secretário da Fazenda. Foi,
desse modo, que os amigos do Partido Social Progressista, do qual fui um dos
fundadores, puderam me aproximar novamente de Adhemar, cabendo-me as-
sinalar que não seria esta a última tentativa de estabelecer um relacionamento
sempre difícil com esse que, apesar de seu personalismo, foi um dos grandes lí-
deres políticos paulistas, ao qual a nossa gente deve inestimáveis serviços.

4. Nomeado Reitor em 10 de agosto de 1949, minha primeira preocupação
foi o campus da Universidade, na Capital, que meu antecessor e antigo mestre
na Faculdade de Direito, Jorge Americano, já conseguira localizar em vasta
área situada no bairro do Butantã, realizando grandes serviços de terraplena-
gem e tornando urbanizáveis extensas regiões pantanosas. Assinalo que fui fe-
liz na escolha de quem deveria aconselhar-me sobre a implantação do campus,
até então praticamente inexistente.

Refiro-me a uma pessoa das mais sábias que jamais conheci, o engenheiro
Luís de Anhaia Melo, professor da Escola Politécnica. Já o conhecia pela leitu-
ra de primoroso ensaio sobre concessão de serviços públicos urbanos, no qual
os conhecimentos técnicos do urbanista se somam aos do estudioso dos pro-
blemas administrativos. Ao mesmo tempo, convidei para prestar serviços téc-
nicos na Reitoria o arquiteto e ex-prefeito Christiano Stockler das Neves, au-
tor do primeiro projeto de arranha-céu de São Paulo, o prédio Sampaio Moreira,
à Rua Líbero Badaró, misto de antigo e de moderno, de estrutura de concreto,
mas com adornos e molduras com algo de rococó. Embora de igual estatura
moral, cada um desses meus conselheiros possuía distinta visão urbanística e
arquitetônica, inclinando-me mais para a linha renovadora de Anhaia Melo.

Foi Christiano quem, com um minucioso estudo comparativo entre as maio-
res universidades norte-americanas e o projetado campus da USP, me conven-
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ceu da necessidade de reduzi-lo de modo a tornar mais fácil a integração entre
os vários institutos. Anhaia Melo optava por uma solução de meio-termo, que
me pareceu mais plausível. De qualquer forma, era impossível perseverar no
plano primitivo, inclusive por inexistirem recursos suficientes para atender aos
custos das desapropriações necessárias. Com efeito, se parte da área resultara
de desmembramento do mundialmente famoso Instituto Butantã, a maior par-
te era de propriedade particular, declarada de utilidade pública para instalação
da Universidade. Sempre considerei iníqua a faculdade que a lei de desapropri-
ação confere ao Governo para declarar de utilidade pública determinado imó-
vel, tendo o direito de concretizar a expropriação e pagar-lhe o justo preço no
prazo longo de cinco anos, que, no entanto, acaba sendo arbitrariamente reno-
vado, às vezes, indefinidamente...

Adhemar concordou com o meu ponto de vista, sendo reduzida pela meta-
de a área do campus, providenciando-se incontinenti o saldo do pagamento dos
terrenos desapropriados, a maior parte graças a acordo. A USP passou, assim,
a dispor de seu patrimônio imobiliário, tendo a vantagem de possuir, no alto,
um belo bosque natural, que os pântanos haviam felizmente preservado da sa-
nha dos carvoeiros durante a Segunda Grande Guerra, quando, por falta de
gasolina, os veículos passaram a ser movidos por gasogênio.

Empenhados quase todos os recursos disponíveis na implantação do campus,
nada me foi possível construir durante os curtos nove meses e poucos dias de
exercício do cargo, do qual me afastei devido a conflito político com o gover-
nador, de maneira que, no descampado do Butantã, com ruas mal traçadas, só
funcionava um edifício rudimentar, destinado a experiências de física nuclear,
desenvolvidas sob a sábia direção de Gleb Wataghin, que embora russo de nas-
cimento integrava a delegação de cientistas italianos, em cujo seio figuravam
mestres da altitude de Luigi Fantappié, Guiseppe Occhialini, Vittorio de Fal-
co ou Giacomo Albanese, figurando, na área literária, o grande poeta Giuseppe
Ungaretti. Verdade seja dita, Mussolini, quaisquer que tenham sido os objeti-
vos visados, permitira a escolha de mestres de larga experiência e cultura espe-
cializada, destinados à USP. De igual mérito eram os dois mestres alemães
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Heinrich Rheinboldt e Heinrich Hauptmann, que, por serem judeus, haviam
sido expulsos de sua terra natal. Fui advogado do segundo, cuidando-lhe da
naturalização como cidadão brasileiro.

A França também nos enviara mestres de escol, alguns no início de prodigi-
osas carreiras, como já salientei ao recordar os nomes de Fernand Braudel e
Claude Lévi-Strauss, mas todos de formação humanística exemplar, como
Paul Hugon, Paul Arbousse Bastide, Roger Bastide, Robert Aubreton e Jean
Maugüé.

Em virtude da longa e fecunda tradição de instituições como a Faculdade de
Direito e a de Medicina (no qual o grande mestre italiano Alfonso Bovero lan-
çara as bases de magnífica escola de anatomia) ou da Escola Politécnica, e, gra-
ças às correntes de pensamento e de pesquisas suscitadas por vários docentes
estrangeiros, além dos acima recordados, a Universidade de São Paulo, já con-
quistara posição de relevo internacional, tendo, como condição de seu êxito,
uma política de crescente exigência de pós-graduação para o exercício de fun-
ções docentes, e a expansão do regime de tempo integral. Compreende-se,
pois, o zelo com que deveria agir um Reitor eu ainda não atingira a idade de
quarenta anos, em geral apontada como a da maturidade.

5. Até 1949, apesar de fundada em 1934, a Universidade de São Paulo conti-
nuava com os seus Institutos e Faculdades dispersos pela cidade, tendo a Fa-
culdade de Filosofia, Ciências e Letras as suas maiores sedes na Praça da Repú-
blica e na Rua Maria Antônia. Ao lado do campus, como estabelecimentos ane-
xos, já se situavam, porém, os primeiros edifícios do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT). Caberia ao meu sucessor e colega da Faculdade de Direi-
to, Ernesto Leme, já na administração do Governador Lucas Nogueira Garcez,
transferir a Reitoria da Rua Helvécia para o campus, em prédio de 8 andares
projetado por Ernesto de Souza Campos, que destoa das linhas arquitetônicas
modernas dos demais edifícios.

A exigüidade dos recursos disponíveis no setor de obras, dados os custos
das desapropriações levadas a cabo, não impedia todavia, fossem afrontados e
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resolvidos alguns problemas básicos e urgentes, a começar pela adequação da
cidade universitária às novas dimensões aprovadas. Nesse trabalho, Anhaia
Melo atuou com tanto critério e previsão que o plano aprovado em 1950 tor-
nou-se praticamente definitivo, como me foi dado constatar vinte anos depois,
ao voltar a exercer o cargo de Reitor, em 1969.

A esse respeito, lembro-me que Anhaia Melo apresentou-me o traçado de
uma raia olímpica para remo, a ser localizada ao longo do canal do rio Pinhei-
ros, mas em altura bastante para livrá-la da interferência do rio, cuja poluição
já se iniciara. Argumentava o ilustre urbanista que, se no decorrer de vários
anos, viesse a ser feita a extração de areia necessária à construção dos prédios
universitários dentro do perímetro da raia projetada, à medida que fosse retira-
da a areia, os vazios iriam sendo progressivamente ocupados por água pura
proveniente dos lençóis freáticos que, do alto da cidade universitária, fluem
naquela direção. Esse programa ficou fazendo parte integrante do plano da
cidade universitária então aprovado e (fato raro, dada a nossa conhecida carên-
cia de continuidade administrativa) foi ele obedecido pelas administrações
sucessivas. Coube-me, vinte anos após, no meu segundo reitorado, dotar São
Paulo de tão raro benefício esportivo em um campus universitário, o que só foi
possível por ter assinado um acordo com a Companhia do Metropolitano de
São Paulo, a qual, em troca da areia reclamada por seus serviços, forneceu os
recursos indispensáveis à construção final do grande empreendimento.

6. Se a questão da estrutura física da USP me parecia fundamental, não menor
atenção foi dispensada à estrutura docente. Esta sofria de grave desequilíbrio,
com o corpo de professores escalonados segundo três graus de vencimentos,
figurando no vértice os mestres das Faculdades tradicionais (Direito, Medici-
na, Politécnica e a novel Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras) e, na base,
os da Escola de Farmácia e de Medicina Veterinária, com a Escola Agrícola
Luiz de Queiroz ocupando posição intermediária. Era uma situação iníqua
que urgia ser corrigida, tendo podido contar com a compreensão unânime do
Conselho Universitário. Como, na época, a USP não possuía plena autonomia
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orçamentária no concernente aos vencimentos de seus servidores, foi indispen-
sável contar com a aprovação do governador, a fim de ser incluída emenda no
orçamento submetido à Assembléia Legislativa. Adhemar foi sensível às nos-
sas razões, de maneira que foi posto fim à anacrônica desigualdade. Considero
da máxima importância essa equiparação entre os diferentes cultores das ciên-
cias, não só devido à sem-razão do sistema elitista anteriormente em vigor,
como também porque estávamos superando um velho preconceito no que se
refere ao mérito dos campos de pesquisa, em geral relegados injustamente a
um plano secundário os que não correspondem a tradicionais domínios do co-
nhecimento.

Por outro lado também o corpo discente era objeto de minha atenção.
Como sinal dos novos tempos, além da gratuidade do ensino universitário, a
Constituição Paulista de 1947 havia determinado a implantação de cursos no-
turnos. É claro que não era recomendável fazê-lo em todas as áreas, dada a na-
tureza do ensino, como era o caso sobretudo da Medicina, mas obtive de
Adhemar verbas suplementares para, já em 1950, podermos tornar realidade o
mandamento constitucional. Na Faculdade de Direito essa mudança iria ter
efeitos benéficos, com a convocação de livre-docentes que, na época, eram me-
ros elementos de reserva, aguardando a oportunidade de lecionar nos impedi-
mentos dos catedráticos... Também houve necessidade de admitir assistentes
ou auxiliares de ensino, cuja presença valiosa já era regra na Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras, inclusive do ponto de vista da formação intelectual.
Por sinal que uma absurda resistência iria durar, em minha Faculdade, por vá-
rios anos, com o monopólio de catedráticos que, certa feita, ex abrupto, aprovei-
tando-se da ausência dos professores mais jovens, sumariamente suprimiram a
categoria dos auxiliares de ensino. Sinal dos tempos...

Havia outras reformas essenciais a serem feitas. Sem embargo do alto des-
cortino dos fundadores da Universidade de São Paulo, esta havia sido conce-
bida tão-somente em função da Capital, só possuindo um estabelecimento no
interior do Estado, a tradicional Escola Agrícola Luiz de Queiroz, sediada em
Piracicaba. Mas nos últimos quinze anos, o Estado de São Paulo se desenvol-
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vera de tal modo que a idéia coimbrã de um único centro de ensino e pesquisa,
localizado na Capital, não se conciliava com os anseios de progresso cultural
reclamados pelas populações interioranas, que já contavam com cidades de-
senvolvidas, com cursos de ensino médio oficial e particular merecedores de
crédito. Surgiu, assim, a idéia de estender a USP para o interior, com a criação
complementar de Faculdades sediadas nos grandes centros urbanos regionais,
como Ribeirão Preto, Campinas, Bauru, Presidente Prudente, etc. O Conselho
Universitário acolheu favoravelmente essa iniciativa e, além de ser aprovado
um plano preliminar, cuidou-se desde logo da criação da Faculdade de Medi-
cina de Ribeirão Preto, há muito tempo reclamada pela população local.

É preciso salientar que esse programa de ação tinha a favorecê-lo a existên-
cia de vastas áreas destinadas às Escolas Agrícolas criadas ao tempo do inter-
ventor Fernando Costa, para formação de técnicos de nível médio, mas que,
por diversas razões não tinham conseguido vingar, permanecendo desaprovei-
tados até mesmo edifícios que poderiam, sem grandes despesas, ser destinados
ao ensino superior, tal como depois aconteceu.

O certo é que a USP deixou de ficar confinada à Capital, passando a ter
uma estrutura federativa com vários campi, todos iguais no concernente aos equi-
pamentos técnicos indispensáveis ao ensino universitário, exigindo-se o mes-
mo rigor na constituição de seu corpo docente.

Passados agora tantos anos, só posso recordar-me, com justificada ironia,
do editorial que um grande jornal paulistano dedicou a essa minha iniciativa,
não titubeando em proclamar que idéia tão estapafúrdia, em conflito com os pla-
nos dos fundadores da USP, só podia ser sustentada por alguém desprovido
de raízes nas mais lídimas tradições da terra paulista. O único cuidado a tomar
era impedir que núcleos universitários surgissem à revelia dos padrões de qua-
lidade técnico-científica da Universidade de São Paulo, o que foi cumprido à
risca. Examinando-se a questão com olhos postos no futuro, não havia quem
não reconhecesse que seria inevitável o acesso do interior ao chamado ensino
de 3.o grau, como projeção natural de uma célula mater capaz de assegurar altos
índices de preparo docente, com razoáveis critérios seletivos dos estudantes.
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Para dar início ao programa, resolvi, em maio de 1950, declarar definitiva-
mente criada a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, requisitando, para
tal fim, um avião DC-3 bimotor da Vasp, onde tomaram lugar, como convi-
dados especiais, os professores Jaime Cavalcanti e Geraldo de Paula Souza,
que dirigiam, respectivamente, a Faculdade de Medicina de São Paulo e a de
Higiene e Saúde Pública; outros professores e membros do Gabinete, como
Alcides Prudente Pavan, meu secretário particular. Integrava também a comi-
tiva Antônio Machado Santana, jornalista de Ribeirão Preto, entusiasta pro-
pugnador da nova instituição. Também Nuce e outras esposas de professores
davam tom festivo à expedição universitária.

Estávamos longe de supor que iríamos passar por momentos de angústia,
cujo desfecho feliz até hoje se me afigura inexplicável. Mal o avião havia iniciado
vôo, estancou-se um dos motores, que foi prontamente desprendido da aeronave
para evitar que se incendiasse. Incontinenti, o piloto retornou à pista, fazendo
cavalo-de-pau, ou seja, girou a roda direita, desviando o avião que passou a cor-
rer, aos trancos e barrancos, através do campo de aviação. Com os nervos retesa-
dos, a trepidação violenta do DC-3 se confundindo com a dos corpos reduzidos
a coisas, agarramo-nos às nossas poltronas, sem consciência do que estava acon-
tecendo, enquanto a aeronave era providencialmente lançada contra um fofo
monte de terra formado pelos serviços de terraplenagem em execução no aero-
porto, isto quando já nos aproximávamos do barranco que dá para o Jabaquara.
Ainda não refeitos do susto, vimos o comandante sair da cabine gritando: “Des-
çam depressa, desçam depressa antes que o avião pegue fogo!”

No maior atropelo essa ordem foi obedecida, com as mulheres ainda às vol-
tas com seus pertences, mas não houve gritos, nem crise de histerismo. Foi só
no solo, a alguns metros do avião, que nos demos conta das dimensões do de-
sastre. A aeronave estava toda retorcida, com um dos motores sob a carlinga,
enquanto o outro mal se vislumbrava à distância.

Pois bem, meu caro leitor, eu me achava tomado de tamanho entusiasmo
pela obra universitária que logo consultei os companheiros se estavam dispos-
tos a seguir de automóvel para Ribeirão Preto. Ante a resposta afirmativa, cui-
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damos de obter os veículos necessários e ainda não rompia a madrugada quan-
do chegamos à que era então a Capital do Café. Alertadas as autoridades locais,
prefeito e vereadores vieram ao nosso encontro e, embora com justificado atra-
so, procedeu-se à cerimônia em que solenemente declarei decidida a instalação
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto como Instituto integrado na
USP, em área antes destinada a uma Escola Técnica de Agricultura.

7. Prevendo a dispersão dos futuros estabelecimentos na vastidão dos campi,
onde seria impossível pensar na residência simultânea de professores e alunos,
julgava essencial a existência de instrumentos de integração universitária. O pri-
meiro foi a criação da Revista da Universidade de São Paulo, dedicada aos problemas
gerais de todas as áreas do conhecimento, de modo a possibilitar uma consciên-
cia de interdisciplinaridade, vencendo-se o hiato que separava perigosamente as
ciências naturais das ciências humanas. Infelizmente, ela ficou apenas no primei-
ro fascículo, abandonada a idéia por meus sucessores, até a feliz iniciativa da
criação do Instituto de Estudos Avançados com sua já consagrada revista.

Uma das questões que efetivamente me preocupava era a integração dos
institutos, dispersos pela Capital e destinados a continuar dispersos na cidade
universitária. Um dos processos para superar esse isolamento era criar institu-
tos nos quais se reunissem cultores da mesma ou de matérias complementares.
Nesse sentido, promovi a instalação de um Instituto de Estatística, disciplina
ministrada em várias unidades, desde a Escola Politécnica até a de Economia e
Administração. Também essa iniciativa não logrou continuidade. Mais feliz
foi a idéia de integrarem-se, em unidades, com a cooperação das usinas de açú-
car da região, todos os professores que realizavam pesquisas sobre fermenta-
ção, na Escola Agrícola Luiz de Queiroz, de Piracicaba. Foi assim criado o
Instituto de Zimotecnia, cujo caráter pioneiro acabou sendo posto em realce
por ocasião das comemorações do cinqüentenário da USP. Foi essa uma das
primeiras e promissoras formas de pesquisa, ao mesmo tempo, pura e operaci-
onal, com base na cooperação universidade/empresa, o que já era norma vi-
gente no IPT, que tenderia, progressivamente, a evoluir de autarquia anexa à
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Universidade, que era, para converter-se em empresa pública, com discutível
diminuição de investigações puras ou desinteressadas.

Ao lado dos problemas tecnológicos punham-se, todavia, os de natureza
cultural. Era mister dar um novo sentido à incipiente Divisão de Assuntos
Culturais, que praticamente se resumia em marcar a presença da USP nos
eventos intelectuais e artísticos ou nas solenidades escolares exercendo precá-
ria atividade de cerimonial. Convidei o saudoso amigo Vicente Ferreira da Sil-
va Filho para assumir a direção cultural do setor, tendo a cooperação de outros
companheiros do Instituto Brasileiro de Filosofia (IBF). Tornou-se, assim,
possível organizar, com grande êxito, uma série de cursos breves e de conferên-
cias em várias cidades do Interior do Estado. Por outro lado, alugávamos, por
poucos dias, armazéns vazios, nos diversos bairros da Capital, a fim de promo-
vermos exposições de pintura e escultura convocando os artistas locais, o que
despertava não só interesse como revelava desconhecidos valores. Desse modo,
a USP ia ao encontro do povo, mas sem ceder ao populismo, suprindo a lacuna
de entidades culturais oficiais, que, somente anos depois, seriam criadas. Infe-
lizmente, a minha nunca sopitada vocação política foi um tropeço em minhas
atividades universitárias, sendo obrigado a renunciar ao cargo de Reitor, em
meados de 1950, o que não cabe aqui relatar.

Não digo que, cessada a função de Reitor, me tenha desinteressado do des-
tino da USP, a cujo espírito humanístico e universalizante sempre me mantive
fiel, mas é natural que voltasse a cuidar com mais empenho de meus interesses
profissionais e de minha cadeira de Filosofia do Direito, após absorvente in-
tervalo de luta política, na esperança malograda de tornar-me governador de
São Paulo, e, depois, senador. Recordo, porém, com uma ponta de vaidade, a
colaboração que me foi possível dar como membro da Editora da Universida-
de, sob a presidência do Professor Mario Guimarães Ferri, dedicando especial
atenção à publicação de textos essenciais à reconstituição do pensamento filo-
sófico, científico e artístico do País. Sempre a idéia inspirada por Fichte, de
que uma autêntica Universidade tem a missão de promover o progresso cultu-
ral do povo, contribuindo primordialmente para a formação da cidadania.
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Devolvido ao círculo privado, digamos assim, dediquei-me de corpo e alma
às pesquisas filosófico-jurídicas, bem como a desenvolver o Instituto Brasilei-
ro de Filosofia, como entidade destinada a congregar os pensadores brasilei-
ros, independente de doutrinas e ideologias, através da Revista Brasileira de Filoso-
fia, fundada em 1951. Então, como agora, sempre considerei a Filosofia mais
do que mera disciplina acadêmica, um instrumento de autoconsciência nacio-
nal, tese esta que desenvolvo em meu livro Pluralismo e Liberdade e que viria a tor-
nar-se alvo de conhecida polêmica em defesa da liberdade acadêmica. É essa
razão pela qual jamais me entusiasmei com a opção feita pelos mestres do cur-
so de Filosofia da USP no sentido de, após as contribuições valiosas de João
Cruz Costa e Laerte Ramos de Carvalho sobre o pensamento nacional, darem
predominante, quando não avassaladora preferência pelo estudo de textos
clássicos, antigos e modernos, o que o acabou convertendo, não obstante ine-
gáveis méritos hermenêuticos, em uma espécie de sucursal da Sorbonne, com
predomínio do pensador francês na moda, de Sartre, Foucault ou Althusser,
sempre na linha da ideologia marxista, o que explica a guinada posterior para
Gramsci e a Escola de Frankfurt.

Quando se fizer a história da Filosofia na USP sem idéias preconcebidas,
não se poderá deixar de reconhecer que, à exceção dos estudos de Roque Spen-
cer Maciel de Barros, na Faculdade de Educação, foi a Faculdade de Direito
que, graças à cátedra ou ao Departamento de Filosofia do Direito, se aprofun-
dou na história das idéias no Brasil, sabendo manter salutar intercâmbio cultu-
ral com universidades brasileiras e estrangeiras através do Instituto Brasileiro
de Filosofia. Coube, com efeito, ao IBF promover sucessivos seminários e con-
gressos nacionais e internacionais de Filosofia e de Filosofia Jurídica, deixando
o Brasil de ser o grande ausente nos eventos filosóficos mundiais.

Pode-se dizer que foi esse empenho cultural, além do dedicado às minhas
atividades docentes, que me afastou da vida administrativa da Universidade de
São Paulo, de cujo destino iria participar intensamente ao ser de novo investi-
do no cargo de Reitor, em 1969.
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8. Foi o Professor Alfredo Buzaid, já confirmado para o Ministério da Justiça
pelo Presidente Médici, quem teve a idéia de convidar-me para figurar na lista
tríplice destinada à escolha do Reitor da Universidade de São Paulo pelo
Chefe do Executivo paulista. Alfredo convencera-se, pela experiência que lhe
advinha do exercício transitório do cargo de vice-reitor, que a USP estava pre-
cisando de um dirigente desvinculado dos conflitos que dividiam então a co-
munidade acadêmica.

Na realidade, a situação difícil em que se encontrava a USP em fins de 1969
era devida, em grande parte, ao fato de o Professor Luís Antônio da Gama e
Silva, durante quase quatro anos, ter-se conservado no cargo de Reitor, apesar
de estar exercendo em Brasília as altas funções de Ministro da Justiça. O resul-
tado era uma situação fluida, com um vice-reitor no exercício da Reitoria, sem
capacidade de traçar, com autonomia e segurança, um plano cultural e admi-
nistrativo de longo alcance.

É possível que a apresentação de meu nome tenha sido recebida por alguns
com natural desconfiança, como se se tratasse de uma deliberação do sistema,
isto é, das forças militares dominantes, quando, ao contrário, nascera apenas
em razão de meu passado de professor. Não interessa, porém, saber quais as
razões determinantes do apoio que recebi, obtendo a maioria dos votos do
Conselho Universitário logo no primeiro escrutínio. Completada a chapa, foi
ela levada ao Governador Roberto Costa de Abreu Sodré, cuja posição, em re-
lação a mim, era deveras curiosa, pois ele havia sido um dos líderes da greve es-
tudantil que, em 1945, tentara impedir o meu retorno à cátedra de Filosofia
do Direito da Faculdade do Largo de São Francisco, conforme recordo com
minúcias no primeiro volume de minhas Memórias. Contou-me ele que antigos
adversários, inconformados com a minha indicação, apesar do longo tempo
decorrido, tentaram criar-lhe embaraços, lembrando inexistentes compromis-
sos de clientela, mas o Governador Sodré respeitou a preferência do Conselho.

Nesse meio tempo, já havia colhido informações preciosas sobre a situação
da USP, com os corpos docente e discente divididos, se não contrapostos, to-
dos ressentidos em virtude da perda de projeção social e cultural que, no passa-
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do, havia caracterizado uma instituição digna de exercer a mais fecunda in-
fluência na vida paulista e brasileira. Senti incontinenti que o problema pri-
mordial consistia na perda geral de confiança nos órgãos dirigentes, devendo,
pois, concentrar meu maior empenho na criação de um ambiente animado tão-
somente pelos valores transpessoais da cultura ou da missão pedagógica acima
de quizílias de grupos ou facções. Para tanto, era mister assumir o cargo com
coragem, e dedicação, para que logo se tomasse ciência de meus propósitos em
prol de uma idéia diretora, sem a qual, no dizer de Maurice Hauriou, não vingam
nem progridem as instituições.

Além disso, havia uma Reforma Universitária a ser implantada, pois, se assumi
as funções de Reitor no dia 5 de novembro de 1969, o novo Estatuto da USP
já havia sido antes aprovado com emendas pelo Conselho Estadual de Educa-
ção, ao qual eu então pertencia. Assumi, assim, as funções de Reitor com pleno
conhecimento da nova roupagem legal da USP, visto ter exarado parecer sobre
a matéria a 16 de junho de 1969, conhecendo o texto final encaminhado à
aprovação do chefe do Executivo estadual, conforme Decreto promulgado já
em minha gestão, a 13 de dezembro de 1969. Por todos os motivos expostos
compreendi que o meu discurso de posse não poderia se reduzir a mero ato
formal, preferindo traçar algumas diretrizes fundamentais de ordem cultural e,
ao mesmo tempo, firmar minha posição de trabalhar por uma “universidade de-
mocrática, como desejamos seja a nossa, como expressão de uma sociedade plu-
ral, fundada na força criadora da liberdade e na pluralidade das afirmações es-
pirituais”. Como penso não ter faltado a esse solene compromisso, considerei
oportuno transcrever, no Suplemento das referidas Memórias, um documento
tão relevante na história de minha vida.

Saliente-se que o novo Estatuto vinha alterar profundamente a estrutura uni-
versitária paulista, suprimindo as tradicionais Cátedras, herdadas da Universidade
de Coimbra, e substituindo-as por Departamentos, com a instituição de carreiras
que abrangiam os graus de mestre, doutor, professor associado e titular, com exi-
gência de concurso público com defesa de tese para tal fim redigida.
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9. Essa mudança substancial implicava uma tarefa ingente, cheia de naturais
tropeços, bastando dizer que caberia ao Reitor, com a aprovação do Conselho
Universitário, ainda não constituído, enquadrar mais de 4.200 professores nos
Departamentos a serem criados, sendo notórias as resistências de muitos por
se verem privados de privilégios e prerrogativas. Tudo dependia, pois, de uma
prudente passagem da monarquia das Cátedras para o governo colegial dos
Departamentos, evitando-se que estes se deteriorassem, transformando-se em
perigosas oligarquias, com dispersão da responsabilidade didática.

O certo é que me dispunha a assumir as funções de Reitor com todos os
seus riscos e responsabilidades. Foi assim pensando que, na manhã seguinte à
minha nomeação, ao me deparar com um automóvel com chapa fria protegido
por uma perua de segurança, dispensei o sargento e sua guarda por estar con-
victo de que um Reitor, que entra cercado de soldados no campus universitário,
não logra conquistar a confiança da comunidade acadêmica. Além disso, inda-
guei se ainda existia a chapa oficial do automóvel do Reitor (RU) e, ao saber
que estava no porta-malas, mandei que fosse recolocada incontinenti. Eu estou
de acordo com Skinner quando, apesar de seus exageros, nos ensina que a for-
ma de comportamento é elemento essencial a reforçar nossos atos de inteligên-
cia ou de vontade.

Nesse sentido, cabe-me fazer referência a um fato aparentemente despicien-
do, mas que teve na época grande repercussão estudantil. Coincidiu a minha
posse com a realização de uma competição intitulada Volta da Cidade Universitá-
ria. Com imensa surpresa para os estudantes compareci à prova e, comparti-
lhando do entusiasmo juvenil, assumi o compromisso de, até o término de mi-
nha gestão, deixar implantado o campus esportivo da USP, pois era deveras de-
primente que, passados tantos anos, com grande número de institutos sedia-
dos no campus, este não tivesse senão um campo de futebol de várzea e duas
precárias quadras de bola ao cesto.

Os recursos disponíveis para o setor esportivo eram nenhum. Daí o apelo
que fiz ao então prefeito Paulo Maluf para que contribuísse na edificação de
nosso campus, parte essencial da cidade, obtendo a significativa verba de Cr$
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5.000.000,00, altíssima para a época, o que levou o Governo do Estado a desti-
nar-nos igual dotação suplementar. Apoio decisivo para esse empreendimento
veio-nos também do Ministério da Educação e Cultura, através do Departamen-
to de Educação Física e Desportos, tornando-se possível realizar obras de vulto,
inclusive uma pista de atletismo revestida de tartan, o que mereceu críticas de al-
guns ignaros, que tomaram tal revestimento como demonstração de luxo, quan-
do, na realidade, se tratava do mínimo de exigência técnica para as atividades
atléticas em qualquer nação civilizada, como depois se tornou de uso corrente.

Não se cuidou, porém, apenas de esporte. Havia um problema bem mais
grave e urgente que era o relativo à saúde de nossos estudantes, grande parte
pertencentes a famílias de poucos recursos. Bastará dizer que, em virtude de
trabalhos estatísticos pioneiros, cujo mérito cabe ao Professor Irany Novah
Moraes, ficamos sabendo que mais de 42% dos alunos da USP descendiam de
pais ou mães analfabetos, ou com um curso primário incompleto. Tais dados
impressionaram-me profundamente, pois me permitiram compreender que a
Universidade devia dar a grande parte de seus alunos bem mais do que ensino e
pesquisa; além disso, também uma série de conhecimentos e valores que os
membros de famílias abastadas assimilam no convívio doméstico. Donde a ne-
cessidade de, na falta de Hospital Universitário – depois construído – implan-
tar imediatamente consultórios destinados ao atendimento psicológico e gine-
cológico, que foram de grande eficácia para superamento de crises de outra
forma inevitáveis. Por outro lado, reforçamos as verbas destinadas à assistência
médico-hospitalar, aumentando consideravelmente os serviços próprios, além
de credenciar especialistas para atender a estudantes, professores e funcionários,
sem prejuízo da aquisição de equipamentos para radiologia, ótica, etc., ao mes-
mo tempo que se organizava eficientemente o serviço odontológico. Não pos-
so olividar que, graças a inteligente questionário, ao qual os ingressantes na
USP eram obrigados a responder, foi possível fazer diagnósticos de doenças
prováveis, sendo atendidos de preferência os casos mais graves. Não sei se esse
sistema de questionário continua a ser seguido na USP com a mesma amplitu-
de que lhe foi dada.
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Como os estudantes são principais destinatários de tudo o que fazemos
dentro de uma Universidade, nada de extraordinário que a eles me tenha refe-
rido logo no início destas minhas recordações. Devo dizer que, durante meu
mandato, o clima reinante no corpo discente foi o de serena compreensão e co-
laboração, não obstante a grande revolta deixada pela violenta cassação de ilus-
tres mestres considerados subversivos pelo governo revolucionário. Como
prova da confiança por mim depositada na juventude universitária, lembro
que resolvi estabelecer, em pleno regime militar, eleição direta para a escolha de
seus representantes em todos os colegiados, desde o Departamento até o Con-
selho Universitário, exigindo apenas que fossem satisfeitas pelos candidatos
condições próprias de um estudante medianamente aplicado. Eram as únicas
eleições diretas que se realizavam no País, de sorte que, embora o voto não fos-
se obrigatório, milhares de estudantes atenderam à minha convocação, afron-
tando o tabu reinante. Em geral, os eleitos corresponderam aos objetivos da re-
presentação, contribuindo os moços com críticas e sugestões que os mestres
souberam acolher com proveito, mesmo quando feitas com certa jactância ou
irreverência.

Além disso, foi-me sobremaneira grato ter podido chegar ao fim de meus
encargos vendo em pleno funcionamento na USP os dois primeiros Centros de
Vivência, dotados de todos os recursos para recreação e cultura. Foi uma dire-
triz por mim firmada e que deveria ter sido mantida em progressão contínua,
como um dos fatores essenciais à comunidade universitária.

10. Posso afirmar, sem jactância, que foi com igual espírito de aberta compre-
ensão que me situei perante professores e funcionários, por estar convencido
de que não me seria possível levar a termo a reforma universitária se não preva-
lecessem, sobre os interesses particulares, os valores da comunidade, aos quais
procurava adequar minhas decisões.

Sinto-me com dificuldade para me referir, em poucas páginas, a toda a
gama de obras e serviços que me foi dado realizar no quatriênio de Reitoria,
razão pela qual peço vênia para me reportar ao que exponho no Capítulo XIII
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do segundo tomo de meu livro de Memórias. Posso sumarizar da seguinte forma
o programa fundamental que me foi possível realizar:

� no plano didático, implantar a reforma universitária, a começar pelos Insti-
tutos básicos criados pelo novo estatuto, transferindo para eles centenas
de professores e alunos que antes pertenciam às antigas Faculdades, tudo
fazendo para que as Cátedras fossem logo substituídas pelos Departa-
mentos, ponto-chave da reforma;

� no plano urbanístico, dar prioridade aos serviços de infra-estrutura, que se
achavam em condições precárias, havendo poucas ruas pavimentadas e
iluminação em geral deficiente, estando não menos comprometidos os
serviços de água e esgotos, com a necessidade de cuidar incontinenti da
obtenção de uma subestação para o fornecimento de energia em 88 kW,
capaz de assegurar força constante a nossos laboratórios e oficinas, sem
serem olvidadas obras complementares de estacionamento para automó-
veis (grande parte da população docente e discente da USP é motoriza-
da...) e de indispensável serviço de paisagismo;

� ainda no plano urbanístico, dar início imediato à construção do setor es-
portivo, se possível com a conclusão da tão sonhada raia olímpica para
competição de remo;

� no plano arquitetônico, projetar ou completar a construção dos edifícios
destinados a abrigar os institutos básicos recém-criados, ou seja, os Insti-
tutos de Matemática, Física, Química, Psicologia, Geologia, Ciências
Biomédicas, Oceanografia, Biociências que surgiam como suporte das
Faculdades profissionalizantes, cuja estrutura autônoma foi louvavel-
mente preservada, ao contrário de outras universidades onde tudo se dis-
solveu no mare magnum dos Departamentos;

� no plano administrativo, instaurar incontinenti a Coordenadoria de Admi-
nistração Geral – Codage, prevista no Estatuto, recorrendo a formas
mais técnicas e dinâmicas de condução dos serviços burocráticos. Nesse
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sentido pareceu-me indispensável criar uma Assessoria de Planejamento
– Apusp, por estar convencido da impossibilidade de administrar-se, no
mundo contemporâneo, sem se contar com um órgão que coordene e
projete no tempo a tarefa do desenvolvimento;

� no plano cultural, tomar igual providência quanto à Coordenadoria de
Atividades Culturais – Codac, com a institucionalização definitiva da
Editora da Universidade – Edusp, cujo Regulamento fora por mim ela-
borado quando membro da respectiva Comissão, a fim de dotar o campus
de uma livraria central, sem prejuízo de livrarias setoriais, dando-se ênfa-
se especial aos serviços de co-edição, o que, diga-se de passagem, possibi-
litou a publicação, em quatro anos, de nada menos que 404 títulos de
obras, algumas com mais de um volume, abrangendo todos os domínios
do saber;

� no plano médico-assistencial, promover a implantação da Coordenadoria de
Saúde e Assistência Social – Coseas, destinada, pelo Estatuto, a oferecer
serviços médicos a estudantes, professores e funcionários, com a atribui-
ção complementar de superintender os restaurantes universitários e os
setores esportivos;

� no plano das relações públicas, manter contatos permanentes com as autori-
dades federais, de conformidade com as respectivas áreas de desempe-
nho; com todas as universidades brasileiras, inclusive através de seu res-
pectivo Conselho de Reitores, assim como com as demais instituições
culturais do País;

� no plano internacional, estabelecer relações permanentes com universida-
des de todas as nações, através de convênios e programas de ação, para a
realização de congressos, seminários, cursos, conferências e intercâmbio
docente e discente, com especial atenção dispensada aos países da Améri-
ca Latina e da África;

� no plano da integração universitária, fazer tudo para trazer ao campus de São
Paulo todas as Faculdades ainda sediadas fora dele, exceto, por compre-
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ensíveis motivos históricos, a Faculdade de Direito; assim como, por in-
declináveis razões de ordem prática e didático-científicas, a Faculdade de
Medicina, situada em extensa área, ao lado do famoso Hospital das
Clínicas, com o qual mantém vínculos essenciais, o mesmo se podendo
dizer da Faculdade de Saúde Pública;

� tratar as Unidades sediadas no interior do Estado como se fossem campi
universitários autônomos, ou seja, como Unidades integradas dotadas de
valores próprios no sistema global, não se olvidando, assim, o cunho fede-
rativo que está no âmago institucional da USP, desde a sua criação, e mais
acentuado ao projetar-se ela fora da Capital.

11. Pois bem, quando me vi à testa de tão complexo conglomerado de obras e
serviços, que tinha condições de visualizar em sua integralidade, sabendo-o ex-
posto a inesperados obstáculos, compreendi que era preciso agir com engenho
e arte. A primeira dificuldade dizia respeito ao gigantismo das atribuições.
Como sempre considerei sinal de mediocridade toda preocupação centraliza-
dora dos serviços públicos, convidei o vice-reitor, Orlando Marques de Paiva,
a ajudar carregar o andor, conforme feliz dito popular. Fizemos cuidadosa distri-
buição de competências, que culminou em feliz delegação de poderes, cujo
maior resultado para mim foi a consolidação de uma amizade fraterna. O se-
gundo passo seria a descentralização dos campi do Interior, a que já fiz alusão.

Um dos empecilhos a esse plano de ação advinha, como já realçado, das sus-
peitas e prevenções criadas pelo regime militar, não sendo segredo para nin-
guém a existência de órgãos de informação embutidos nas casas de ensino da União
e dos Estados, fornecendo dados para a escolha dos diretores ou a apreciação
do comportamento docente e estudantil. Decidi-me a superar esse obstáculo
com uma atitude serena e firme, não tolerando ser privado, às vezes por tolas
suspeitas ideológicas, de contar com a colaboração de mestres eminentes
apontados como esquerdistas ou até mesmo subversivos.

Esse clima de exclusiva confiança nos valores culturais e pedagógicos era,
repito, essencial à implantação da reforma universitária em curso, pois, com a
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minha experiência de jurista, sabia que ia ser necessário ao Reitor expedir atos
normativos, ad referendum, não só do Conselho Universitário como do Conse-
lho Estadual de Educação. Este ponto era tão delicado que alguns sustentavam
a tese de que, sendo no Estatuto prevista a elaboração de um Regulamento Ge-
ral, não havia possibilidade de dar início à reforma universitária sem a prévia
aprovação daquele ato normativo. Tal entendimento pareceu-me absurdo e
mesmo insensato, pois, além de confundir regulamento de lei com regimento
de um estatuto, importava em fazer-nos cair na abstração de um novo ato nor-
mativo a ser elaborado sem contato com a experiência e as lições que dela
emergem à medida que avançamos. Daí a decisão que tomei – e ela foi essen-
cial ao sucesso de minha administração – de agir em função da seguinte idéia
mestra: o novo Estatuto concede ao Reitor e ao Conselho Universitário, ou
tão-somente ao Reitor, até que este órgão seja constituído, toda uma série de
poderes implícitos, legitimados pela clássica lição do eminente juiz John Marshall,
consagrada em memoráveis julgados da Suprema Corte norte-americana – e é
um dos segredos da estabilidade constitucional da grande República do Norte
– segundo a qual a autoridade que tem atribuição legal para realizar certos fins,
dispõe também de poder para a escolha e a utilização dos meios indispensáveis
e adequados à consecução desses fins.

Convicto do acerto e da indispensabilidade desse entendimento jurídico, não
vacilei, com a colaboração do Conselho Universitário, em editar dezenas de Porta-
rias, depois denominadas, com mais propriedade, Resoluções, graças às quais, in-
ferindo conseqüências da normas estatutárias ou suprimindo-lhes as lacunas,
tornou-se possível implantar, em alguns meses, uma reforma que parecia destinada
a permanecer no limbo das boas intenções. É possível que, num ou noutro caso,
tenhamos avançado o sinal, dispensando a audiência prévia do Conselho Estadual
de Educação, mas um rigorismo legalista teria obstado o adimplemento do estatu-
to, que estabelecera uma reforma, suscetível de críticas (eu mesmo tinha sérios re-
paros a fazer-lhes) mas que constituía um passo essencial para a modernidade.

Bem se pode imaginar quantos problemas tive de afrontar desde a Portaria
n.° 1.023, de 13 de janeiro de 1970, que deu estrutura departamental às anti-
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gas cátedras, com a distribuição de todas as disciplinas entre as diversas Uni-
dades componentes da USP, várias delas instituídas pela nova lei estatutária.
No mesmo dia – estávamos na primeira quinzena de vigência do Estatuto – fi-
xei normas de caráter transitório para implantar a reforma universitária, pela
Portaria n.° 1.024, que veio sofrendo sucessivos aditamentos e correções, o
que lembro para demonstrar o caráter experiencial, de verdadeiro desafio e de
aderência aos fatos, de que se revestiu o ingresso de nossa Universidade no de-
licado processo da reforma, incompatível com climas emocionais ou motiva-
ções demagógicas.

12. Cabe-me, outrossim, salientar que, além dos problemas interna corporis,
havia um outro não menos grave a afrontar, devido à descabida pretensão do
Ministério da Educação de impor um modelo universitário a todo o País, con-
siderando indispensável, antes dos cursos das Faculdades, um primeiro ciclo,
comum a todas elas. Reagi com veemência a essa interferência federal, lem-
brando que a Constituição de 1969 assegurava a autonomia do sistema esta-
dual de ensino. Essa firme atitude, recebida em Brasília como um ato de rebel-
dia, teve o seu momento culminante num simpósio promovido pelo Conselho
de Reitores em Juiz de Fora, convocado para estudar as novas bases do ensino
superior. Nessa oportunidade, a representação da USP, constituída por seu
Reitor, mais os professores Roque Spencer Maciel de Barros, Laerte Ramos
de Carvalho e Antonio Guimarães Ferri, proclamou seu poder de auto-
organizar-se segundo critérios próprios, fazendo-o em documento que foi de-
nominado Manifesto de Juiz de Fora. Por ele ficou assente o direito da USP de
fixar soluções correspondentes aos índices de seu desenvolvimento científico e
tecnológico, como uma Universidade diversificada e plural, capaz, portanto,
de corresponder ao multifário panorama das condições geoeconômicas e edu-
cacionais paulistas, sem ser obrigada a ajustar-se ao modelo federal incompatí-
vel com a sua grandeza.

Tal atitude teve como conseqüência novo entendimento dado ao chamado
primeiro ciclo, cujos objetivos, no caso da USP, passariam a ser atendidos pela in-
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tegração do ensino e da pesquisa ao longo de todo o curso. A única exceção
que se admitiu a essa norma foi, por motivos imperiosos, o da criação de um
curso prévio comum a toda a área da saúde, com as disciplinas biomédicas. Foi
esse ponto que levantou grande celeuma, havendo enorme resistência por parte
da Faculdade de Medicina, que chegou a exigir sua separação da USP para
constituir um Centro Médico autônomo, do qual fariam parte a Faculdade de
Higiene e Saúde Pública e o Hospital das Clínicas. Não obstante as fortes ra-
zões apresentadas, resisti a essas pressões, preservando a todo custo a unidade
da Universidade de São Paulo.

A essa altura de minhas lembranças não posso deixar de realçar que, sem
prejuízo da atenção dispensada a novos cursos humanísticos, com a constru-
ção de prédios próprios para a Escola de Comunicações e Artes e para a Facul-
dade de Economia e Administração, empenhei-me na implantação do curso de
Engenharia Florestal, de tão grande importância para a economia nacional,
bem como na transformação do Instituto Astronômico e Geofísico em Unida-
de de Ensino, com cursos de graduação e pós-graduação, realizando-se, embo-
ra tardiamente, a aspiração do saudoso Abraão de Moraes, cujo nome foi, com
toda justiça, dado ao novo Observatório Astronômico de Valinhos, também
instalado em meu quatriênio, sendo desde logo dotado de um Círculo Meridi-
ano e um Astrolábio, com a compra de um moderno telescópio de reflexão.

13. No que se refere à pós-graduação, o esforço por mim despendido teve resul-
tados positivos. A pós-graduação já representava como que uma outra Univer-
sidade dentro da Universidade, elevando-se, em 1974, a cerca de 5 mil o nú-
mero de alunos inscritos nos cursos de mestrado e doutorado. Note-se, aliás,
que esse preparo complementar não se destina apenas às tarefas de ensino. À
medida que se apuram os processos de racionalização científica e tecnológica,
as empresas públicas e privadas não se contentam mais com simples diploma-
dos: exigem cada vez mais especialistas, que só a pós-graduação pode adequa-
damente preparar. Podemos, em suma, afirmar que a pós-graduação se tornou
uma das chaves mestras do desenvolvimento nacional, além de ser um dos
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pressupostos básicos de nossa atualização no plano pedagógico. Não devemos
olvidar que, no tocante a este assunto, imensa é a responsabilidade da Univer-
sidade de São Paulo, a cujos cursos acorrem estudantes de todo o País, sendo
esta uma das condições primordiais para a formação de um corpo docente
altamente qualificado.

Problema muito ligado ao da pós-graduação é o relativo à prestação de ser-
viços à comunidade, sobretudo nas nações ainda em desenvolvimento. Se nos
Estados de economia afluente, empresas públicas e privadas destinam imensos
recursos às pesquisas puras e operacionais, no Brasil, durante largo tempo, essa
missão deve caber principalmente às Universidades. Foi o que ponderei, logo
no meu discurso de posse, reclamando que o binômio ensino e pesquisa, já de
alta valia, devia ser substituído pelo trinômio ensino, pesquisa e extensão de
serviços à comunidade. Era e é preceito consagrado em nosso Estatuto, que
tudo fiz para que se convertesse em realidade viva, mediante a instauração de
instrumentos corajosos de conexão de nossa experiência científica e tecnológi-
ca com o processo de desenvolvimento nacional. Para atender a esse objetivo,
compreendi que a USP não podia deixar de possuir um Centro de Informáti-
ca, criteriosamente implantado na Escola Politécnica pelo Professor Fadigas
Fontes Torres, por sinal que injustamente apontado como oposicionista con-
tumaz, abrindo-se, assim, nova porta à USP para entrar na modernidade. Não
foi, aliás, por mera coincidência que, nessa época, foi construído por nossa
Universidade o primeiro computador nacional, o patinho feio.

Não posso, outrossim, deixar sem referência a nova colocação dada ao pro-
blema das construções na cidade universitária; “por quais razões”, indaguei eu,
“apesar dos recursos disponíveis, e do largo tempo transcorrido, o campus ainda
permanece informe, a ponto de merecer a alcunha depreciativa dos estudantes
de o matão?”. Pelo estudo que fiz da organização do Fundusp, valendo-me de
minha experiência empresarial como um dos diretores da antiga Light, percebi
que um grande mal ocorria, que era a burocratização de seus serviços, resulta-
do natural da realização de obras, não por empreitada, mas valendo-se de seus
próprios recursos materiais e humanos. Comparando prós e contras, optei pela
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mudança do sistema, ainda que custasse, como custou, um alto preço, para o
pagamento das indenizações trabalhistas. Se não tivesse assumido essa atitude,
a USP estaria logo mais com insuportáveis encargos sociais, e não teria sido
possível o aceleramento das construções, com resultados que em poucos meses
se positivaram. Transformando o Fundusp em órgão especializado de proje-
tos e de controle de obras, o seu magnífico corpo de arquitetos, engenheiros e
técnicos alterou em tempo o panorama universitário, passando as edificações
já iniciadas a obedecer a rigorosos cronogramas, ao mesmo tempo que outro
espírito se impunha na elaboração dos projetos, procurando-se harmonizar as
exigências estéticas com as de ordem funcional, antes nem sempre adequada-
mente atendidas.

Não posso estender-me sobre o que foi realizado em matéria de obras e ser-
viços, graças a substanciais recursos obtidos dos ilustres governadores Abreu
Sodré e Laudo Natel, assim como da alienação de bens da herança jacente e
das antigas Escolas, motivo pelo qual rogo ao leitor interessado que consulte o
II volume de minhas já citadas Memórias. Nele se poderá ver que também não
me faltou cuidado pelos valores estéticos dos quais uma Universidade não
pode prescindir.

Foi a compreensão estética que me levou a acolher a proposta de construção
da Torre universitária com 50 m de altura, projetada e aprovada pelo Conse-
lho Universitário há mais de 20 anos, com recebimento, na época, de donati-
vos feitos pela colônia portuguesa, conforme projeto do grande e pranteado
arquiteto Rino Levi, com baixos-relevos de autoria de Elizabeth Nobiling, a
qual, não obstante sua avançada idade, fez questão de retomar seu trabalho
quando lhe foi dada a grata notícia da ereção da Torre. Duas imensas paredes
de concreto pré-moldado, representadas, numa delas, as ciências humanas, e,
na outra, as ciências naturais, ambas culminando num imenso relógio destina-
do a assimilar a unidade progressiva do tempo. Em torno da Torre mandei que
se escrevesse: “No universo da cultura o centro está em toda parte.”

Talvez seja esse o lema que deve guiar para sempre o destino da Universida-
de de São Paulo.
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Os professores franceses
e a redescoberta do Brasil

Marieta de Moraes Ferre ira

As relações culturais entre a França e o Brasil têm longa tradi-
ção.* A presença francesa no universo cultural brasileiro ma-

nifestou-se de maneira consistente desde o início do século XIX,
por intermédio de missões científicas e culturais, de escolas religio-
sas e da Aliança Francesa, criada em 1896. Contudo, foi no começo
do século XX que essas relações passaram a ser mais sistemáticas.
Foi então, em 1908, que a Universidade de Paris criou o Groupe-
ment des Universités et des Grandes Écoles de France pour les rela-
tions avec l’Amérique Latine, com o objetivo de promover o inter-
câmbio acadêmico entre a França e a América Latina.

No que concerne especificamente ao Brasil, essas iniciativas tive-
ram em Georges Dumas seu principal promotor. Médico eminente,
professor da Faculdade de Paris, onde dirigiu a partir de 1896 o
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Laboratório de Psicologia Patológica, agrégé de Filosofia e doutor em Letras,1

esse brilhante universitário participou desde o início do Groupement, fazendo
suas primeiras viagens à América do Sul já em 1908. No Brasil, organizou cur-
sos e palestras, e fundou no Rio de Janeiro a Aliança Universitária Franco-
Latina (seção brasileira) (Lefèvre, 1993).

Se entre 1914 e 1920 o intercâmbio cultural com a França foi bastante re-
duzido, em virtude, sobretudo, da Primeira Guerra Mundial, os anos 1920
iriam recolocar na ordem do dia a influência francesa. Apoiado pelo Fond
pour l’Expansion Universitaire et Scientifique de la France à l’Étranger, cria-
do em 1912, e a partir de 1919 pelo Service d’Œuvres à l’Étranger, George
Dumas presidiu, em colaboração com autoridades de São Paulo e do Rio, a
instalação do Institut Franco-Brésilien de Haute Culture no Rio (1922) e
em São Paulo (1925). Foram iniciativas decisivas, pois foi precisamente por
intermédio desses institutos e das estreitas relações que mantinham com a
Universidade de Paris que o ensino superior francês, pouco a pouco, ganhou
seu espaço no Brasil.

No começo dos anos 1930, embora a França parecesse preparada para ga-
rantir sua influência no campo universitário brasileiro que então se estrutura-
va, as dificuldades nas relações comerciais entre os dois países geraram entra-
ves à efetivação desse projeto. A isso se somava o interesse de países como a
Alemanha e a Itália em desempenhar um papel relevante nas novas universida-
des que estavam sendo criadas no Rio e em São Paulo. Nesse quadro, em que a
tradicional hegemonia cultural francesa se via ameaçada, os franceses não me-
diram esforços para afastar seus competidores. Assim, no ano de 1933, foi
particularmente intensa a ação do Institut Franco-Brésilien de Haute Culture,
que promoveu uma série de conferências proferidas pelos professores da Sor-
bonne Robert Garric e Jean Genet, sob a liderança de Dumas.2

1 Ver LEFÈVRE, J.P., 1993, p. 25.
2 Carta de M. Du Chaffault , encarregado de negócios da República Francesa no Brasil ao M. Paul
Boncour, Ministro dos Negócios Estrangeiros em Paris, 31-12-1933. Nantes, MAE, SOFE, caixa
439.
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O tom da correspondência trocada na época entre altos funcionários do
Ministério das Relações Exteriores francês lotados no Brasil indicava uma
certa insegurança acerca do futuro da ascendência cultural francesa. Perce-
be-se, nessa documentação, o interesse crescente em não perder terreno dian-
te da influência de outros países. Um relatório, não assinado e não datado,
elaborado pelo consulado francês em São Paulo, expunha os debates a pro-
pósito das diferentes orientações educacionais em pauta na época, enfatizan-
do a concorrência italiana e a americana e a necessidade de os franceses ga-
rantirem sua posição.3 Em carta datada de 22 de fevereiro de 1934 e endere-
çada a M.L. Hermitage, embaixador da França no Brasil, J. Pingaud, cônsul
em São Paulo, relatava as pressões que o interventor paulista Armando Sales
vinha sofrendo por parte de grupos italianos: “Les italiens estiment qu’ils ne peu-
vent se contenter de deux chaires qui leur seront accordées, que les huit chaires reservées à
nos compatriotes dans les nouvelles universités des Lettres, Sciences, Philosophie e Physique,
doivent leur revenir de droit, notamment celles des Lettres, puisqu’ils sont environ
500.000 ici, ont contribué à la prospérité de São Paulo, et représentent la civilisation lati-
ne la plus ancienne.” Em outro documento, o mesmo Pingaud declarava:
“C’est, en conclusion, notre influence au Brésil, notre propre civilisation, que nous jouons.
Il s’agit de gagner la partie; il faut jouer vite.”4 Ainda nesse documento, o diplo-
mata afirmava que chegara o momento de recuperar, rapidamente, a in-
fluência francesa perdida no Brasil.

A discussão travada entre as autoridades diplomáticas francesas no Brasil
acabou transbordando, ao longo de 1934, para o Ministério das Relações
Exteriores em Paris, por meio das cartas trocadas entre o embaixador francês
no Rio e o ministro M. Barthou. O conteúdo da correspondência fornece
informações sobre as preocupações francesas diante “dos esforços efetivados
pelos italianos para desenvolver sua influência na nova Universidade da cidade
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3 Remarques Générales sur la Faculté de Philosophie, Sciences et Lettres de São Paulo. Nantes,
MAE, SOFE, caixa 439.
4 Carta datada de 22 de fevereiro de 1934 e nota enviada por M. Pingaud, cônsul da França em São
Paulo, datada 22/02/34. Nantes, MAE, SOFE, caixa 439.



de São Paulo”.5 Toda essa documentação mostra claramente que, se havia in-
teresse da parte dos brasileiros em contar com a colaboração francesa para
montar as novas universidades, também era visível o desejo francês de garantir
sua influência num momento crucial de mudanças educacionais no Brasil.

Com a fundação da Universidade de São Paulo (USP) em 1934, da Uni-
versidade do Distrito Federal (UDF) em 1935, e da Faculdade Nacional de
Filosofia (FNFi) da Universidade do Brasil em 1939, organizaram-se afinal as
missões universitárias francesas compostas não mais de conferencistas eventu-
ais, mas de professores que iriam se transferir para o Brasil e tornar-se respon-
sáveis por cursos completos. Tentaremos ver como essas missões se formaram
concretamente, definindo de maneira mais precisa, de acordo com nosso inte-
resse, o perfil dos professores de História e Geografia que as integravam. As
articulações para a vinda dessas missões constam da documentação diplomáti-
ca francesa a partir de 1934.

Assim, em fevereiro de 1934, temos notícia de uma carta de Júlio de Mes-
quita, dono do jornal O Estado de S. Paulo, a Georges Dumas, recomendando o
professor da Escola Politécnica, Theodoro Ramos, que estava viajando para a
França com o objetivo de escolher professores para a Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras da USP, criada no final do mês anterior pelo interventor pau-
lista Armando Sales: “Nous savons, donc, tout ce que vous avez fait pendant plus de vingt
ans pour la propagande au Brésil et surtout à São Paulo des idées universitaires, aujourd’hui
victorieuses et en pleine réalisation. C’est pourquoi, il (Theodoro Ramos) s’adresse en ce moment
à vous, certain que de votre collaboration dépendra le succès de sa délicate mission.”6

O desdobramento dessas negociações está presente na correspondência en-
viada a M. Chartely, reitor da Académie de Paris e presidente do Conseil de
l’Université à la Sorbonne, pelo Service d’Œuvres Françaises à l’Étranger
(SOFE), com cópia para Georges Dumas. A carta, datada de 1.º de maio de
1934, anunciava a chegada à França de Theodoro Ramos, com a missão de en-
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5 Carta datada de 13 de abril de 1934. Nantes, MAE, SOFE, caixa 439.
6 Nantes, MAE, SOFE , caixa 439.



gajar professores franceses para a recém-criada Universidade de São Paulo, e
solicitava seu concurso para a realização desse intento.

Alguns meses mais tarde, é possível acompanhar as negociações empreendi-
das pela UDF para a vinda de professores franceses para o Rio. Em carta do
embaixador francês M. Hermite ao ministro das Relações Exteriores na Fran-
ça, e, em seguida, deste ao secretário da Academia Francesa, era anunciada a
chegada a Paris, com este fim, de Afrânio Peixoto, reitor da UDF: “Vous
apprécierez certainement comme moi l’importance de M. Peixoto, qu’il aurait lieu d’entourer du
maximum de soins possible. Notre ambassadeur au Brésil dans une lettre, dont vous trouverez ci-
joint la copie, me signale d’ailleurs l’intérêt de la visite de M. Afrânio Peixoto.”7

Essas cartas demonstram, mais uma vez, o interesse das autoridades france-
sas em atender às demandas brasileiras. No caso da UDF, a questão foi encam-
pada pelo próprio embaixador francês e pelo ministro de Relações Exteriores,
tendo sido solicitado para Afrânio Peixoto o tratamento que normalmente se
conferia às grandes autoridades. No caso da USP, o circuito de relações envol-
via Júlio Mesquita, Georges Dumas, o chefe do SOFE e finalmente o reitor.
Em ambas as situações, porém, percebe-se o interesse da França em garantir
sua presença no processo de criação das universidades brasileiras.

Concentrando-nos nas áreas de História e Geografia, vejamos como eram
recrutados os professores, quem eram eles e por que razões se dispuseram a vir
para o Brasil.

A grande figura nesse processo de recrutamento foi o já mencionado Geor-
ges Dumas. Profundo conhecedor da realidade brasileira e amigo de membros
da elite do país, Dumas tinha excelente trânsito entre as autoridades diplomá-
ticas francesas e, ao mesmo tempo, uma inserção importante no campo inte-
lectual e acadêmico francês. O fato de ser normalien e professor da Sorbonne lhe
franqueava o acesso a uma rede de nomes respeitados, espalhados por diferen-
tes instituições francesas. Era, por exemplo, da mesma geração e contemporâ-
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7 Carta de M. de Negócios Estrangeiros, S. Coulandre, à M. Chartely – abril de 1935. Nantes, MAE,
SOFE, caixa 439.



neo na École Normale Supérieure de Henri Hauser, professor da Sorbonne e
renomado historiador. Graças a essa proximidade, Hauser viria a ser um aliado
importante na arregimentação de professores de História tanto para a USP
quanto para a UDF.

Outra figura que também desempenhou o papel de caçador de talentos foi
o professor de Francês da Sorbonne Robert Garric. Militante católico, funda-
dor das Equipes Sociais,8 Garric já tinha vindo diversas vezes ao Brasil para
proferir conferências em diferentes capitais do país. Era um líder católico de
renome na França e tinha acesso garantido a toda uma rede de intelectuais bra-
sileiros ligados à Igreja Católica.

O grupo de professores franceses de História e Geografia que se encaminhou
para a Universidade de São Paulo, do qual faziam parte Fernand Braudel e Pierre
Mombeig, já mereceu estudos. Por isso mesmo, nosso interesse se voltou para o
Rio de Janeiro, para aqueles que participaram da fundação dos cursos de História
e Geografia na UDF e na FNFi-UB. É sua trajetória profissional, a maneira como
seus ensinamentos foram aqui recebidos, o impacto que provocaram na constitui-
ção de um novo campo universitário, e sua atuação na divulgação da História do
Brasil na França, que procuraremos acompanhar. Os professores de História e
Geografia que vieram para o Rio nos anos 1930 foram Henri Hauser, Eugène
Albertini e Pierre Deffontaines, para a UDF, e Victor Tapié e Antoine Bon, para a
FNFi. Pierre Deffontaines também trabalhou na Universidade paulista.

Quem eram esses professores? O mais importante deles era Henri Hauser,
que, diferentemente de seus companheiros, ocupava um lugar de destaque na
estrutura acadêmica francesa. Tinha sido um dos precursores da História Eco-
nômica, e sua obra historiográfica era considerada de grande relevância (Crou-
zet, 1995, e Venancio Filho, 1997).

Hauser nasceu em 1866 e faleceu em 1946. De família judia, de origem
humilde,9 cursou a École Normale Supérieure, foi aprovado no exame de
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8 Movimento católico voltado para a juventude e que tinha como propósito promover o intercâmbio
educacional entre os jovens intelectualizados e os de extração popular.
9 Entrevista de Françoise Crouzet à Marieta de Moraes Ferreira, março de 1997, em Paris.



agrégation em 1888 e terminou o doutorado em 1892. Sua longa carreira, que o
fez passar por várias universidades no interior da França antes de chegar à Sor-
bonne, teve início num período de afirmação da História como disciplina e de
consagração do ofício de historiador (Noiriel, 1990). De fato, o período
1870-1914 é considerado a idade de ouro da profissionalização da História
na França. Nessa fase, não só foram definidas com precisão as regras para a
construção de um método de investigação histórica que afastasse os amadores,
como os historiadores passaram a ocupar lugares-chave na estrutura de poder
da Universidade, abrindo espaço no mercado de trabalho para os profissionais
da História. Ligado à afirmação de um novo saber histórico, surgiu também
naqueles anos um novo instrumento de divulgação: a revista científica. Em
1874, foi criada por Monod a Revue Historique e, em 1899, a Revue d’Histoire Mo-
derne et Contemporaine, para citar apenas as mais importantes.

Naturalmente, a carreira e a obra de Hauser se beneficiaram dessa conjuntura
favorável. O jovem historiador foi aluno de Monod, compartilhou as regras pro-
postas por Seignobos para defender “la méthode historique” e integrou-se à rede de
relações profissionais que a Revue Historique e a Revue d’Histoire Moderne et Contempo-
raine teceram. Muitos de seus trabalhos foram publicados nesses periódicos.

No entanto, se o jovem Hauser tinha uma boa inserção no campo da Histó-
ria, que se afirmava e se ampliava, suas opções pessoais, políticas e profissionais
muitas vezes lhe trouxeram problemas. Em 1898, foi praticamente expulso da
Universidade de Clermont Ferrand por grupos católicos, em virtude de seu en-
volvimento político no chamado caso Dreyfus, que provocou grande mobiliza-
ção entre os intelectuais franceses.10 Nos anos seguintes, sua opção pela História
Econômica, campo de pesquisa ainda pouco reconhecido na França, criou difi-
culdades para seu ingresso na Sorbonne. Em 1907, disputou com C. Bouglé,
sociólogo ligado a Durkheim, a cadeira de História Econômica e Social e foi
derrotado. Enquanto os sociólogos cerraram fileiras em apoio a seu candidato,
Hauser não obteve respaldo suficiente entre os historiadores (Weisz, 1979).
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Em 1919, Hauser conseguiu afinal ingressar na Sorbonne como chargé de
cours. Somente em 1927 tornou-se professor de História Econômica, cadeira
na qual permaneceu até aposentar-se em 1935. Publicou inúmeros livros e ar-
tigos. Além de colaborador assíduo das duas revistas acima citadas, participou,
desde o começo da década de 1920, das articulações para o lançamento da re-
vista Annales d’Histoire Economique et Sociale, vindo a integrar, a partir do momento
da criação da revista, em 1929, seu comitê de redação.

Marc Bloch e Lucien Fèbvre mantiveram com Hauser, ao longo dos anos
1920 e 1930, uma relação de respeito e admiração, conforme pode ser consta-
tado na correspondência publicada entre os dois historiadores fundadores dos
Annales. Hauser é percebido como um elemento importante para o lançamento
da nova revista, funcionando como elo de ligação entre aqueles que defendiam
uma nova maneira de fazer história e setores mais tradicionais, que ocupavam
postos importantes nas principais instituições francesas de ensino e pesqui-
sa.11 A resenha publicada por Marc Bloch nos Annales (1935) sobre “La Pré-
ponderance Espagnole”, de Hauser, permite perceber a relevância de sua
obra.12 A de Fernand Braudel na Revue de Synthèse (tomo IX, n. 1, 1935, p. 55)
segue a mesma orientação.

No que se refere ao Brasil, Hauser também desempenhou um papel-chave,
pois, acionando sua rede de relações, não só indicou vários nomes para integrar
as missões que vieram para São Paulo (entre os quais Pierre Monbeig e Fernand
Braudel), como foi um dos primeiros a escrever e publicar sobre o Brasil na
França, permitindo aos franceses uma “redescoberta” do Brasil. Em 1937, pu-
blicou na Revue Historique um ensaio bibliográfico sobre a historiografia brasileira,
no qual discutia as obras dos principais historiadores do país, como Varnhagen
e Capistrano de Abreu, e também divulgava os esforços de jovens estudantes
universitários cariocas para criar um Centro de Estudos Históricos em 1936.13
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13 Ver “Notes et réflexions sur le travail historique au Brésil”. Revue Historique, 1937, pp. 85-95.



Em 1937 e 1938, publicou vários artigos sobre o Brasil nos Annales. O primeiro
deles versava sobre a figura de Mauá e intitulava-se “Un problème d’influences:
le Saint-Simonisme au Brésil” (Annales, 1937, v. 9).

Sua atuação no Curso de História na UDF consistiu não só em organizar a
cadeira de História Moderna, mas também em apresentar propostas para a
montagem do curso como um todo, em geral valorizando as cadeiras de conteú-
do histórico em detrimento das disciplinas de formação pedagógica. A cadeira
de História Moderna sofreu então uma duplicação de carga horária, passando de
três para seis horas semanais. A influência marcante de Hauser na estruturação
curricular e na difusão de uma nova concepção de História Econômica e Social
estava conectada com os movimentos de renovação da disciplina na França.

Outro importante professor de História que participou das missões francesas
e trabalhou no Rio de Janeiro foi o professor de História Antiga da UDF Eugè-
ne Albertini. Ainda que de uma geração mais jovem que Hauser (nasceu em
1888, mas faleceu antes, em 1941), que usufruiu de menos facilidades para in-
gressar no mercado de trabalho dos historiadores, Albertini rapidamente se co-
locou bem em termos profissionais. Formado pela École Normale Supérieure
em 1900, agrégé des lettres em 1903, após um concurso brilhante, passou três anos
na École de Rome. A seguir, após um curto retorno ao ensino secundário, tor-
nou-se, entre 1909 e 1912, membro da École des Hautes Études Hispaniques.
Depois da guerra, foi professor de Língua e Literatura Clássica na Universidade
de Fribourg (1919) e de História Antiga na Faculdade de Letras de Argel
(1920) até ingressar, em 1932, no Collège de France, em Paris.

Uma biografia de Albertini, por mais curta que seja, mostra a multiplicidade
de sua competência. Reconhecido latinista, também se destacou como arqueó-
logo e epigrafista. Sua obra concentrou-se no estudo do Império Romano, em
especial da África romana. Publicou um grande número de livros e artigos e in-
tegrou o conselho de redação da Revue Historique. Foi ainda colaborador dos
Annales.14 Em pleno apogeu de sua carreira acadêmica na França, veio para o
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Brasil com a perspectiva de participar do esforço do Governo francês para as-
segurar um lugar expressivo para a cultura francesa nas universidades brasilei-
ras em fase de organização.

Não tendo escrito nenhum texto sobre o Brasil (o que é compreensível, em
virtude de sua especialidade), Albertini pautou sua atuação na UDF pela apre-
sentação de propostas de reestruturação do programa de História Antiga. No
momento de sua estada no Brasil, já usufruía de grande prestígio na Argélia e
na França e estava inserido numa importante rede de relações acadêmicas. No
que diz respeito à sua maneira de conceber a História, criticava a hegemonia da
história política e reivindicava uma história dos povos e civilizações.15

�

Além dos professores com formação específica em História, os geógrafos
exerceram forte influência nos cursos de sua disciplina. Foi este o caso de Pier-
re Deffontaines. Nascido em Limoges em 21 de fevereiro de 1894 e morto em
Paris em 5 de novembro de 1978, desde muito cedo Deffontaines demonstrou
interesse pela Geografia, acabando por se dedicar ao desenvolvimento desse
campo do saber. Seus primeiros estudos foram, contudo, no campo do Direi-
to, em que formou em 1916, em Poitiers. Em seguida, mudou-se para Paris e
passou a freqüentar a Sorbonne, onde obteve o diploma de estudos superiores
de Geografia. Nos anos seguintes, cumpriu as etapas usuais da carreira do ma-
gistério na França: agrégation em História e Geografia (1922), professor e dire-
tor do Instituto de Geografia da Faculdade Católica de Lille (1925-1939),
chargé de cours de Geografia Pré-histórica na École d’Anthropologie de Paris,
doutor em Geografia pela Sorbonne (1932) e secretário-geral da Sociedade de
Geografia de Lille (1932-1937).

Deffontaines iniciou seu contato com o Brasil na década de 1930, fundan-
do a cadeira de Geografia na USP em 1935. Em seguida criou a cadeira de Geo-
grafia na UDF, onde lecionou de 1936 a 1938. Foi também um dos principais
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responsáveis pela criação da Associação dos Geógrafos Brasileiros, do Conse-
lho Nacional de Geografia e da Revista Brasileira de Geografia. Promoveu, igual-
mente, a participação do Conselho Nacional de Geografia do Brasil no Comi-
tê Internacional de Geografia.

Além de sua intensa atividade intelectual, Deffontaines era um militante
católico extremamente atuante, ligado ao grupo de Robert Garric. Diferente-
mente de seus colegas de missão, quando decidiu vir ao Brasil em 1935, tinha
pouca projeção acadêmica na França. Professor da Faculdade Católica de
Lille, seu projeto era conquistar uma vaga numa universidade pública. Com
esse objetivo candidatou-se a maître de conférence nas universidades de Rennes
(1933) e Poitiers (1935), mas não obteve sucesso em nenhuma das duas ten-
tativas. Suas dificuldades parecem ter-se originado de suas complicadas rela-
ções com seu orientador, o geógrafo Albert Demangeon. Filiado à geografia de
Vidal de la Blache, Demangeon, além de professor da Sorbonne, ocupava um
lugar de destaque no campo intelectual francês, mantendo intenso contato
com os historiadores ligados à revista Annales.16 Na condição de católico mili-
tante, Deffontaines sentia-se mais próximo do geógrafo também católico Jean
Brunhes, do Collège de France, que tinha uma concepção de geografia humana
ligada às causalidades religiosas e temporais.17

A vinda para o Brasil representou uma alternativa profissional importante
para Deffontaines. No Brasil, ligou-se a grupos católicos que seguiam a orien-
tação de Alceu Amoroso Lima, mas também ampliou sua atuação em outras
direções. Fez diversas viagens pelo país, escreveu artigos e livros sobre temas
brasileiros, proferiu várias palestras e conferências. O Brasil representou um
laboratório de pesquisa privilegiado para o geógrafo francês e serviu de base
para grande parte da sua produção.

�
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O encerramento da experiência da UDF em 1939 e a consolidação da
recém-criada Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil,
sob a égide do Ministério da Educação, abririam espaço para uma nova
missão universitária francesa. Dois novos professores, Victor Tapié e
Antoine Bon, vieram participar dessa nova etapa da criação dos cursos de
História no Rio de Janeiro.

Victor Lucien Tapié nasceu em 1898 e faleceu em Paris em 1975. Sua car-
reira foi marcada desde cedo pelo interesse pelo estudo da História dos países
da Europa Central e da época moderna. Já na sua tese de doutorado, defendida
na Sorbonne em 1934, dedicou-se à política externa da França no começo da
Guerra dos 30 anos (1616-1621). Nos anos seguintes, manteve seu interesse
por essa temática publicando alguns trabalhos sobre a Áustria, a Tchecoslová-
quia e a Hungria. Mesmo tendo sido orientando de Pierre Renouvin, grande
professor da Sorbonne, e mantendo-se ligado à rede de relações desse historia-
dor, não conseguiu obter logo um posto como professor universitário na Fran-
ça.18 Em 1939 fez concurso para maître de conférence na Sorbonne, mas não foi
aprovado.

Diferentemente de seus colegas Hauser e Albertini, que participaram do
processo de criação da UDF, e que já usufruíam de um estatuto profissional ao
vir para o Brasil, Tapié ainda era um jovem desconhecido, com poucas publi-
cações, e que tinha como área de interesse algo muito distante do Brasil. Ainda
assim, em 1939 optou por vir trabalhar no país, onde permaneceria até 1943.
O motivo dessa escolha não é explicado na documentação consultada. Pode-se
supor que os problemas trazidos pela Segunda Guerra e os contatos de Tapié
com grupos católicos tenham facilitado sua vinda para o Brasil como professor
de História. Afinal, ele veio para cá exatamente no momento em que o líder ca-
tólico Alceu Amoroso Lima passou a dirigir a Faculdade Nacional de Filoso-
fia, no Rio de Janeiro.
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No Brasil, Tapié procurou buscar um ponto de contato entre temas brasile-
iros e sua experiência de pesquisa prévia com os países de Europa central. A so-
lução encontrada foi o estudo do Barroco mineiro. Atendo-se a essa temática,
procurou relacionar os problemas do Barroco da Europa Central com os do
Brasil. Na verdade, esse tema funcionou como estímulo para que Tapié viesse
a produzir sua obra mais importante sobre a Europa Central, dedicada ao Bar-
roco e ao Classicismo naquela região.

Ainda que tenha permanecido um período bastante longo na FNFi, com-
parativamente a seus colegas que vieram para o Rio ou mesmo para São Pau-
lo, Tapié não chegou a ter uma produção expressiva sobre o Brasil. Depois
de voltar à França, publicou em 1946 uma obra dedicada à América Latina,
intitulada Histoire de l’Amérique Latine dans le XIXème siècle, que pode ser caracteri-
zada com um trabalho bastante tradicional de história política e événemmenti-
elle. Em resenha publicada em 1947, Fernand Braudel tece os seguintes co-
mentários sobre a obra: “le livre est un miroir brisé en éclats, plus un répertoire, et facile
à consulter, qu’une explication. Je crois aussi que les faits politiques et biographiques occupent
en ces pages une place abusive.”19 Enfim, Tapié apresentava-se como um historia-
dor vinculado a uma concepção da História que não continha nenhuma pro-
posta inovadora.

Após seu retorno à França, Tapié mais uma vez candidatou-se a professor de
História Moderna na Sorbonne, dessa vez com sucesso. Permaneceu no cargo
até à aposentadoria. Ao longo dos anos, conseguiu firmar-se como um professor
renomado, mas vinculado a uma tradição historiográfica pouco aberta a inova-
ções. Seus contatos com o Brasil também não tiveram continuidade, e sua me-
mória entre seus ex-alunos brasileiros apagou-se quase completamente.

Antoine Bon foi outro professor francês que veio em 1939 para o Rio de
Janeiro, para ocupar a cadeira de História Antiga na FNFi. Permaneceu vários
anos no Brasil, mas, ao que parece, também não deixou maior influência entre
seus alunos.
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O balanço das trajetórias dos professores de História e Geografia que atua-
ram no Rio de Janeiro pode fornecer informações interessantes para se avaliar a
importância de sua contribuição para a estruturação dos cursos de História no
Rio e no Brasil e para a maior difusão de temas brasileiros entre os franceses.

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar a diversidade da composição das mis-
sões francesas. Os professores eram oriundos de gerações diferentes, tinham
formações distintas e estavam em estágios profissionais também muito dife-
renciados. No que diz respeito às formas de conceber e ensinar a História,
também havia diferenças. Enquanto Hauser e Albertini já eram grandes pro-
fessores e tinham como perspectiva o ensino de uma História Social e Econô-
mica, que valorizasse o estudo das sociedades, da vida cotidiana e das relações
sociais, Tapié e Bon estavam comprometidos com o estudo descritivo dos
grandes eventos, das batalhas e dos tratados.

No que diz respeito às redes de relações e formas de inserção no campo in-
telectual francês, as distinções também são evidentes. Hauser e Albertini eram
provenientes de uma tradição republicana e laica, ao passo que Deffontaines e
Tapié mantinham uma estreita vinculação com o movimento católico.

Novas diferenças surgem com relação à difusão de trabalhos e temas brasi-
leiros na França. Hauser e Deffontaines, especialmente este último, tiveram
um papel importante na divulgação do Brasil, publicando resenhas e escreven-
do artigos e livros sobre o país; Tapié teve um papel mais restrito, e Albertini e
Bon não abriram nenhum canal nessa direção.

A comparação dos professores que vieram para o Rio com os que foram
para São Paulo e participaram da criação do curso de História da USP tam-
bém é bastante reveladora. Se tomarmos os nomes de Émile Coornaert, pro-
fessor de História Moderna na USP em 1935, e Fernand Braudel, sucessor de
Coornaert (1936-1938); de Pierre Deffontaines, professor de Geografia Hu-
mana na USP em 1935 e seu sucessor Pierre Monbeig (1936-1946) (Massi,
1991), perceberemos características semelhantes, mas também alguns traços
divergentes.
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Assim como os que vieram para o Rio, os professores que foram para a
USP pertenciam a gerações diferentes, ligavam-se a tradições historiográficas
distintas e integravam-se a redes de relações diversas. Émile Coornaert nasceu
em 1886 e tinha 16 anos a mais que Fernand Braudel. Em função dessa dife-
rença, vieram para o Brasil em estágios diferentes de suas carreiras. Coornaert
já tinha concluído seu doutorado e era directeur de recherche da École Pratique des
Hautes Études, cargo obtido numa disputa em que derrotou nada menos que
Marc Bloch. Tinha laços estreitos na Sorbonne, contatos importantes na Revue
d’Histoire Moderne et Contemporaine e na Revue d’Histoire Moderne, onde publicou re-
senhas e artigos sobre autores e temas brasileiros. Sua obra, no entanto, foi ob-
jeto de comentários críticos de Bloch e Febvre.

Já Braudel ainda estava em início de carreira. Era um brilhante professor
do ensino secundário, que, após um estágio na Argélia e antes de vir para o
Brasil, lecionara no Liceu Henri IV, em Paris. Ainda que não mantivesse,
nessa ocasião, contatos mais estreitos com Bloch e Febvre e não tivesse pu-
blicado nada nos Annales e muito pouco em outros periódicos, mantinha re-
lações próximas com Hauser e tinha espaço para publicar na Revue de Synthèse,
de Henri Berr.20

Se avançarmos nessa comparação e tomarmos as trajetórias dos geógrafos
Pierre Deffontaines e Pierre Monbeig, mais uma vez constataremos a diversi-
dade de formação. Além de terem 14 anos de diferença de idade – Deffontai-
nes nasceu em 1894 e Monbeig em 1908 –, suas trajetórias eram completa-
mente diferentes. Enquanto Deffontaines era vinculado a grupos católicos na
França e no Brasil, Monbeig foi indicado pelo anticlerical Hauser e, na França,
sua rede de relações passava por Demongeon e Lucien Febvre.21

Um outro aspecto que merece ser apontado são as diferenças de atuação en-
tre os professores de Geografia e os de História. Os historiadores que para
aqui vieram trouxeram bibliografia atualizada, métodos e técnicas de pesquisa,
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propuseram sugestões para o formato dos cursos e, em alguns casos, chegaram
a publicar textos referentes ao Brasil. No entanto, essa temática nunca chegou
a ocupar um lugar de relevo em suas obras.

Já os geógrafos estabeleceram laços de outra natureza com o país. Não só
permaneceram um período mais longo, tanto Monbeig como Deffontaines,
como viajaram pelo interior realizando pesquisas, formando gerações de no-
vos alunos, criando instituições e elegendo o Brasil como tema central de suas
obras. A reflexão geográfica no Brasil era incipiente, e a pesquisa praticamente
inexistente. Assim, os geógrafos franceses ocuparam um espaço vazio, vieram
para constituir uma Geografia brasileira, e isso é válido tanto para São Paulo
como para o Rio de Janeiro (Massi, 1991).

No que diz respeito à História, o quadro era outro. Já antes da criação das
universidades o campo dos estudos históricos era bastante desenvolvido e ob-
jeto de grande interesse e controle por parte do Estado e das elites do país. O
professor Eduardo França, referindo-se às características do ensino e da pes-
quisa da História na USP dos anos 1930, e à influência dos professores fran-
ceses, declarou: “A História do Brasil não teve a sorte da Geografia do Brasil.
A Geografia se atualizou, renovou-se profundamente, com Deffontaines e
Mombeig, mas a historiografia teve retardado o seu processo de moderniza-
ção”( Freitas, 1993).

Maria Yedda Linhares faz um diagnóstico semelhante para os cursos de
História no Rio de Janeiro. No seu entender, os problemas para o desenvolvi-
mento da pesquisa nos cursos de História derivavam do controle que o cate-
drático Hélio Viana tinha sobre a pesquisa referente a temas brasileiros, que
impedia a criação de novos centros de pesquisa dedicados, por exemplo, à His-
tória Contemporânea do Brasil.

Esses dados, rapidamente alinhavados, indicam que em São Paulo, a exem-
plo do que ocorria no Rio de Janeiro, dominava uma diversidade de orienta-
ções entre os professores e também diferenças geracionais. Os profissionais
que vieram para o Rio eram visivelmente mais velhos e titulados, enquanto
para São Paulo dirigiram-se professores mais jovens. Por outro lado, se há
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pontos de convergência entre as concepções de História que prevaleciam no
Rio e em São Paulo, também aparecem diferenças.

Um balanço das informações apresentadas nos permite traçar algumas con-
clusões provisórias. Se a influência dos professores franceses se mostrou limitada
no que diz respeito a uma nova maneira de fazer História no Brasil, sua presença
foi importante com relação à atualização bibliográfica dos alunos, à estruturação
dos cursos criados e ao desenvolvimento de canais de intercâmbio entre as co-
munidades universitárias francesa e brasileira. Este último aspecto vale muito
mais para São Paulo do que para o Rio, onde os laços pessoais e institucionais
com os mestres franceses se diluíram ao longo das décadas seguintes.

Um outro aspecto importante que nem sempre mereceu a devida atenção
são os efeitos das missões universitárias francesas em termos de uma maior di-
fusão da História, da Geografia e da Cultura brasileiras na França. Foram nu-
merosas as publicações dos professores franceses que vieram para o Rio e São
Paulo divulgando, através de artigos, resenhas de livros e ensaios historiográfi-
cos, o que se fazia e como se fazia pesquisa em História e em Ciências Sociais
no Brasil. Também é importante esclarecer que não havia um canal exclusivo
ou predominante para essa difusão. Cada um desses professores, de acordo
com a sua rede de inserção na França, apresentava sua produção em diferentes
revistas, como a Revue Historique, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine e os
Annales, e também em conferências, cursos e palestras.

Por tudo isso, pode-se dizer que os integrantes dessas missões universitárias
propiciaram uma verdadeira “redescoberta” do Brasil pela França nos anos
1930. Talvez essa tenha sido a sua mais importante contribuição para o Brasil.

� Referências bibliográficas

CAPELLATO, Maria Helena, et COELHO, Maria Lygia Prado. À l’origine de
la colaboration franco-brésilienne: une mission française à la Faculté de Philosophie de São
Paulo. Préfaces, 1989.

243

Os professores franceses e a redescoberta do Brasil

PANTONE 1525 PRETO



CARBONELL, Charles-Olivier et LIVET, Georges (dir.). Au berceau des Anna-
les. Le millieu strasbourgeois, l’Histoire en France au début du XXème siècle. Actes du
Colloque de Strasbourg, 1979.

CARELLI, Mário. Interactions culturelles franco-brésiliennes. France-Brésil. Bilan pour
un relance. Paris: Entente, 1987.

CEDRONIO, Marina (org.). François Simiand, Méthode historique et Sciences Sociales.
Paris: Éditions des Archives Contemporaines, 1997.

CHARLE, Christophe. La République des Universitaires – 1870-1940. Paris: Seuil,
1989.

CLARK, Terry. Prophets and Patrons. The French University and the Emergence of the So-
cial Sciences. Havard University Press, 1973.

CROUZET, Denis. Les Guerriers de Dieu – La violence au temps des troubles de religion.
Paris: Champ Vallon, 1995, t. 1, pp. 61-75.

DUCLERT, Vicent. Histoire, historiographie et historiens de l’affaire Dreyfus. Collo-
que la postérité de l’affaire Dreyfus, Orléans, 1996.

DUMOULIN, Olivier. Profession historien. EHE. SS, Paris, 1983. (Tese de
Doutorado)

FÁVERO, Maria de Lourdes (coord.). Faculdade Nacional de Filosofia. Projeto ou
trama universitária?. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1989. Série FNFI, v. 1.

______. A Universidade do Distrito Federal (1935-1939): Centro de Estudos e
Produção do Saber. Rio de Janeiro: mimeo, s/d.

FEBVRE, Lucien. Un Champ privilégié d’études: l’Amérique du Sud. Annales d’His-
toire Economique et Sociale, n. 1, 1929, Paris.

FREITAS, Sônia Maria. Reminiscências. São Paulo: Maltese, 1993.
GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal. Política e Mecenato. Rio de Janeiro: mi-

meo, 1998.
HAUSER, Henri. L’Enseignement des Sciences Sociales. Paris: Chevalier-Marescq et

Cie. Editeurs, 1903.
_____. L’Enseignement de l’Histoire Economique en France. Revue Historique, tomo

3, 1931.

244

Marieta de Moraes Ferre ira

PANTONE 1525 PRETO



KARADY, Victor. Stratégies de réussite et modes de faire-valoir de la sociologie chez les
durkheimiens. Revue Française de Sociologie, t. XX, Paris, 1979.

KEYLOR, William. Academy and Community – the Foundation of the French Historical
Profession. Cambridge, Massachusetts: Havard University Press, 1975.

LEFÈVRE, Jean-Paul. Les Missions universitaires françaises au Brésil dans les
années 1930. Vingtième Siècle – Revue d’Histoire, n. 38, avril-juin 1993.

LINHARES, Maria Yedda. Entrevista publicada na Revista Estudos Históricos, n.
10, 1992.

MAUGÜÉ, Jean. Les dents agacées. Paris: Buchet-Chastil, 1982.
Marc Bloch – Lucien Febvre. Correspondence 1928-1933. V. I, Paris: Fayard

1994.
MARTINIÈRE, Guy. Aspects de la coopération franco-brésilienne. Grenoble: Press

Universitaire de Grenoble, 1982.
MASSI, Fernanda Peixoto. Estrangeiros no Brasil: a missão francesa na Universidade de

São Paulo. Dissertação de Mestrado. Campinas: Unicamp, 1991.
NOIRIEL, Gerard. Naissance du métier d’historien. Genesis, 1, sept. 1990.
PAIM, Antônio. Por uma universidade no Rio de Janeiro. In: Schwartzman,

Simon (org.) Universidades e Instituições Científicas no Rio de Janeiro. Brasília:
CNPq, 1982.

PARIS, Erato. La Genèse intellectuelle de l’œuvre de Fernand Braudel; La Méditerranée
et le Monde Méditerranéen à l’époque de Philippe II (1923-1947). Paris:
EHESS, 1997. (Tese de Doutorado)

SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena et COSTA, Vanda Ribei-
ro. Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra, Edusp, 1984.

VENANCIO FILHO, Alberto. Henri Hauser e o Brasil. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, 153 (396): 887-893, jul./set.
1997.

WEISZ, George. L’Idéologie républicaine et les Sciences Sociales. La chair
d’Histoire d’Économie Sociale à la Sorbonne. Revue Française de Sociologie, XX,
1979.

245

Os professores franceses e a redescoberta do Brasil

PANTONE 1525 PRETO



PANTONE 1525 PRETO

Leblon – Jardim de Alah – Avenida Delfim Moreira.
O Campo do Leblon, que deu o nome ao bairro, era uma chácara pertencente ao francês chamado
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A literatura francesa
no Brasil durante a
II Guerra Mundial

Ubiratan Machado

Os anos da II Guerra Mundial foram dos mais singulares na
história das relações culturais franco-brasileiras. Singulares

e contraditórios. No Brasil, nunca se louvou tanto a França e as afi-
nidades espirituais entre os dois povos. Esses louvores, no entanto,
ocorriam em um momento em que a influência do pensamento fran-
cês em nosso país, em declínio desde o final do primeiro conflito
mundial, entrava em colapso, com a invasão alemã, em junho de
1940.

No início da guerra, a França era o país que mais exportava livros
para o Brasil. Com a ocupação nazista e o bloqueio naval britânico
aos territórios controlados pelo eixo, os brasileiros deixaram de re-
ceber as últimas novidades das presses francesas, os vient-de-paraître li-
terários, os livros de arte, as edições anotadas dos velhos clássicos, os
jornais, as revistas, os figurinos, que faziam as delícias das brasileiras
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e ditavam a moda em todo o mundo. Em suma, a França emudecia e a impren-
sa queixava-se da “escassez completa e absoluta” de obras em francês.

A falta de contato com a produção intelectual francesa seria de certa forma
compensada pela implantação de uma inédita indústria editorial voltada à edi-
ção de obras em francês e por um fato ainda mais insólito nas relações culturais
entre os dois povos.

Desde o século XIX, muitos escritores franceses tinham vivido no Brasil, mas
ou eram diplomatas, como o irritadiço Gobineau ou o cavalheiresco Claudel, ou
turistas vivendo entre os dois continentes, como o suíço, quase francês, Blaise
Cendrars. O fato de um dos grandes escritores franceses deixar a sua terra, pas-
sando a viver e produzir no Brasil, era novidade. Claro que estamos falando de
Georges Bernanos, talvez o escritor francês mais amado e execrado da época.

� Georges Bernanos

Os motivos alegados por Bernanos para se mudar para a América do Sul são co-
nhecidos: impossibilidade financeira de viver na França. Era apenas parte da verdade.
Por trás do dinheiro existiam motivos de ordem espiritual muito mais fortes: o desa-
lento diante da inversão de valores e da corrupção do mundo moderno, a busca de-
sesperada de uma terra de paz, longe do clima de ódio que infestava a velha Europa,
às vésperas dos acordos de Munique e da eclosão da II Guerra Mundial.

Na realidade, o exílio no plano físico correspondia à situação psicológica de
Bernanos de exilado do mundo moderno. Tanto assim que o país escolhido foi
o Paraguai, uma miragem desde a adolescência, espécie de paraíso bíblico com
sua mitologia particular, onde por certo não sonharia com rios de leite e mel,
mas com algo mais improvável: paz e fraternidade entre os homens.

A atitude desagradou a alguns intelectuais, que viam nela uma fuga. Fran-
çois Mauriac, com uma ponta de maldade, disse que Bernanos saía da França
cada vez que a via em dificuldades.

Não deixa de ser ilustrativo lembrar que, durante a ocupação, enquanto
Mauriac, isolado em sua casa entre vinhedos, nos arredores de Bordeaux, per-
deu praticamente a liberdade de expressão, o fujão Bernanos tenha encarnado a
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consciência da França livre e se tornado o “animador espiritual da resistência”,
na expressão de Albert Béguin.

Menos dogmáticos do que Mauriac, os brasileiros louvaram a atitude do es-
critor como um ato de puro quixotismo. É um tributo de admiração, mas não
é uma imagem adequada. Bernanos tinha muito pouco de Quixote. Os seus
impulsos contundentes e passionais nasciam do temperamento explosivo e
não dos delírios da razão. Por trás deles não havia a loucura mansa dos que crê-
em em seus sonhos a ponto de caricaturá-los na realidade, mas um raciocínio
lúcido e penetrante como um punhal. Além do mais, carecia da humildade e
mansidão de Alonso Quijano, el Bueno. Quase tudo nele contradizia o Cava-
leiro da Triste Figura. A começar pelo físico.

Com o seu “jeito meio alçado de enorme pássaro de Deus” (Jorge de Lima), a
sua presença insólita – como um meteoro caído de um universo paralelo, – os
seus arroubos de cólera, a sua aspereza de pedra, a sua loquacidade incansável
(falava durante horas, em voz altíssima, sem deixar ninguém abrir a boca), Ber-
nanos parecia mais um profeta bíblico, oferecendo o que se espera de todo pro-
feta: violência de expressão, inquietação, a voz que clama contra o desconcerto
do mundo.

No Brasil, como na França, provocou ir-
ritação e protestos, criou admiradores apai-
xonados e adversários resmungões, alguns
conciliando repulsa pelas suas idéias e admi-
ração pelo talento que as expressava.

Um desses admiradores resmungões, o
jovem e igualmente colérico Carlos Lacerda,
definiu-o como o “magnificamente errado
Georges Bernanos, um homem que não
pode ensinar a ninguém o verdadeiro cami-
nho, mas que certamente pode muito bem –
e ensina ainda melhor – qual o caminho que
se não deve tomar”.
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Mais enfático ainda, Oswald de Andrade definiu a sua personalidade como
um “caos reacionário”, utilizando-se de “a Verdade, a Unção, a Marselhesa, o
Código Civil, a Restauração, enfim tudo que atrapalhe, retarde e distraia o sa-
neamento do mundo”.

Um outro cronista, já no final da guerra, sugeriu que o Bernanos era ingrato
com a terra que o acolhera, pela indiferença à literatura brasileira, apesar de ler
o português com facilidade. Não é verdade. Abstendo-se de emitir juízos críti-
cos por escrito, ele leu Lima Barreto, as Memórias de um Sargento de Milícias, que
considerava uma delícia, alguns jovens poetas, prefaciou a edição espanhola
dos Poemas, de Jorge de Lima, e debateu com paixão os primeiros volumes da
Tragédia Burguesa, de Otávio de Faria.

Queriam talvez que ele implantasse um gabinete de elogios ao pessoal da
terra. Como tal não aconteceu, acusaram-no de não gostar do Brasil. Em ver-
dade, houve um caso de amor quase predestinado do escritor com o país, como
confessou: “Amei o Brasil por muitas razões, mas em primeiro lugar e antes de
tudo porque nasci para amá-lo.” Esse amor ainda não se revelara quando esco-
lheu o Paraguai como exílio e refúgio do mundo moderno.

No entanto, ao passar pelo Brasil, no dia de seu padroeiro, São Domingos,
5 de agosto de 1938, teve a intuição de que aqui estava o seu destino. Assim
foi. Não gostou do éden paraguaio nem da Argentina. Regressou ao Brasil,
sem destino e pouso certo. Viveu pequenas temporadas em Itaipava, Juiz de
Fora, Vassouras. Afinal, fixou-se em Pirapora, às margens do rio São Francis-
co, em pleno sertão mineiro, uma região inóspita e quentíssima, com a qual es-
tabeleceu uma relação de amor, surpresa e inquietação, talvez com uma ponta
de ódio ou apenas de irritação.

Na cidade às margens do São Francisco iniciou o seu ciclo brasileiro de
produção, caracterizado pelo abandono do romance e a dedicação exclusiva
ao panfleto. Foi uma das fases mais ricas e inesperadas nas relações culturais
dos dois países. Nunca o espírito da velha França esteve tão pulsante no Bra-
sil, – no sentido de emanar de uma presença física –, ou pelo menos uma das
vertentes do espírito gaulês, aquela que se caracteriza pela crença quase mági-
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ca nos valores da terra, a nostalgia do Ancien Régime como símbolo de estabili-
dade e liberdade, e o culto ao catolicismo, um culto com o fervor e as aluci-
nações de um cruzado disposto a conquistar o mundo para Cristo com a sua
espada sagrada, ou a sua pena afiada, e por isso mesmo barulhento, inconfor-
mista, dogmático e rebelde.

Em Pirapora, sem nenhuma fonte de renda, além daquela auferida pelo tra-
balho cotidiano, o escritor repetiu a rotina do que fazia na França: escrever, es-
crever, escrever. A aventura durou cerca de um ano e foi desastrosa em termos
financeiros. Bernanos adquiriu uma fazenda com 550 cabeças de gado, com o
sonho de que os lucros da pecuária lhe permitiriam escrever com tranqüilida-
de. Logo constatou que tinha de escrever para alimentar os bois e vacas. Aca-
bou se desfazendo da propriedade, mas a cidade lhe deixou vincos na alma.

De Pirapora mudou-se, em agosto de 1940, para a localidade de Cruz das
Almas, em Barbacena, “diante de um imenso horizonte de montanhas selvagens,
que cavalgam umas sobre as outras por centenas de quilômetros”. Dias antes, em
18 de junho, quando se achava hospedado em um hotel em Belo Horizonte, ou-
viu pelo rádio o apelo do General De Gaulle para que todos os franceses se em-
penhassem na libertação da pátria. Decidiu então entrar em combate com a úni-
ca arma de que dispunha e sabia manejar: a palavra. Começou a escrever uma sé-
rie de violentos panfletos para a BBC de Londres, convocando os homens livres
a combaterem toda forma de opressão, origem de Lettre aux Anglais.

Nos últimos anos, Bernanos passava cada vez mais tempo no Rio de Janeiro,
cidade que considerava “prodigiosamente bela”. Vivia então uma terrível crise
espiritual, que o levou a procurar um psiquiatra, o Dr. Ombredane. Fazia tam-
bém uma incipiente vida literária, o que talvez fosse um bom coadjuvante na te-
rapia psiquiátrica. Pelo menos lhe permitia exercer o dom da maledicência.

Podia ser visto à tarde numa mesa do café Amarelinho, escrevendo. O bur-
burinho da Cinelândia, o barulho do trânsito, os gritos dos garçons, nada o in-
comodava. Pelo contrário, tinha necessidade desse contato humano para se
concentrar. E cultivava amigos queridos, como Jorge de Lima, Alceu Amoroso
Lima, Virgílio de Melo Franco.
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Em 1946, retornou à França. Os sete anos no Brasil foram de produção in-
tensa, durante os quais redigiu mais de 250 artigos para a imprensa, a maior par-
te publicada em português em O Jornal, traduzidos por Lúcia Miguel-Pereira, e
dezenas de panfletos, barulhentos como um tiro de canhão, para a BBC. Com-
pôs três livros editados no Brasil – Lettre aux Anglais (1942), Le Chemin de la Croix-
des-Âmes (4 volumes, 1943-45), La France contre les Robots (1946), – e outros três
lançados na França: Les Enfants humiliés (1949), Scandale de la Vérité (1939) e Nous
autres Français (1939), nos quais analisa o processo que levou à capitulação da Eu-
ropa, além de redigir o desfecho insólito de Monsieur Ouine, romance iniciado em
1932, até então inacabado, e também lançado no Brasil.

Ainda no Brasil foi escrita uma parte considerável da correspondência reu-
nida em Combat pour la Liberté. Ao lado desse combate pela liberdade – liberdade
política, entenda-se, mas alongando-se também em liberdade espiritual – Ber-
nanos, sem nunca deixar de ser francês até o bico do sapato, incorporou ao seu
espírito alguma pulsação da alma brasileira, vaga e indefinível, que se traduziu
talvez na atração pelos horizontes bárbaros, a sedução de uma vida livre e, so-
bretudo, a impossibilidade definitiva de viver na Europa.

De volta à França não se adaptou. Estava cansado do Velho Mundo ou ape-
nas do mundo. Talvez cansado de si mesmo. Mudou-se para Tunis, onde
escreveu o Diálogo das Carmelitas, história de 16 freiras martirizadas durante a
Revolução Francesa, mas fracassou em seu projeto de escrever uma vida do
Cristo. Adoentado, retornou à França, onde morreu em 1948.

� Beatrix Reynal

A poeta Beatrix Reynal também empenhou a voz e o verso na campanha
pela libertação da França. De ascendência francesa, nascida em Montevidéu,
em 1892, Beatrix passou a infância na região de Provence, sendo ungida pelo
resto da vida pela sua paisagem e espírito.

Casada com um brasileiro, o pintor Reis Júnior, ela participou ativamente da
vida literária da cidade, nos anos 30 e 40. Seu salão – se podemos empregar esse
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termo, que cheira demais ao século XIX, – na Avenida Vieira Souto, perto do Jar-
dim de Alá, concorria com o de Aníbal Machado, na Visconde de Pirajá. Ambos
recebiam Álvaro Moreyra e sua mulher Eugênia, Goeldi, Lúcio Cardoso, Augusto
Frederico Schmidt, Rachel de Queiroz, Villa-Lobos, Murilo Mendes e muitos
outros. Era uma bela casa, repleta de obras de arte, quadros de Lhotte, Gromaire,
Vuillard, e uma imensa biblioteca no segundo andar, segundo depoimento de José
Geraldo Vieira, que a fez personagem do romance A Ladeira da Memória.

Como Bernanos, Beatrix atendeu à proclamação de De Gaulle, passando a
exercer um papel de ativista político, animando a França a se erguer. O progra-
ma radiofônico “Hora da França”, financiado pela própria escritora e transmi-
tido para a Europa, em ondas curtas, buscava mexer com os brios de quem vi-
via sob a opressão nazista, expressando os sentimentos de fraternidade do
povo brasileiro, através de textos de cerca de cem artistas e intelectuais, entre
os quais Graciliano Ramos, Afonso Arinos de Melo Franco, Afrânio Peixoto.

Beatrix era um talento modesto, com escassa repercussão na França, onde
publicou seu livro de estréia, Tendresses Mortes (Paris: Grasset, 1937), mas a sua
atuação foi de intensa dignidade. Sem o brilho, a veemência e a repercussão das
palavras de Bernanos, ela expressou a revolta e a indignação de seu povo em um
dos momentos mais angustiantes de sua história, sob ameaça de perder a pró-
pria identidade.

O lançamento de Poèmes de Guerre, em 1943, reunindo a produção de 1940 a
42, foi saudado por dezenas de resenhas e críticas, todas de louvor, vendo nela
“a poetisa da França renascida”, “a poetisa da vitória”, uma personalidade que
“figura entre os mais nobres representantes do espírito e da intelectualidade
francesa no Brasil”.

Entre tantos elogios, o mais agradável talvez tenha sido a dedicatória de
Bernanos em Lettre aux Anglais: “Pour Béatrix Reynal, que est restée si génereusement fidèle
à son enfance, aux paysages de son enfance, à la Provence dorée, aux bonnes gens de chez nous, et
qui sert chaque jour la France de tout son cœur, de tout son courage, de toute sa foi.”

Cabe ainda destacar o grupo de professores franceses que lecionavam na
Universidade de São Paulo, bem adaptados à vida do país, como Paul Arbous-
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se Bastide e Georges Raeders. Este, além de professor da USP, dirigiu o Liceu
Franco-Brasileiro e o Liceu Pasteur, publicou livros de finalidade didática, en-
tre os quais uma Petite Histoire de la Littérature Française, além de reunir material
para obras futuras sobre o Brasil. O que mais se identificou com a terra foi Ro-
ger Bastide, que permaneceu no país 17 anos, de 1937 a 1954. Redigindo em
português com clareza, publicou aqui vários livros (Psicanálise do Cafuné, A Poesia
Afro-Brasileira, etc.), dando uma contribuição notável e original ao conheci-
mento do Brasil.

� Literatura francesa editada no Brasil

Uma das providências para suprir a falta do livro francês foi a importação
de obras editadas em outros países. A Livraria Suissa, do Rio de Janeiro, dis-
punha de um bom estoque de obras de literatura francesa, editadas no Canadá.
Em seus anúncios dava especial relevo aos autores contemporâneos, como
André Maurois, Jules Romains, Jacques Maritain, sem se esquecer dos mais
antigos, como Edmond Jaloux. Outras livrarias cariocas e paulistanas procedi-
am de idêntica maneira.

Mas a iniciativa mais significativa para preservar o interesse do público bra-
sileiro pela literatura francesa foi a criação de editoras nacionais voltadas para
a edição de livros em francês.

A primeira em data e importância foi a Americ-Edit, fundada e dirigida por
Max Fischer (1880-1957). Escritor com vários romances e volumes de contos
publicados, Fischer se refugiou no Brasil após a invasão nazista na França. Co-
nhecia bem os segredos do mercado editorial, pois havia sido diretor da famo-
síssima casa Flammarion.

No final de 1940 ou início de 1941, a Americ instalou-se no Rio de Janei-
ro, com sede no edifício Metropolitano, na Rua Álvaro Alvim, 31. As suas
edições eram impressas na Imprensa Nacional. Com as cautelas impostas pelas
dificuldades da época (a crise do papel) e as limitações do mercado brasileiro,
a editora procurou oferecer um certo padrão editorial europeu. Assim, cada
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livro tinha três apresentações: edição comum, em brochura, encadernada ou
edição de luxo, encadernada “no estilo francês”, os exemplares numerados.

As edições de luxo, em papel “pur lin Regente Ledger”, tinham tiragens variadas
de 50 (La Fin de Chéri, de Colette), 75 (Introibo, de André Billy) ou 120 exem-
plares (Chéri, de Colette).

A linha editorial da Americ dirigia-se ao gosto médio do público brasileiro
que lia francês, em áreas distintas: ficção, biografias, história, história literária,
antologias, teatro, poesia, e a coleção de divulgação científica intitulada “Con-
naissances et Culture”.

Os autores iam dos clássicos aos ficcionistas contemporâneos de maior re-
levo, passando por autores desconhecidos do público brasileiro, mas que trata-
vam de assuntos de interesse universal, caso de La Souffrance et Nous, do padre
Sanson. Nos cinco anos e pouco de atividade (a editora funcionou até 1946),
a Americ editou 120 títulos, em 128 volumes (salvo seja), uma média de 24 tí-
tulos anuais.

Na área de ficção a preferência era pelos livros mais populares de cada au-
tor, com predomínio absoluto dos escritores franceses dos séculos XIX e XX.
Houve algumas exceções: o Livre de la Jungle, de Rudiard Kipling, Maximo Gor-
ki, Edgard Allan Poe. Os autores mais editados foram André Gide e Pierre
Loti (ambos com quatro títulos), seguidos por Colette, Maupassant, Anatole
France e Edmond Rostand, cada um com três.

Todos os autores do século XIX editados tinham prestígio e um vasto pú-
blico no país: Alexandre Dumas Filho (La Dame aux Camélias), Alphonse Dau-
det (Sapho), Georges Courteline (MM. Les Rond-de-Cuir), Guy de Maupassant
(Yvette, Pierre et Jean, Fort comme la Mort), Émile Zola (Thérèse Raquin), Pierre Loti
(Aziyadé, Mon Frère Yves, Pêcheur d’Islande, Fantôme d’Orient), Anatole France (Thaïs,
Le Lys Rouge, Le Petit Pierre), Paul Bourget (Lazarine).

A mesma filosofia foi adotada em relação aos autores contemporâneos:
André Gide (La Porte Étroite, La Symphonie Pastoralle, Journal, Les Faux-Monnayeurs),
François Mauriac (Le Mystère Frontenac), Roger Martin du Gard (Jean Barois),
Alain Fournier (Le Grand Meaulnes), Romain Rolland (Colas Breugnon).
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Nada de aventuras editoriais. Os lances mais arriscados talvez tenham sido
os lançamentos de romancistas desconhecidos do público brasileiro, vencedo-
res dos prêmios da Academia Francesa e do Goncourt, como Marcelle Tinay-
re, Léon Frapié, Jean Fayard e Ernest Pérochon. Ou o livro de contos do pró-
prio Max Fischer: Présence du Passé.

Na área de história e estudos figuram autores tão diversos quanto Albert Thi-
baudet (Histoire de la Littérature Française), André Maurois (Histoire d’Angleterre), Re-
nan (Pages Choisies), as biografias de Dostoievski, de Henri Troyat, e de Dante, de
Louis Gillet, até as Vues Politiques de Napoleão Bonaparte.

No segmento de poesia foram lançados apenas quatro autores (Alfred de
Musset, Albert Samain, Condessa de Noailles, Verlaine) e duas antologias (de
poetas canadenses e de poemas de amor). Dos clássicos eternos, La Fontaine
(Fables), Racine e Molière. No teatro, Edmond Rostand (Cyrano de Bergerac,
L’Aiglon, La Samaritaine) e Claudel (L’Annonce faite a Marie).

O livro mais controverso foi a biografia de Getúlio Vargas, com o subtítulo de
Un Portrait sans retouches, lançado em março de 1944, por encomenda do Gover-
no brasileiro. A obra foi escrita por Paul Frischauer, jornalista francês, exilado
em Londres desde 1939, e traduzida para o francês por Pierre Morel. O plano
previa a sua publicação em cinco ou seis idiomas, difundindo pelo mundo uma
imagem simpática do ditador, mas apenas a edição francesa foi lançada.

Desde meados de 1944, pressentindo o fim da guerra, a Americ começou a
se abrasileirar. Primeiro, talvez como balão de ensaio, lançou uma tradução
para o português, Antes que a Morte Chegasse, de Helen Iswolsky, e organizou a
coleção Joaquim Nabuco, de obras de autores brasileiros contemporâneos.

Dirigida por Álvaro Lins, a coleção lançou nove livros, de Mário de Andra-
de (Aspectos da Literatura Brasileira), Manuel Bandeira (Poesias Completas), Luís da
Câmara Cascudo (Contos Tradicionais do Brasil), Alceu Amoroso Lima (Estética Li-
terária), João Francisco Lisboa (Obras Escolhidas, em 2 volumes), Cristiano Mar-
tins (Camões), Augusto Frederico Schmidt (Poesias Escolhidas), a 2.a edição de A
Vida de Joaquim Nabuco, de Carolina Nabuco, e o primeiro livro em prosa de Car-
los Drummond de Andrade, Confissões de Minas.
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As traduções foram intensificadas, com preferência por autores de expres-
são francesa, numa lista heterogênea que inclui O Cristo, de Georges Goyau,
Opiniões Políticas, de Napoleão, Manifesto Democrático, de Emery Reves.

Os estudiosos brasileiros estão devendo um estudo mais detalhado da ati-
vidade editorial da Americ-Edit e de sua contribuição à história do livro bra-
sileiro. No trabalho mais abrangente que já se escreveu sobre o assunto, O Li-
vro no Brasil, de Laurence Hallewell, não há nenhuma referência à editora de
Max Fischer.

Houve outras duas editoras especializadas em obras em francês, a Chante-
cler e a Atlântica. A primeira foi o selo editorial criado pela Livraria Victor,
estabelecida na Cinelândia. Anunciava “as melhores edições francesas”, distri-
buídas em todo o continente. Entre outros títulos publicou La Révolte des Anges,
de Anatole France, Les Fleurs du Mal, de Baudelaire, e Les Massacres de Paris, de
Jean Cassou.

A Atlântica, instalada também no Rio de Janeiro, editou mais do que a
Chantecler, mas muito menos do que a Americ. Em compensação lançou qua-
tro livros de Bernanos em francês – Lettre aux Anglais (1942), que teve três edi-
ções, Monsieur Ouine (1943, inclusive uma edição especial de 180 exemplares,
em papel bouffont, hoje extremamente rara), Le Chemin de la Croix-des-Âmes
(1943-45) e La France contre les Robots (1946?) além de uma tradução para o por-
tuguês, o Diário de um Pároco de Aldeia.

Explorando os fatos da atualidade, publicou Pétain?, do general Chade-
bec de Lavalade, chefe da Missão Militar Francesa que esteve no Brasil em
1938, e a biografia de Charles de Gaulle, de Philippe Barrès, além de obras tão
diversas como Introduction Générale à l’Histoire de l’Art, de Antoine Bom, e o
romance Michel Platanaz, de Madame Sereth Neu, outra escritora francesa
exilada no Brasil.

A Atlântica inovou ainda ao lançar traduções de autores brasileiros para o
francês: as Mémoires d’Outre-Tombe de Braz Cubas, de Machado de Assis, traduzida
pelo general R. Chadebec de Lavalade, e as Mémoires d’un Sergent de la Milice, de
Manuel Antônio de Almeida, na tradução de Paulo Rónai.
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� Traduções brasileiras da literatura francesa

Apesar da escassez do livro francês, da rápida popularização da literatura
norte-americana e inglesa, a França continuava sendo a principal referência e
preferência intelectual para o brasileiro. Este sentimento, entre outros fatos,
pode ser constatado nas festas comemorativas do tricentenário da estréia de
Molière como ator (1943) e na passagem de Louis Jouvet pelo país, mantendo
a tradição das companhias francesas, como a de Renaud-Barrault e a Comédie
Française. O ator lançou no Brasil o seu livro Réflexions du Comédien, em edição
da Americ-Edit.

Por sua vez, a crítica brasileira se manteve atenta à produção editorial francesa,
através dos escassos livros que aqui chegavam. Atenta, apaixonada e até implacável.

Em 1942, La Pharisienne, de François Mauriac, conseguiu romper o blo-
queio, tendo um exemplar chegado ao Brasil. Foi uma decepção, devida sobre-
tudo à neutralidade do escritor, incapaz de denunciar o humilhante momento
vivido pela França.

Lúcia Miguel-Pereira não usou meias-palavras para censurá-lo com rispi-
dez. Preferia até acreditar que o livro tivesse sido escrito antes da guerra, pois
aquela história de beatério era inconcebível em um momento tão trágico.
Esperava outra coisa do grande escritor: “A tragédia da mocidade francesa, da
geração da derrota, é, nesse momento, o único assunto digno de Mauriac – as-
sunto que talvez, na França, ninguém possa tratar como ele.”

Tudo muito fácil de se dizer a milhares de quilômetros da guerra.
Mas, compreendendo a situação do escritor, lançava um apelo românti-

co: “Venha para a América, já que na França não pode escrever em liberda-
de, abandone os burgueses de Bordeaux, e dê, aqui, o livro que deve escre-
ver – o livro que fará o mundo tremer de horror ante a paixão da mocidade
francesa.”

Vivendo no Brasil e tendo quatro de seus livros lançados aqui, era de se su-
por que Georges Bernanos encontrasse uma boa receptividade entre os leitores
brasileiros. Não foi o que aconteceu. Durante os sete anos que o escritor viveu
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no Brasil apenas uma de suas obras foi traduzida, o Diário de um Pároco de Aldeia.
A repercussão popular foi medíocre.

Em compensação, a acolhida da crítica não podia ser mais elogiosa, caben-
do uma referência aos ensaios de Paulo Rónai e Álvaro Lins, os primeiros crí-
ticos em todo o mundo a escreverem sobre Monsieur Ouine.

As obras de Bernanos talvez fossem muito complexas para o público brasi-
leiro, interessado sobretudo pelo romanesco, as grandes aventuras, os amores
impossíveis, a sensualidade ardente. É o que indicam as traduções efetuadas no
final dos anos 30 e início dos 40, com franca preferência pelos autores do sé-
culo XIX. No gênero mais popular, o romance, românticos e naturalistas pre-
dominam amplamente sobre os seus colegas do século seguinte, atendendo a
todos os gostos, a começar pelos autores folhetinescos, o hábil Émile Riche-
bourg (A Filha Maldita, As Duas Mães), o caudaloso Xavier de Montepin (As Mu-
lheres de Bronze, As Doidas de Paris).

O público brasileiro morria de amores pelos duelos à espada, as intrigas pa-
lacianas, o heroísmo pelo heroísmo de papa Dumas (Os Três Mosqueteiros, O Dou-
tor Misterioso, Os Irmãos Corsos, História dum Quebra-Nozes, A Mão de Ferro, A Boca do
Inferno, Uma Noite em Florença, A Dama do Colar de Veludo), campeão absoluto em
número de obras traduzidas.

Os que dele mais se aproximaram foram Balzac (Luis Lambert, Eugenia Grandet,
Memórias de Duas Jovens Casadas, Esplendor e Miséria das Cortesãs, e duas traduções de
Peau de Chagrin, intituladas A Vida por um Desejo e O Chagrem Mágico) e o cético
Anatole France (O Lírio Vermelho, A Sombra do Olmo, O Manequim de Vime, O Anel de
Ametista, Monsieur Bergeret em Paris, História Cômica), cujo prestígio se mantinha in-
tacto, 20 anos após a sua morte, depois de passar pelos ataques cerrados dos
críticos e as piadinhas dos modernistas.

O universo pesado e violento de Émile Zola (Teresa Raquin, Germinal, A Besta
Humana, Acuso!, Fecundidade, Por uma Noite de Amor (Une Page d’Amour) continuava
apaixonando o leitor, assim como a arte depuradíssima de seu afilhado Guy de
Maupassant (As Termas de Mont-Oriol, Segredos do Coração (Notre Cœur), Bel Ami,
Contos, Uma Vida, Pedro e João).
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Curioso que um monstro sagrado como Victor Hugo, popularíssimo no
século XIX, tenha apenas uma obra traduzida no período (Nossa Senhora de Pa-
ris), superado por outros românticos, como Gerard de Nerval (As Filhas do Fogo,
Aurélia), Théophile Gautier (Madame de Maupin, Múmia do Amor (Le Roman de la
Momie), Lamartine (Graziela, Regina), Chateaubriand (Atala e Renato), George
Sand (O Pântano do Diabo, Narciso, Ela e Ele).

Uma prova de que o público não se contentava apenas com o leite românti-
co e o rosbife naturalista está na receptividade a autores como Flaubert (Mada-
me Bovary), Stendhal (Armance, O Vermelho e o Negro, A Cartuxa de Parma) e o suti-
líssimo Xavier de Maistre (Viagem à roda do Meu Quarto), um autor nascido no
século XVIII, mas contemporâneo de todos os leitores de bom gosto.

Outros escritores novecentistas traduzidos: Pierre Loti (As Desencantadas, Meu
Irmão Ives), Eugène Fromentin (Dominique), Prosper Mérimée (O Vaso Etrusco),
Alfred de Vigny (Servidão e Grandeza Militares), Alphonse Daudet (Jack, Contos da
Segunda-Feira), George Ohnet (O Grande Industrial), Renan (Recordações de Infância e
Juventude), Michelet (Joana d’Arc), Baudelaire (Arabescos Filosóficos), Alexandre Du-
mas filho (A Dama das Camélias), Octave Feuillet (Romance de um Moço Pobre).

Entre os contemporâneos, o mais popular era André Maurois (Conflito Senti-
mental (tradução de Climats), Sentimentos e Costumes, Arte de Viver, A Máquina de Ler
Pensamentos, Turgueniev e a Filosofia Russa, Memórias, Os Silêncios do Coronel Bramble,
Byron, Tragédia na França, O Pensamento Vivo de Voltaire).

Os intelectuais preferiam a figura fascinante de Romain Rolland (Antonieta,
História de uma Consciência, Vida de Miguel Ângelo, Jean-Christophe), que se pusera “au
dessus de la mêlée”, em seu exílio na Suíça. O boato de que o escritor havia sido as-
sassinado em um campo de concentração nazista, no início de 1944, provocou
mais indignação do que a descrição terrível de muitos combates.

Escritor hoje esquecido, Maurice Dekobra (Emigrados de luxo, A Gôndola da
Quimera, O Romance de um Covarde, A Filha de Mata Hari, George) gozava de imenso
prestígio na época. Outro autor menor muito prestigiado foi Paul Reboux
(Romeu e Julieta, Cleópatra e Seus Dois Amores, A Vida Amorosa de Mme. du Barry).
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Com maior ou menor aceitação popular foram traduzidos Claude Tillier
(Meu Tio Benjamin), François Mauriac (Uma Gota de Veneno, tradução de Thérèse
Desqueroux, por Carlos Drummond de Andrade), Claude Anet (Ariane), André
Gide (Os Subterrâneos do Vaticano), Marcel Prévost (Maria da Angústia), Henri
Ardel (O Primo Guy), Pierre Louis (Afrodite, O Amor de Bilitis), André Malraux
(Os Conquistadores), Guy de Champfleury (Um Diabinho de Saias), René Bazin (A
Família Oberlé), Maxence van der Mesch (O Pecado do Mundo), Gaston Leroux (O
Fantasma da Ópera).

O mercado absorveu ainda alguns autores dos séculos XVII e XVIII: Ca-
zotte (Amores do Diabo, na tradução de Camilo Castelo Branco), Voltaire (O
Ingênuo), Molière (O Avarento), La Fontaine (Fábulas), Lesage (Aventuras e Desven-
turas de Gil Blás), estas duas em adaptação para a juventude.

O único autor de literatura infantil traduzido foi a inesquecível Condessa
de Ségur (Os Desastres de Sofia e As Férias). Nas áreas de poesia, filosofia e biogra-
fia, apenas um livro de cada: As Flores do Mal, de Baudelaire, Os Direitos do Homem,
de Jacques Maritain, e Lutero, de Funck-Brentano.

Evidentemente, trata-se de um levantamento sumário, realizado na seção de
bibliografia da revista Leitura, no período de 1941 a 45. Uma pesquisa mais
ampla pode aumentar a relação de obras e autores traduzidos, mas sem alterar
substancialmente as indicações da predileção popular. De um total de 110
obras, 69 são de 27 autores do século XIX, e 36 de 17 autores do século XX.
Apenas cinco obras dos séculos XVII e XVIII. É uma clara indicação da pre-
ferência do leitor brasileiro pelos autores do século XIX, se é que devemos
acreditar que a argúcia dos editores representa o gosto do público.
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autor de Um Francês Brasileiro,
biografia de Plancher (1924).
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Pierre Plancher e o
Jornal do Commercio

Cícero Sandroni

Na manhã do dia 23 de fevereiro de 1824 a fragata francesa
La Cécile passou pela barra, entrou em águas da baía da Gua-

nabara e dirigiu-se para o ancoradouro do Rio de Janeiro, levando a
bordo o tipógrafo, editor e livreiro Pierre-René-François Plancher
de la Noé, e seu impressor Justin Victor Cremière. Do convés eles
observaram, aliviados, a aproximação da terra que lhes daria abrigo e
proteção e o editor alegrou-se, apesar do calor, por estar tão longe da
Paris fria e hostil, onde, depois da queda de Napoleão, sofrera todo
tipo de perseguições e passara alguns meses na cadeia. Seu crime, as-
sim como o de outros editores de autores do Iluminismo: publicar
livros considerados imorais, subversivos e revolucionários pelo regi-
me dos Bourbon restaurado.

Quando desembarcou no cais do Rio de Janeiro, Plancher
imaginava-se livre das perseguições, mas estava enganado. Ao
apresentar na alfândega os documentos de identificação recebeu
dos policiais do Império ordem de prisão sob a acusação de ser
revolucionário e falsário. Atônito com a recepção hostil, Plan-
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cher tentou responder mas foi levado preso, com Cremière, para uma de-
pendência da alfândega.

Herói da resistência aos Bourbon ou tipógrafo falsário, quem era realmente
Pierre Plancher? A vida desse editor francês, à época de sua chegada ao Brasil
perseguido pelas polícias de duas casas reais, permanecia obscura até ser estu-
dada, quase um século mais tarde, por Félix Pacheco. Em Um Francês Brasileiro,
biografia de Plancher, publicada em 1924 e mais tarde ampliada e editada na
França, em 1930, Pacheco informa que Plancher nasceu em Mans, departa-
mento de Sarthe, na França, a 10 de janeiro de 1779. Seu pai, Pierre René
Constant Plancher de la Noé, era “avocat en parlement” e “procureur au siège présidial
de Mans”. A morte de Pierre René a 9 de junho de 1789, trinta e cinco dias an-
tes da queda da Bastilha, deixou o filho órfão aos dez anos de idade, sem recur-
sos e obrigado a procurar meios de subsistência na França revolucionária.

A exemplo do que respondeu Talleyrand quando perguntado sobre o que
fez durante a Revolução Francesa, o menino Pierre também sobreviveu. Con-
seguiu um lugar de aprendiz de tipógrafo na fundação de tipos de J. Gillé, em
Paris, onde demonstrou habilidade e gosto pelos trabalhos gráficos. Percorreu
todos os estágios da profissão, até o de proter, isto é, chefe de uma oficina de
impressão. No comércio de livros passou de empregado a livreiro por conta
própria e mais tarde editor bem conceituado na França da sua época. Em toda
essa escalada profissional, conheceu outros tipógrafos, escritores, intelectuais,
filósofos, editores e livreiros que viram os primeiros dias da Revolução, o Ter-
ror, o Diretório, e mais tarde a ascensão, a glória e a queda de Napoleão. En-
quanto progredia nas artes gráficas e no comércio dos livros, Plancher se apro-
ximou desses homens e adotou algumas de suas idéias. Leitor dos iluministas,
concluiu que só o regime da monarquia constitucional garantiria o exercício da
liberdade de pensamento e de expressão.

A 22 de junho de 1815 Luís XVIII retornou ao trono francês. Com a restau-
ração, a direita agressiva (os ultras), ansiosa pela volta do ancien régime, reunia-se
em torno do conde d’Artois, irmão do rei, e começava o “terror branco”, con-
tra os partidários da Revolução e de Napoleão. Corajoso, Plancher continuava
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a editar textos filosóficos e políticos, alguns de sua autoria, a exemplo do
Adresse aux Français sur les malheurs de la Patrie. Sua atividade de propagandista, le-
vou-o à prisão em fins de 1815, detido quando espalhava pelas ruas de Paris o
seu folheto Le cri du peuple français. Ao ser libertado, edita as obras completas de
Voltaire, preparadas por Régnault-Warin, um dos maiores especialistas na
obra do filósofo, no seu tempo. Em seguida, entre 1818 e 1819, publica em
quatro volumes a obra de Benjamin Constant, sob o título Collection complète des
OUVRAGES publiés sur le Gouvernement représentatif et la Constitution actuelle de la Fran-
ce, formant une espèce de Cours de politique constitutionelle par M. Benjamin Constant, consi-
derado desde o lançamento um clássico do direito constitucional. Alguns
exemplares dessa obra, comprados por brasileiros em Paris, vieram para o Rio,
onde se tornariam uma espécie de vade mecum dos constitucionalistas brasileiros
de 1823-24.

Félix Pacheco encontrou a evidência da atuação de Plancher como editor
do Iluminismo na primeira edição do France Littéraire ou Dictionnaire Bibliographi-
que de Joseph Marie Quérard (1797-1865). No verbete sobre Plancher, estão
listadas as obras por ele publicadas e entre os autores encontram-se, além de
Benjamin Constant e Voltaire, Cousin, Chateaubriand, Fénélon, Samuel
Johnson, La Fontaine, James Maddison, Schiller, Talleyrand-Perigord e deze-
nas de outros. Alguns autores de Plancher escreveram sobre o Brasil, a exemplo
de Victor Angliviel de La Beaumelle, no catálogo apresentado como ancien chef
de la bataillon au service de la France, aujoud’hui général au service de l’Empereur du Brésil. La
Baumelle escrevera De l’Empire du Brésil consideré sous ses rapports politiques et commerci-
aux em 1823, que Plancher levou para o Brasil, mandou traduzir por Luís
Gonçalves dos Santos, o padre Perereca, e publicou em fins de 1824.

Com a morte de Luís XVIII em 1824, o conde d’Artois tornou-se rei da
França com o nome de Carlos X. Autoritário, o novo monarca reinstaura a po-
lítica absolutista dos Bourbon, suspende a liberdade de imprensa, concede in-
denizações aos émigrés e restringe os direitos civis. Sob o regime de Carlos X,
Plancher não teria condições de prosseguir nas suas atividades em Paris. Félix
Pacheco encontrou no Quérard, na lista dos editados de Plancher, no verbete
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sobre o historiador Théodore Bourg, autor do livro De Buonaparte et des Bourbons,
a informação de que a obra deveria aparecer em cinco volumes, “mais les nombreu-
ses condamnations du libraire Plancher l’ayant forcé de s’expatrier, le livre fut suspendu”. Ao
procurar um lugar para exilar-se, Plancher escolheu o Brasil, que já conhecia de
livros. Estava certo de que o Império mais recente do planeta era o lugar certo
para escapar da perseguição de Carlos X.

Com esta expectativa, Plancher surpreendeu-se ao receber a ameaça de ex-
pulsão e prisão ao desembarcar. Ele até admitia ser acusado de revolucionário,
naquele país cuja Assembléia Geral Constituinte, convocada logo após a Inde-
pendência, fora dissolvida em 11 de novembro de 1823, conforme soube as-
sim que chegou. D. Pedro I prometera uma Constituição “duplicadamente
mais liberal” do que o texto discutido na Assembléia dissolvida. Mas, ao to-
mar conhecimento do golpe, Plancher passou a esperar o pior. Seu pessimismo
tinha fundamento. Na agitação da capital do Império, e com o desenrolar do
processo político daqueles dias, ninguém se preocupava com os protestos de
inocência de um editor francês recém-chegado. Ele não podia sequer apelar
para possíveis amigos na colônia francesa no Rio, vigiada atentamente pelo di-
plomata Maler de S. Maurice, ministro da Legação da França. Súdito fiel de
Carlos X, Maler espionava os franceses bonapartistas desembarcados no Rio
de Janeiro e para tanto contava com a colaboração da alfândega brasileira, que
dedicava aos franceses um volume em separado para o registro de estrangeiros,
indicando o ano de chegada, a profissão, o estado civil e outros pormenores,
segundo Guilherme Auler em Os franceses residentes no Rio de Janeiro, 1808/1820.

Maler recebera notificação da polícia de Paris, pela fragata La Magicienne, que
aportara no Rio de Janeiro três dias antes do La Cécile, sobre um tipógrafo
revolucionário portador de notas falsas do Banco do Brasil e passou-a para a
polícia imperial. Tal informação confirmava as denúncias do representante do
Brasil em Paris, Gameiro Pessoa, que desde 1923 advertira o governo brasilei-
ro sobre um certo tipógrafo Jean Marol, ou Marolle, que se preparava para
viajar ao Brasil, com notas falsas, acompanhado do impressor Delmas. Instiga-
da por Maler, desejoso de prestar serviços aos Bourbon, a polícia imperial
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convenceu-se de que estava com os falsários Marol e Delmas nas mãos. Os do-
cumentos apresentados pelo editor francês de nada adiantaram e em certo
ponto do processo as autoridades brasileiras esqueceram Marol e Delmas. Os
acusados eram mesmo Plancher e Cremière, como se lia no ofício expedido
pelo Paço:

“Para o Intendente Geral de Polícia – Tendo-se recebido proximamente
na Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros uma Nota da Polícia de
Paris sobre os fins sinistros com que vieram a esta Capital o livreiro Plan-
cher e o impressor Cremière, manda S. M. o Imperador pela referida Secre-
taria de Estado remeter a inclusa e mencionada Nota ao Conselho Inten-
dente Geral da Polícia para sua devida inteligência e regulamento. Paço, em
29 de fevereiro de 1924. Luiz José de Carvalho Mello.”

Maler vencera o primeiro round e continuou a bater, como se vê pelo ofício
seguinte:

“Para o Intendente Geral da Polícia – Manda S. M. o Imperador pela
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros que o Conselheiro Inten-
dente Geral da Polícia faça sair do território do Império por assim convir
à segurança pública, ao livreiro francês Pedro Francisco Plancher, e ao im-
pressor Cremière, chegados proximamente a esta Corte com intenções re-
volucionárias; ficando o mesmo Intendente Geral na inteligência de que es-
tes dois franceses são os mesmos denunciados na Nota de Polícia de Paris
que se lhe remeteu com a portaria de 29 de fevereiro último. Paço, em 6 de
março de 1824. – Luís José de Carvalho e Mello.”

Ao tomar conhecimento do segundo ofício Plancher pensou que seria obri-
gado a voltar para a França, para não apodrecer num cárcere brasileiro. Mas
quando soube que a obra de Benjamin Constant, impressa nos seus prelos,
exercera influência na elaboração do texto constituinte de 1823 e na Carta
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outorgada a 25 de março de 1824, um mês e dois dias após à sua chegada, teve
ânimo para continuar na luta.

Com efeito, os textos constitucionais de 1823 e de 1824 receberam in-
fluência do Cours de politique constitutionelle. Ao escrever a biografia de D. Pedro I,
Octavio Tarquínio de Sousa refere-se várias vezes ao príncipe, como “o leitor
do publicista napolitano Caetano Filangieri e de Benjamin Constant”. Duran-
te os trabalhos interrompidos pelo golpe do Imperador, Antônio Carlos repe-
tiu constantemente “a lição bem aprendida de Benjamin Constant, mestre do
constitucionalismo liberal, que todos os constitucionalistas da Assembléia se-
guiam com devota confiança.” (Afonso Arinos, Curso de Direito Constitucional
Brasileiro, vol. 2.) E na Carta outorgada em 1824 nota-se a influência das idéias
de Benjamin Constant, que perduraram ao longo do século XIX. A criação do
Poder Moderador, ou o Poder Neutro, na Carta de 1824, é idéia recolhida na
obra de Constant.

Informado sobre a leitura no Brasil dos livros que editara na França, Plan-
cher insistiu na sua inocência, mandou requerimento ao Imperador, pediu uma
audiência e, embora não se saiba se conseguiu avistar-se com D. Pedro I, reu-
niu provas suficientes para demonstrar a Sua Majestade o engano da polícia
imperial e sua condição de perseguido de Maler. Ao saber que o editor de Ben-
jamin Constant fora preso ao desembarcar no Rio de Janeiro, D. Pedro I ficou
impressionado com o catálogo e os livros que ele trazia em sua bagagem. E pe-
las informações do general de La Beaumelle, editado de Plancher, conven-
ceu-se da sua inocência, pelo menos no capítulo das falsificações. O rigor da
primeira hora do governo se abrandou, as intrigas do ministro francês Maler
foram ignoradas e o Paço expediu terceiro ofício sobre o assunto:

“Para o Intendente Geral da Polícia – Tendo S. M. o Imperador, em be-
nigna consideração ao requerimento do livreiro francês Pedro Francisco
Plancher que acaba de chegar a esta Corte para se estabelecer nela represen-
tando o motivo por que concebera o projeto de vir melhorar a sua fortuna
no Brasil, protestando não dar motivo algum de inquietação ao Governo do
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País a cuja sombra pretende viver como fiel súdito e bom brasileiro do que
está pronto a dar juramento, manda S. M. Imperial pela Secretaria do Esta-
do de Negócios Estrangeiros que o Conselheiro Intendente Geral da Polí-
cia sobreesteja na execução da Portaria que lhe foi dirigida em 6 do corrente
mês sobre a saída deste francês do território do Império devendo tê-lo de-
baixo de toda a vigilância da polícia e exigir que preste o juramento a que se
oferece assinando termo de bom comportamento com a pena de ser imedia-
tamente expulso quando não se comporte como deve e promete. Paço, 16
de março de 1824. – Luis José de Carvalho e Melo.”

Um mês depois de seu desembarque, desfeita a intriga, o Diário do Governo,
em seu número 69, de 27 de março de 1824, informou sobre a instalação da
loja de Plancher no Rio. Pelo texto, percebe-se que em pouco tempo o francês
conseguira amigos na Corte:

“M. Plancher, livreiro, impressor bem conhecido na Europa, abriu a sua casa
de livros na Rua do Ourives, n.º 60. A rica coleção das obras que trouxe ofere-
cerá aos brasileiros conhecimentos mui vantajosos pela perfeita idéia do verda-
deiro sistema Monárquico Constitucional. Distinguem-se na sua coleção mui-
tas memórias importantíssimas, tais como as de M. Perrier, de M. Roland, de
M. Riousse, onde se podem ver os horrores produzidos pelas revoluções políti-
cas. Igualmente se fazem recomendáveis as Instituições de Direito, por M.
Massabiau, o escritor que com mais erudição, com uma lógica indestrutível
mostra a impossibilidade dos estabelecimentos Republicanos [...].”

E a 9 de abril o Diário do Governo publicava carta de alguém que se assinava O
Amigo das Artes. Trechos da carta:

“Senhor redator, acabo de saber com muita satisfação que M. Plancher, li-
vreiro e impressor atualmente estabelecido nesta Corte, prestou na Intendência
da Polícia juramento de fidelidade e inteira adesão ao Império do Brasil. [...]
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Plancher é uma das testemunhas que sobreviveram às calamidades da França e
poderá ser mui útil nas nossas circunstâncias para abrir os olhos daqueles que
desejarem reproduzir entre nós as mesmas cenas. Dizem-me que ele vai come-
çar os trabalhos da sua Tipografia por um enérgico Discurso aos Brasileiros em
que lhes fará ver quanto devem ao bom gênio que os tem desviado dos precipí-
cios em que a França se abismou, por não ter quem se opusesse às suas multipli-
cadas facções. A linguagem de um estrangeiro que viu as grandes cenas de Fruti-
dor e Brumário não deixará de ser mui proveitosa. [...] M. Plancher, assustado
com estas idéias, confessa hoje que o Brasil é uma potência privilegiada, pela or-
dem que observa neste País tão mal figurado no antigo Hemisfério; portanto,
decidiu-se a ser Brasileiro e o seu exemplo atrairá os estrangeiros cultivadores
das artes, e da ciência, de que tanto precisamos para aumento de nossa civiliza-
ção. Quando o Brasil chegar a este grau de polidez que M. Missabiau consigna
para a consolidação das Monarquias não deveremos temer coisa alguma,
porque as virtudes sociais serão as muralhas de nossa defesa. Consta-nos que
S. M. I. recebe com agrado M. Plancher e julgamos que este nunca será ingrato
às repetidas demonstrações de bondade que tem recebido. [...]”

Com a publicação do artigo em órgão oficial Plancher provava sua capaci-
dade de sobreviver a situações adversas. Jamais cumpriu sua promessa de ado-
tar a cidadania brasileira, mas manifestou sua gratidão ao Imperador em artigo
publicado no primeiro jornal que editou, O Spectador Brasileiro:

“Sim, a minha gratidão para os benefícios de S. M. o Imperador e de
muitos dos seus Ministros não tem limites; vítima de uma intriga, para que
não tenho dado motivo algum, achei-me desterrado do Brasil mesmo antes
da minha chegada; porém, S. M. mandando informar o meu negócio, Justi-
ça me foi feita. Sem esta decisão eu me acharia arruinado para sempre, tra-
zendo comigo a maior parte do que possuía e alguns obreiros franceses.”

�
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Plancher instalou-se à Rua dos Ourives, n.º 60 (atual Miguel Couto), no
centro comercial da cidade. No dia 15 de maio obteve de D. Pedro I permis-
são para usar o título “A Imperial Tipografia – Impressor Imperial” e, depois
de mudar várias vezes de endereço, instalou-se à Rua do Ouvidor n.º 90. Em
pouco tempo o editor perseguido na França conquistou prestígio e respeito
nos círculos culturais da cidade. Embora à época já existissem no Rio mais de
dez livrarias, a maioria de propriedade de franceses, ao apresentar seus catálo-
gos Plancher obteve excelente resposta dos clientes. Sua tipografia, moderna
para a época, a habilidade do impressor Cremière e o bom gosto nas artes grá-
ficas, evidente nos primeiros trabalhos, também foram apreciados pelos clien-
tes mais exigentes.

Sua oficina imprimia folhinhas, leis, livros e papéis avulsos, comercializa-
dos na loja, onde também vendia e alugava, para leitura, livros franceses que
“contribuíram para a formação da cultura política da jovem nação”, segundo
Sérgio Buarque de Holanda, na História Geral da Civilização Brasileira (tomo II, v.
1, p. 183). Publicou almanaques, folhinhas, guias da cidade do Rio de Janeiro
e boletins de sociedades literárias e científicas. Vendia obras dos primeiros
constitucionalistas liberais, economistas e românticos franceses e assim tornou
mais acessível ao público brasileiro da época o conhecimento da agitação de
idéias e sentimentos na Europa. Segundo o historiador Marco Morel, sua ati-
vidade editorial também inovou com a publicação sistemática de estatísticas,
documentos cartográficos e coleções de leis. Ele foi o primeiro a publicar a
Colleção das Leis e Decretos do Brazil, para registrar, nomear e quantificar dados co-
merciais, cartográficos, econômicos e jurídicos e assim facilitar a utilização
desse material pelo governo e políticos, administradores públicos, juristas e
comerciantes. Essas realizações culturais pela via impressa tinham importância
estratégica na perspectiva de construção de um Estado nacional” (Marco Mo-
rel, in Revoluciones y libros; el comercio político de la cultura en el Império del Brasil, Istor,
México; ano II, número 9).

Em pouco tempo o endereço de Plancher tornou-se local onde trabalhavam
e se encontravam pessoas ligadas à cultura e à política da época, interessados
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nas publicações e livros importados ali vendidos – ou alugados, no seu gabine-
te de leitura – e pela modernidade da oficina. Por seu prelo passaram textos de
José Bonifácio de Andrada e Silva, José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu,
cônego Januário da Cunha Barbosa, Evaristo da Veiga, (antes de fundar a Au-
rora Fluminense, cujo primeiro número só aparece a 21 de dezembro de 1827),
padre Diogo Feijó, Felisberto Caldeira Brant, Marquês de Barbacena, Francis-
co Gê Acaiaba Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, Antônio Carlos de
Andrade e Antônio Pereira Rebouças, entre outros.

Com o acúmulo do trabalho, Plancher contratou outros dois gráficos, perso-
nagens da história cultural do Brasil: o desenhista, impressor e inventor francês
Hércules-Romuald Florence, mais tarde integrante da expedição de Langsdorff
ao interior do país como segundo desenhista, ao lado de Rugendas, e Francisco
de Paula Brito. Paula Brito começou na oficina de Plancher, em 1829, e apren-
deu com ele não só os segredos da arte gráfica, mas iniciou-se nas leituras dos es-
critores brasileiros e dos clássicos. Em 1831 ele deixa a casa de Plancher e monta
a sua própria tipografia, que em pouco tempo passa a ser ponto de reunião de es-
critores e políticos entre os quais Machado de Assis. Fundou e dirigiu o jornal A
Marmota, que circulou até 1861, quando de sua morte.

Mas Plancher estava ansioso por participar do momento político do Impé-
rio. No dia 28 de junho de 1824, com uma profissão de fé na monarquia cons-
titucional, circula o primeiro número d’O Spectador Brasileiro, do qual ele era o
principal redator, sob o transparente pseudônimo de “Hum francês brasilei-
ro”. No editorial, “Dirigido Aos Ilustres e Nobres Brasileiros”, Plancher deixa
evidente sua gratidão a D. Pedro I, chamando-o de Grande Gênio: “[...] um
Príncipe cingido de tradições Religiosas é o vosso DEFENSOR PER-
PÉTUO, ele conhece o que vós sois e o que podereis ser; Ele se apresenta no
campo da Glória, quer enlaçar os seus troféus com os vossos: Ele quer ser
Grande convosco. [...]”

Apesar do tom adesista ao monarca constitucional dos primeiros tempos,
O Spectador era um jornal com a feição panfletária das folhas do seu tempo, mas
teve vida curta: só circulou até 21 de maio de 1827. No Suplemento do seu
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número 55 do dia 18 daquele mês, o jornal publicou carta tida como insultuo-
sa aos membros da Assembléia Geral do Império, na qual o autor defendia o
ministro da Guerra, o brigadeiro João Vieira Carvalho, Conde de Lajes. O de-
putado José Bernardino Batista Pereira, do Espírito Santo, sugerira que o mi-
nistro deveria ser demitido do cargo por ter contra si a opinião pública, devido
à má gestão quanto à guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, na
Cisplatina. A Câmara, porém, de acordo com o parecer de uma Comissão, opi-
nou contra a referida proposta, por ser o assunto da alçada do Imperador, aos
deputados apenas competindo denunciar os ministros que o merecessem,
como estabelecia a Constituição.

O texto publicado em O Spectador gerou uma crise política envolvendo a
Assembléia, o Ministro da Guerra e o próprio Imperador que, sob o pseudôni-
mo de Manuel Joaquim Pires Ferreira, em carta-artigo publicado na Gazeta do
Brasil, jornal subvencionado pela Coroa, a pretexto de defender os deputados,
lançava farpas contra a Assembléia. Em outras cartas, apresentando-se sob o
título de “O Inimigo da Canalha”, o Imperador foi mais contundente. Em cer-
to trecho, afirma:

“Sr. Redator: Ferveu-me o sangue nas veias quando vi o Suplemento d’O
Spectador número 55, pelo modo por que o senhor D.A.J. ataca a Câmara dos
Digníssimos Senhores Deputados e, segundo me pareceu, estes ataques são
fortíssimos [...].”

Diante da repercussão negativa da publicação, Plancher resolveu suspender
a publicação do seu jornal. Ao comentar o primeiro fracasso do francês, Nel-
son Werneck Sodré afirma que Plancher não se conformava, pois “tinha a co-
ceira do jornalista”. Inconformado, o editor francês resolveu lançar uma folha
diária que permanecesse cautelosamente au dessus de la melée, e que a partir do tí-
tulo por ele imaginado, Jornal do Commercio (cópia do Journal du Commerce, edita-
do em Paris), demarcasse pelo nome sua área de ação: o comércio. Seria um
jornal voltado para a área mercantil e também exploraria o filão publicitário.
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Nas suas primeiras edições, o Jornal do Commercio foi quase um pretexto para
a publicação, em conjunto, o boletim de Thomas B. Hunt e J.C. Ramm Preços
Correntes dos Gêneros de Importação em Grosso, e as Notícias Marítimas e o Movimento das
Importações e Exportações. Com quatro páginas de 21 cm de largura por 30 cm de
altura, o primeiro número circula no dia 1 de outubro de 1827. Na primeira
página, Plancher explicava sua orientação editorial:

“[...] esta folha, exclusivamente dedicada aos senhores Negociantes, conte-
rá diariamente tudo que diz respeito ao Comércio, tanto em Anúncios, como
em Preços Correntes Exatos de Importação e Exportação, entrada e saída de
Embarcações, etc., etc. [...] As assinaturas se fazem na Rua d’Alfândega, n.º
47, onde igualmente se recebem, antes do meio dia, todos os Anúncios mer-
cantis. O preço da assinatura é de 640 réis por mês pagos adiantados.”

Para Vítor Viana, diretor de redação do Jornal no século XX, “no meio da
imprensa da época, ardentemente patriótica, ardorosamente apaixonada entre
as facções que se combatiam com calor, o Jornal do Commercio fez-se desde logo
um tipo à parte, consignando informações úteis e sem participar das lutas e
dos interesses dos partidos”. E na História Geral da Civilização Brasileira, sob a di-
reção de Sérgio Buarque de Holanda, lê-se que, entre os jornais da época, “o
mais importante era o Jornal do Commercio”.

Além de Plancher escreviam para o Jornal do Commercio o médico francês José
Francisco Sigaud, criador do primeiro jornal médico do Brasil, o Propagador das
Ciências Médicas. Sigaud apresentou a Plancher dois colegas franceses, mais tarde
colaboradores do Jornal: José Maurício Faivre e Louis Jean Baptiste Desiré Se-
nechal. Nos primeiros tempos do Jornal, freqüentaram sua redação assidua-
mente Luís Sebastião Fabregas Surigué, Emílio Sevenne, autor de uma gramá-
tica francesa, Raymundo José da Cunha Mattos, Balthazar da Silva Lisboa e
Evaristo do Veiga, antes de fundar a sua Aurora Fluminense.

Em janeiro de 1828 Plancher melhorou o aspecto visual da folha e adotou
política comercial agressiva, ao conceder bonificações aos anunciantes, o que
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fez dele, além de um pioneiro da imprensa, também um dos primeiros publici-
tários do Brasil, com métodos mercadológicos (o sistema de descontos) que
até hoje vigoram na publicidade. Mas seu espírito irrequieto não lhe permitia
ficar restrito ao noticiário comercial. Na edição de 16 de julho de 1828, antes
de completar um ano, o título do jornal passou a ser Jornal do Commercio, Folha
Commercial e Política, com a explicação: “[...] em conseqüência de reiteradas peti-
ções de muitas pessoas, de hoje em diante serão tomadas medidas necessárias
para dedicar parte do seu jornal às notícias políticas [...].”

Enquanto isso, na França, a revolução de julho de 1830 levou à abdicação
de Carlos X no dia 2 de agosto e ao início do reinado do duque de Orléans sob
o nome de Luís Filipe I, rei dos franceses, e não mais rei da França. A notícia
da queda do monarca absolutista e o restabelecimento da liberdade de imprensa
e de edição publicada e saudada com efusão pelo Jornal do Commercio, causaram
impacto na política brasileira. A repercussão que teve no Rio de Janeiro a que-
da de Carlos X nos Três Dias Gloriosos, instante em que se desvanecia o prestígio
de D. Pedro I, na derradeira fase do seu reinado, serviu de estímulo para a ação
dos liberais brasileiros inconformados com o autoritarismo do Imperador.

Nos eventos de 1831 o espírito liberal do editor iluminista voltou à tona e
Plancher não negou as idéias por cuja pregação fora perseguido na França. Se-
gundo Félix Pacheco, “ele foi, no Brasil, um amigo do trono, enquanto o trono
se manteve fiel à Carta outorgada e à liberdade. Quando Pedro I enveredou
pelo absolutismo, o livreiro exilado ficou com a causa nacional brasileira e par-
ticipou do movimento do 7 de abril que produziu a Abdicação.” Seu Jornal do
Commercio, ao lado da Aurora Fluminense, de Evaristo da Veiga, apoiou as forças
que acusaram Pedro I de despotismo e exigiram a abdicação, na pessoa de seu
filho de cinco anos de idade, Pedro de Alcântara, logo aclamado D. Pedro II,
sendo o governo entregue a uma Regência Trina Provisória.

Ao mesmo tempo, informado sobre a derrubada em Paris do regime que o fi-
zera emigrar, Pierre Plancher pensou que chegara a hora de voltar. Na edição de
27 de junho de 1832 o jornal publica aviso pedindo aos assinantes em débito
para “se apresentarem ao escritório desta folha para pagarem o que devem”. O
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aviso prenunciava a decisão tomada por Plancher de regressar à França, onde a
situação política já lhe permitiria o exercício de sua profissão. Ele encontrou
compradores para o Jornal do Commercio, a tipografia e a livraria, e pretendia deixar
a casa com a contabilidade em ordem, sem débitos a pagar ou créditos a receber.
A venda do negócio foi anunciada logo a seguir, em nota discreta:

“A. Mougenot e J. Villeneuve têm a honra de participar ao público que
eles têm comprado o estabelecimento de tipografia e livraria, conhecida de-
baixo da firma Emílio Seignot Plancher, com todas as suas dependências e
que, em conseqüência disso, eles são, a principiar do dia 16 do corrente, os
únicos proprietários do Jornal do Commercio tendo escolhido para sua firma
social a seguinte: Seignot Plancher & Cia. [...].”

Junius Villeneuve e Réol Antoine de Mougenot adquiriram, a 9 de junho
de 1832, o patrimônio de Plancher por 52 contos e 664 mil réis, em contrato
cujo terceiro artigo estipulava que Plancher deveria continuar algum tempo na
administração do jornal; sem experiência no ramo, os compradores desejavam
manter o vendedor ligado à empresa, até sua partida para a França, o que acon-
teceu em 4 de fevereiro de 1834. Naquela data, vinte meses depois de ter ven-
dido o Jornal do Commercio, o fundador do jornal despediu-se dos seus novos do-
nos e no mesmo dia o diário publicava carta assinada por Pedro Plancher Seig-
not, dirigida “Aos Brasileiros”:

“Ao deixar, talvez para sempre, esta Terra bem-aventurada, em que dez
anos aqui gozei a mais benévola hospitalidade, levo comigo as mais ternas
saudades de toda a Nação brasileira e a de Vós, em particular, amados Flu-
minenses, que acolhestes com benignidade a minha indústria e generosos
recompensastes os meus trabalhos, e as numerosas publicações que empre-
endi, contribuindo quanto me era possível para a propagação das luzes, e o
desenvolvimento da Arte Tipográfica nesta Corte. [...] Fluminenses: tenho
duas Pátrias; a que me viu nascer nunca me fará esquecer da outra, que me
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acolheu; [...] se a sorte não permitir que eu torne a visitar as vossas amenas
praias, o que mais venturoso posso esperar, será saber que, debaixo do vosso
Jovem e Interessante Monarca, livres e ditosos, chegastes ao cume do es-
plendor a que, pela Natureza e vosso próprio gênio, fostes reservados.”

Dez anos depois de seu desembarque no Brasil, quando foi acusado de revo-
lucionário e falsário, Plancher podia orgulhar-se de sua intensa atividade cultural
e de ter deixado, no país que o acolheu, a marca do seu espírito liberal e empre-
endedor. Realizado do ponto de vista profissional e em excelente situação finan-
ceira, o fugitivo da repressão dos Bourbon retornou à França, retomou suas ati-
vidades de livreiro e editor, e passou a representante do Jornal do Commercio. No
tempo que lhe restou de vida manteve correspondência com Villeneuve e foi um
excelente colaborador do Jornal, conseguindo os direitos de folhetins de autores
importantes, como Alexandre Dumas, Eugène Sue e muitos outros.

Plancher faleceu a 18 de setembro de 1844, em Paris, na rua Cadet 1 bis,
aos 65 anos, e foi sepultado no cemitério de Père Lachaise. Seu filho, Emílio
Seignot, pouco sobreviveu ao pai: morreu a 8 de agosto de 1848. Casara-se
com Marie Olympie Hubert, com quem teve três filhas: Marie, Léonie e Julie.
Esta última, nascida em 8 de julho de 1842, era a única sobrevivente das três,
no ano de 1924, quando a direção do jornal fundado por seu avô pediu ao
cônsul do Brasil em Paris, João Baptista Lopes, para colocar flores sobre seu
túmulo e assim homenageá-lo na data do centenário da sua chegada no Brasil.
Três anos mais tarde, na edição comemorativa do centenário do Jornal do Com-
mercio, Félix Pacheco escreveu:

“Plancher foi um amigo sincero do Brasil, ao qual prestou valiosos e reais
serviços, não só como impressor, livreiro e editor, formando oficiais tipógra-
fos, importando as obras clássicas das letras francesas e publicando tantas ou-
tras de autores nacionais, como ainda exercendo no jornalismo de nossa terra
notável influência com a criação de suas duas folhas: O Spectador Brasileiro e o
Jornal do Commercio, que ainda hoje se orgulha de o ter como seu fundador.”
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O Conde de Gobineau em 1869.
(Do livro Correspondence entre Gobineau et Prokesch – 1854-1876. Paris, 1933)



Gobineau no Brasil

João de Scantimburgo

Aceitamos que Gobineau tenha se intitulado conde, embora
seja duvidoso que ele possuísse a “particule” que distingue

os aristocratas dos plebeus (roturier). Para nós é indiferente que ele
seja, ou não seja, aristocrata. Interessa-nos em Gobineau a personali-
dade que foi nomeado para servir no Rio de Janeiro, como legado,
embora tenha se esforçado o quanto pôde para evitar a mudança
para uma terra tropical na América, praticamente desconhecida do
autor de numerosos livros sobre vários temas, aos quais a crítica, que
não lhe era simpática, como ele desejasse, acolheu muito bem e o ele-
vou, mesmo, à categoria de um autor que merecia a consideração da
classe dos intelectuais e dos leitores que iriam ler sua obra.

Gobineau não conseguiu evitar a sua nomeação para o Rio de Ja-
neiro, e embarcou, em 15 de fevereiro de 1869, para uma terra intei-
ramente desconhecida dele, onde seria bem recebido pelo imperador
do Brasil, tornando-se mesmo seu amigo, e onde, paralelamente, era
severo observador do povo que habitava a capital do Império e das
características antropológicas dos habitantes do Rio de Janeiro. O
conde de Gobineau chegou ao Brasil, fundeando o vapor em que via-
java no Recife, capital de Pernambuco.
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Observando o cais do porto da capital pernambucana, convenceu-se de que
não lhe convinha deixar o vapor em que viajava, pois o cais não oferecia segu-
rança de desembarque e embarque. Bastava uma mudança de tempo para que
ficasse difícil voltar ao vapor. Primeira decepção, portanto, essa, para um aris-
tocrata, legítimo ou ilegítimo, não importa, que não havia conseguido a lega-
ção de Constantinopla, como tanto desejava.

Se, contudo, em Recife não saltou em terra, deixando Pernambuco despre-
zado, por não merecer sua presença, logo em seguida, ao chegar à Bahia, apres-
sou-se a desembarcar, e, em carta a uma de suas correspondentes, assinalou que
a capital da Bahia era a cidade que mais negros tinha no mundo – fato que era,
sem dúvida, exagerado. Mas, já que estava transmitindo impressões de viajante
diante de uma terra por assim dizer inédita, acentuou que as negras se vestiam
como antigamente, com trajes suntuosos.

Descreve-os à sua correspondente e encerra o que, certamente, gostaria de
ter escrito. Mas, o conde observador informou a sua correspondente que a ci-
dade era muito simpática, ainda que insistisse em referir-se aos negros e mula-
tos como sendo a maioria da população.

Finalmente, Gobineau chega ao Rio de Janeiro, capital do Império. A baía
da Guanabara desde logo o seduziu. Um espetáculo sublime, incomparável,
provavelmente único no mundo. Não se compara, diz ainda, nem mesmo com
a baía de Constantinopla, para onde gostaria de ter sido designado. A baía da
Guanabara será a mais bela de todas as que existirem no mundo, título de gló-
ria que logo afixou ao Rio de Janeiro. E sua chegada ao posto que iria ocupar
não o enfureceu, lembrando-se dos meios de que lançara mão para não vir ocu-
par a legação do Rio de Janeiro. Bastava à capital do Império ser dotada de tal
beleza natural, das águas, das montanhas, da vegetação, que tudo enchia de
prazer o espírito do escritor, o poeta e fino observador da realidade ambiente.

Instalado no Rio de Janeiro, e tendo feito saber ao imperador de sua presen-
ça na cidade, D. Pedro II mostrou-se logo interessado em recebê-lo, mesmo
contra o protocolo de apresentação prévia de credenciais ao próprio impera-
dor. O ilustre monarca não hesitou em demonstrar interesse em receber o con-
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de e travar com ele conversas sobre os livros que Gobineau já havia publicado e
que lhe aportara a fama de homem de letras, numa França onde pontificavam
grandes nomes das letras. O próprio imperador chegou a escrever ao Barão de
Cotegipe, titular dos Negócios Estrangeiros, que tinha interesse em receber
Gobineau, antes mesmo da entrega das credenciais. O imperador marcara para
receber Gobineau às 11 horas, e, efetivamente, o recebeu no Paço da cidade.

Essa prova de apreço e início de uma amizade iria durar, entusiasmando
Gobineau, pois Dom Pedro II conhecia todas as obras do legado francês e as
comentava com profundo saber. Um motivo de júbilo, portanto, para o conde
francês. Dom Pedro II demonstrou, com sua atitude, que sabia deixar o proto-
colo de lado, quando lhe interessava fazer homenagem a um visitante ilustre,
como o legado francês. Mas, por outro lado, é preciso acentuar-se, o impera-
dor era rigoroso na obediência ao protocolo, que, por isso mesmo, era levado a
sério no extremo do sentido da palavra. Foi o que impressionou Gobineau,
que se manifestou a respeito com pessoas íntimas, sobretudo com suas corres-
pondentes na Europa e seus colegas do Ministério dos Negócios Estrangeiros
da França. O grande país tropical não era o que se dizia.

Gobineau tinha razões para sentir-se molestado pelo clima e pelo ambiente
ecológico do trópico, excepcionalmente cálido no Rio de Janeiro, embora o
imperador o tivesse convidado para subir a Petrópolis, onde o clima era ameno
e agradabilíssimo. O trópico, no entanto, não impediu o conde de contrair en-
fermidade que muito o preocupou, por muito ter enfraquecido, impedido de
ler e escrever, certo de que era uma inflamação duradoura, para a qual os médi-
cos que lhe prestavam serviços não tinham meios de tratá-lo, por deficiência
do serviço médico. Mas, Gobineau continuou sua vida, como a tinha assenta-
do ao assumir o cargo de legado no Rio de Janeiro. Seu estado de saúde não o
impediu, também, de assistir a festas populares e religiosas. Mas, o conde não
deixa de fazer observações sobre os mulatos, cafuzos, negros retintos, todos
praticando a religião nas procissões que os padres realizavam de tempos em
tempos, para a veneração dos cultos nacionais e forasteiros. É extremamente
curioso que Gobineau insistisse nas críticas à formação antropológica e socio-
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lógica das comemorações populares, sejam religiosas ou profanas. Interessava
ao conde francês a manifestação espontânea do povo, que acorria em massa
para participar em todas festas ou comemorações. Nas procissões, sobretudo a
do Santíssimo Sacramento, Gobineau viu logo o imperador, imponente, carre-
gando com outros o pálio, e perfeitamente identificado com os sentimentos
religiosos da multidão que acorria dos bairros da cidade para participar das
homenagens aos santos de devoção popular, ou às festas civis, que eram em
menor número, mas que, assim mesmo, eram objeto de interesse do povo.

Fato a assinalar-se foi a grande amizade que envolveu o imperador Dom Pe-
dro II e o legado francês, conde de Gobineau. Todas as tardes, o legado francês
encaminhava-se ao palácio imperial e ali, com o imperador, discutia durante
horas, nunca menos de quatro, durante as quais as opiniões eram expostas e
discutidas. Não raro, discordavam, e o imperador insistia para ser ouvido e
aceito, enquanto o conde fazia o mesmo, mas, ao final, as conversas acabavam
cordialmente, ficando o imperador contente por haver na corte uma personali-
dade com a qual podia ele discutir, digladiar oralmente e dialogar extensiva-
mente, com ânimo amável, esse fator de bom entendimento entre duas pessoas
da categoria do imperador e do conde francês.

O lado, por assim dizer, negativo da presença de Gobineau no Rio de Janei-
ro, como legado de um país rigoroso na defesa de sua população, é que esse
país era a França. Mas, o Brasil tinha outra mentalidade, que se mostrava na to-
lerância em que viviam as raças que aqui se encontravam. Gobineau não aceita-
va essa tolerância. Basta o que afirmou em cartas a amigos da França: “neste
deserto, salvo o imperador, não há mais ninguém neste deserto povoado de
malandros.” Gobineau não cede na sua classificação demográfica do Rio de
Janeiro. Para ele, todos os moradores, com raras exceções, eram pretos, malan-
dros, mulatos e preguiçosos. Durante a sua permanência no Brasil não mudou
de opinião, e o imperador, que de tudo estava a par, não fez nada nem poderia
fazê-lo, para mudar o pensamento do conde francês. Deixou que ele assim
pensasse, e contentou-se em ter a sua amizade para os diálogos intermináveis,
durante os quais tratavam dos mais variados temas, com satisfação para um e
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outro. É interessante notar que Gobineau elogia os seus compatriotas, exaltan-
do-lhes os méritos como cidadãos prestantes, úteis aos brasileiros, aos quais
manifestam estima e os servem, em todas as circunstâncias possíveis. Gobineau
chegou a ser maledicente sobre seus compatriotas, mas não deixava de os de-
fender.

A colônia francesa no Rio de Janeiro era de cerca de 20.000 ou 30.000,
pois grande era a influência francesa nos costumes da classe rica, a cozinha
francesa era a que predominava em todas as ocasiões de alta representação so-
cial ou política, e na saúde pública e, mesmo, particular, estava a França, com
seus funcionários, atenta a tudo quanto se passava e com o socorro que era
possível dar-se aos necessitados. Gobineau foi um legado que muito fez pela
amizade dos dois países, e foi tratado pelo imperador como este era tratado
quando visitava a França, praticamente a sua segunda pátria, tanto a admirava
e tanto conhecia os seus maiores escritores. Gobineau foi o amigo fiel até o fim
da vida, em 13 de outubro de 1882. O imperador lamentou compungidamen-
te esse falecimento. Morria o amigo com quem pôde conversar, dialogar, opi-
nar e ter um interlocutor de alta expressão literária, apesar dos críticos que não
pensassem ao menos, todos eles, como o magnânimo Dom Pedro II. Esse foi o
Gobineau que esteve no Brasil e esse foi o seu grande amigo, Dom Pedro II,
que um golpe de Estado, dado por um militar com o apoio de outros militares
e de republicanos ambiciosos, depôs para introduzir no Brasil a República.
Em síntese, assim foi a presença de Gobineau no Brasil, a presença de um gran-
de amigo, apesar de suas opiniões sobre a população.
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Presença da França
no teatro brasileiro

Sábato Magaldi

Era natural que, descoberto e colonizado pelos portugueses, o
Brasil se pautasse nas suas primeiras manifestações cênicas

pelo teatro que se praticava na metrópole. Não se sabe, segundo o
historiador Lafayette Silva, se os autos de Gil Vicente (cerca de
1465-1537), fundador do teatro lusitano, foram ou não representa-
dos em nosso território. Somente em 1829 uma companhia criada
em Lisboa veio atuar no São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro.
E seu repertório era constituído sobretudo de peças francesas, de au-
toria de Victor Hugo, Scribe, Bouchardy, D’Ennery, Fourrieu, Du-
mas, Voltaire e Delavigne, que as companhias de João Caetano e
Florindo, entre outras, passaram a copiar.

Antes desse período, os jesuítas, assinalando-se o Padre José de
Anchieta (1534-1597), se empenharam no propósito de fundar
um teatro catequético. E já no século XVIII há narrativa de repre-
sentações descritas nas Crônicas do Cuiabá, entre as quais a do entre-
mez dos Sganarellos e da tragédia Zaíra, de Voltaire, o único autor
mencionado.
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A independência do País, proclamada em 1822, alterou os rumos do palco.
Gonçalves de Magalhães (1811-1882) estava à frente de um grupo que incor-
porou lições do Romantismo. Em Paris, ele editou a revista brasiliense Niterói e o
livro Suspiros Poéticos e Saudades, considerado a primeira realização da nova escola
em nossa literatura. E fundamentou suas idéias no seguinte postulado: “Eu não
sigo nem o rigor dos Clássicos nem o desalinho dos segundos (os Românticos).
[...] antes, faço o que entendo, e o que posso. Isto digo eu aos que ao menos têm
lido Shakespeare e Racine.” Se ele não concordava com o “desalinho” dos ro-
mânticos, referiu-se à noção do idealismo grandioso de Corneille. Modelo que
ele seguiu na trama das tragédias Antônio José ou o Poeta e a Inquisição e Olgiato.

Registre-se que o grande ator João Caetano (1808-1863), ao caracterizar
Martins Pena (1815-1848), fundador da comédia brasileira, chamou-o “o
Molière brasileiro”. Mesmo sendo discutível essa definição, ela enaltece o pa-
pel desempenhado pelo gênio francês.

Há outra observação a ser creditada a João Caetano: nas Lições Dramáticas, ele
analisa os desempenhos da atriz portuguesa Emília das Neves e da francesa
Rose Cheri no papel de Margarida Gauthier, de A Dama das Camélias, de Ale-
xandre Dumas Filho. Enquanto a primeira, na cena do espelho, no quarto ato,
peca pelo exagero, com gestos violentíssimos, a segunda faz “aparecer nos lábios
um fino sorriso, erguendo um pouco os olhos ao céu, e levantando frouxamen-
te os ombros, exprimindo assim com a maior verdade, neste simples gesto, a
resignação de sua alma com os efeitos progressivos da moléstia horrível que
brevemente a faria sucumbir”.

O grande poeta romântico Gonçalves Dias (1823-1864), também drama-
turgo de mérito, utilizou como fonte histórica da peça Patkull, segundo Rugge-
ro Jacobbi, a História de Carlos XII da Suécia, de Voltaire. E Joaquim Manuel de
Macedo (1820-1882) declarou que a sua “ópera” O Primo da Califórnia era
“imitada do francês”.

Não se limitou a essa observação a estréia: ela teve como ensaiador o francês
Emile Doux, abrindo em 1855 o Ginásio Dramático, inspirado no Gymnase
parisiense, e sede da reforma contra o dramalhão histórico, substituído pelo
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“drama de casaca”, símbolo da modernidade. Macedo criou ainda, entre ou-
tros textos, o drama Lusbela, uma das versões brasileiras da personagem Marga-
rida Gauthier, A Dama das Camélias.

O romancista José de Alencar (1829-1877), um dos maiores do Brasil, en-
frentou também o teatro. Depois de analisar seus predecessores, justificou sua
filiação: “Não achando pois na nossa literatura um modelo, fui buscá-lo no
país mais adiantado em civilização, e cujo espírito tanto se harmoniza com a
sociedade brasileira: na França.” E acrescenta: “a escola dramática mais perfei-
ta que hoje existe é a de Molière, aperfeiçoada por Alexandre Dumas Filho, e
de que a Question d’Argent é o tipo mais bem acabado e mais completo”. De
acordo com Alencar, “o mestre francês incorporava a naturalidade ao teatro”,
o qual passou a reproduzir “a vida da família e da sociedade, como um daguer-
reótipo moral”. “O jogo de cena, como se diz em arte dramática, eis a grande cria-
ção de Dumas.” Embora discutível, evidentemente, o juízo de Alencar de-
monstra sua adesão aos valores contemporâneos do palco francês.

Essa adesão prossegue em O Crédito, tributário do realismo. E em Asas de um
Anjo, assim justificada por Alencar: “Victor Hugo poetizou a perdição na sua
Marion Delorme; A. Dumas Filho enobreceu-a em A Dama das Camélias; eu
moralizei-a n’As Asas de um Anjo; o amor, que é a poesia de Marion e a regenera-
ção de Margarida, é o martírio de Carolina (sua protagonista); eis a única dife-
rença, não falando do que diz respeito à arte, que existe entre aqueles três ti-
pos”. O dramaturgo valeu-se ainda, em O Demônio Familiar, de O Barbeiro de Sevi-
lha, de Beaumarchais. Na peça brasileira, o moleque Pedro diz: “Pedro tem
manha muita, mais que Sr. Figaro.”

Novo exemplo da numerosa descendência de A Dama das Camélias no teatro
brasileiro se encontra em História de uma Moça Rica, de Pinheiro Guimarães
(1831-1877), grande êxito no Rio de Janeiro na segunda metade do século
XIX. A epígrafe da peça pertence a Victor Hugo “Oh! n’insultez jamais une
femme qui tombe! / Qui sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe?”

Machado de Assis (1839-1908), o maior escritor brasileiro, abraçou na
imprensa a escola do teatro de tese, perfilhado na França por Dumas. Mas o
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temperamento recolhido o aproximou, na expressão cênica, de Alfred de Mus-
set, pertencente à geração anterior, aparentando-se a ele na fórmula dos pro-
vérbios, segundo já havia observado seu amigo Quintino Bocaiúva.

Como crítico, Machado revelou saudável abertura, demonstrada na seguin-
te confissão: “As minhas opiniões sobre o teatro são ecléticas em absoluto.
Não subscrevo, em sua totalidade, as máximas da escola realista, nem aceito,
em toda a sua plenitude, a escola das abstrações românticas; admito e aplaudo
o drama como forma absoluta do teatro, mas nem por isso condeno as cenas
admiráveis de Corneille e de Racine.”

As Doutoras, de França Júnior (1838-1890), um dos verdadeiros êxitos do
palco brasileiro, evoca sem dúvida Les Femmes Savantes, de Molière, na pedante-
ria vocabular das preciosas, praticada por uma das suas protagonistas.

Artur Azevedo (1955-1908), nome patriarcal do nosso palco, defenden-
do-se de haver parodiado, em A Filha de Maria Angu, a opereta La Fille de Madame
Angot, música de Lecoq, menciona outros procedimentos semelhantes: A Baro-
nesa de Caiapó, paródia de La Grande Duchesse de Gerolstein; Barba de Milho, de Augus-
to de Carvalho, e Traga-Moças, de Joaquim Serra, paródias de Barbe-Bleu; Orfeu
na Roça, paródia de Orphée aux Enfers; e Cenas da Vida do Rio de Janeiro, que teve a
colaboração anônima de Machado de Assis, paródia de A Dama das Camélias. E
ele traduziu A Escola de Maridos, de Molière, em redondilha portuguesa.

O Canto sem Palavras, bela peça de Roberto Gomes (1882-1922), utiliza um
procedimento dramático semelhante ao de Fedra, de Racine: enquanto na peça
francesa a protagonista revive no enteado Hipólito a figura do marido Teseu,
no texto brasileiro Maurício vê em Queridinha a imagem da mãe, paixão anti-
ga que se frustrou.

O vínculo com a França, entre os brasileiros, era tão sólido, que Oswald de
Andrade (1890-1954) e Guilherme de Almeida (1890-1969) publicaram de
parceria, em francês, as peças Mon Cœur Balance e Leur Âme (São Paulo: Tipogra-
fia Asbahr, 1916). Guilherme disse que a idéia foi de Oswald, que assim se jus-
tificava: “No Brasil não tem teatro ainda, mas, para ser universal, é preciso es-
crever em francês.” Décadas mais tarde, Raymundo Magalhães Júnior, embora
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em nosso idioma, escreveu Canção Dentro do Pão, inspirado numa história de Di-
derot em Jacques le Fataliste.

Talvez caiba afirmar que, depois da Semana de Arte Moderna, realizada em
1922 na cidade de São Paulo, acentuando a nacionalização das nossas obras,
mas vinculando-as a um contexto internacional, não tinha mais sentido o diá-
logo apenas com a criação francesa. Entretanto, o industrial italiano Franco
Zampari, residente na capital paulista, ao criar, em 1948, o Teatro Brasileiro
de Comédia, inaugurou-o, junto com A Mulher do Próximo, de Abílio Pereira de
Almeida, apresentando a atriz francesa radicada no Brasil Henriette Morineau,
que interpretou, no original, La Voix Humaine, de Jean Cocteau. Seguiram-se no
cartaz o Grupo de Teatro Universitário, dirigido por Décio de Almeida Pra-
do, com O Baile dos Ladrões, de Jean Anouilh, e Ela, Ele e o Outro, de Louis Verne-
uil, no desempenho de Aimée e Fregolente.

Ao profissionalizar-se, o TBC encenou, ao lado de outros textos, os france-
ses Ele, de Alfred Savoir; Entre Quatro Paredes (Huis Clos), de Jean-Paul Sartre;
Pega Fogo (Poil de Carotte), de Jules Renard; A Dama das Camélias, de Dumas Filho;
Antígona, de Jean Anouilh, junto com Antígona, de Sófocles; Divórcio para Três, de
Victorien Sardou; Treze à Mesa, de M.-G. Sauvajon; Se Eu Quisesse, de Paul Ge-
raldy; Uma certa Cabana, de André Roussin; A Desconhecida de Arras, de Armand
Salacrou; em 1954, ano do quarto centenário de São Paulo, Mortos sem Sepultura,
de Jean-Paul Sartre; Um Dia Feliz, de Emile Mazaud; Negócios de Estado, de Louis
Verneuil; e em 1956, Eurídice, de Jean Anouilh; e Mamouche, de André Birabeau.
Lembre-se que, além de Franco Zampari, eram italianos três diretores profissi-
onais do TBC – Adolfo Celi, Luciano Salce e Flamínio Bollini Carri, e mais o
belga Maurice Vaneau.

Alfredo Mesquita, fundador em 1948 da Escola de Arte Dramática de São
Paulo, cujo objetivo era seguir o exemplo do Conservatório de Paris, dirigiu
também no TBC A Senhoria, de Audiberti, e Patate, de Marcel Achard.

Ao erguer o seu teatro, em São Paulo, a atriz Maria Della Costa e seu mari-
do, o empresário Sandro Polloni, foram buscar na Itália o cenógrafo Gianni
Ratto, cuja primeira direção, em 1954, foi O Canto da Cotovia (L’Alouette), de
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Jean Anouilh, permanecendo ele no Brasil. Infelizmente para nós, não aconte-
ceu o mesmo com Louis Jouvet que, fugindo da Paris ocupada na Segunda
Grande Guerra, sediou seu grupo no Rio de Janeiro, para excursionar também
pelos países da América Latina, e, findo o conflito, retornou à França. Mas,
pela categoria de seus espetáculos, ele sacudiu os jovens brasileiros que se ini-
ciavam nos segredos do palco.

Quando a atriz Luiza Barreto Leite pediu a Jouvet que ajudasse o teatro
brasileiro, ele respondeu, segundo o testemunho de Paul Vanorden Shaw,
publicado no jornal O Estado de S. Paulo de 17 de junho de 1947:

“Nem eu, nem qualquer outro europeu poder fazer alguma coisa pelo
teatro brasileiro. Esse teatro deverá ser realizado por vós mesmos, com a
vossa sensibilidade, com a vossa inteligência, a vossa experiência. Nós que
somos o produto de civilizações demasiado requintadas, civilizações que
procuram novas formas, porque esgotaram as velhas, não podemos compre-
ender e muito menos orientar (como orientar, sem compreender?) a juven-
tude e a exuberância que há em vosso espírito, em vossa arte, em vossas len-
das, em vossas tradições. Dessa juventude espiritual, dessa arte sem requin-
tes, dessas lendas e tradições é que deve sair o vosso teatro; nós nada pode-
mos fazer por ele a não ser deturpar-lhe o sentido com a nossa influência de
supercivilizados.”

Seria o caso de perguntar: Jouvet estava sendo totalmente sincero ou ape-
nas, tendo nascido em 1887, escondia seu desejo legítimo de retomar a carreira
na França, encerrada ponto tempo depois, em 1951?

Em 1969, o diretor franco-argentino Victor Garcia encenou, em São Pau-
lo, alterando completamente a arquitetura do Teatro Ruth Escobar, O Balcão,
de Jean Genet, espetáculo considerado a primeira e efetiva revelação do espíri-
to de Antonin Artaud no palco brasileiro.

Registrou-se também as montagens de O Doente Imaginário, de Molière, em
tradução e adaptação de Cacá Rosset, em 1988; e da mesma comédia, em tra-
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dução de Edla van Steen, sob a direção de Moacyr Góes e no desempenho de
Ítalo Rossi, em 1995; e do Grupo Galpão de Minas Gerais, em 1997.

Companhias francesas que incluíram o Brasil em seu itinerário de excursão
são numerosas. O historiador Lafayette Silva publicou que o primeiro conjun-
to francês de teatro declamado a atuar entre nós instalou-se no Teatro São
Januário (do Rio de Janeiro), em 1840. Estreou a 19 de agosto, com L’Enfant
Trouvé. Os artistas principais eram Ernesto Gervais, Rafin, Segond, Piel, Mo-
reau, Adrien, Olivier, Gautier e Albertine. Representou mais: O Barbeiro de Sevi-
lha e Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, as comédias de Molière Le Dépit
Amoureux, Tartuffe, Les Fourberies de Scapin, Monsieur de Pourceaugnac, e ainda Les Plai-
deurs, de Racine, e L’Ecole de Vieillards, de Delavigne.

Continua Lafayette Silva: “Até 1886 não esteve no Brasil nenhum conjunto
francês digno de referência. Naquele ano ocupou o São Pedro de Alcântara a
notável atriz Sarah Bernhardt”, interpretando A Dama das Camélias. A partir daí,
excetuadas poucas temporadas, teve proveitosa regularidade a vinda de elencos
ou personalidades francesas ao Brasil.

Foram as seguintes as visitas que depois recebemos:

1888 Coquelin (considerada “a melhor companhia que tem vindo a este
país”);

1893 grande temporada de muito sucesso de Sarah Bernhardt, com Tosca, de
Sardou; Fedra, de Racine; Frou-Frou, de Meilhac e Halevy; e Cleópatra,
também de Sardou;

1902 Réjane, com Le Refuge, de Dario Niccodemi;
1905 de novo Sarah Bernhardt, com Tosca, de Sardou (embora ela tivesse

pedido para não incluir o Brasil na excursão);
1906 Suzanne Després, com Le Détour, de Bernstein; Fedra, de Racine;

Poil de Carotte (Pega Fogo), de Jules Renard; e Casa de Bonecas, de Ibsen
(sendo muito elogiada sua naturalidade, distante dos arroubos ro-
mânticos);

1907 Coquelin, com Cyrano;
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1908 Maurice de Féraudy, criador de Les Affaires Sont les Affaires, de Octave
Mirbeau (também elogiado pelo realismo);

1909 Gabrielle Dorziat, Le Bargy e Sylvie, além de Réjane, em 15 de julho
(um dia depois da inauguração do Theatro Municipal do Rio de Ja-
neiro), apresentando Le Refuge, de Dario Niccodemi; e Lolotte, de Mei-
lhac e Halevy;

1912 Cia. Dramática Francesa de Lucien Guitry, com Primerose, de Flers e
Caillavet, e L’Assomoir, de Emile Zola;

1916 Suzanne Després e Lugné-Poe, em Le Beau Leandre, de Théodore de
Banville; e uma cena do segundo ato de Leur Âme, de Oswald de
Andrade e Guilherme de Almeida (levada só em São Paulo). Também
em 1916 Lucien Guitry fez duas temporadas no Rio e uma em São
Paulo, com L’Aiglon, de Rostand, e L’Emigré, de Paul Bourget;

1917 André Brulé, com Les Romanesques, de Rostand; e À Quoi Rêvent les Jeu-
nes-filles, de Musset;

1918 André Brulé de novo, com Un Soir au Front, de Henry Kistemaeckers;
L’Enfant de l’Amour, de Henry Bataille; e On ne Badine avec 1’Amour, de
Musset; além de um espetáculo de Grand-Guignol;

1925 Cia. de Germaine Dermoz e Victor Francen, com À Chacun sa Verité (A
Verdade de cada um), de Pirandello;

1926 Cia. Francesa (Jacques) Gretillat-(Valentine) Tessier, lançando Dans
une Candeur Naïve, de Jacques Deval; Le Tribun, de Paul Decourcelle; La
Carrosse du Saint-Sacrement, de Prosper Mérimée; e Le Paquebot Tenacity, de
Charles Vildrac;

1928 Germaine Dermoz (Cia. Francesa de Comédia), com Israel, de Bern-
stein; e Le Misanthrope, de Molière;

1936 Cia. do Théâtre du Vieux Colombier, com Germaine Dermos, apre-
sentando Le Crépuscule du Théâtre, de Lenormand; Britannicus, de Racine;
L’Avare, de Molière; Elizabeth, la Femme sans Homme, de André Josset;
L’Espoir, de Bernstein; Le Luthier de Cremone, de François Coppé; e Le Jeu
de 1’Amour et du Hasard, de Marivaux;
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1938 Cia. Cécile Sorel, Cia. Jean Marchat e Cia. Rachel Berendt, além do
Théâtre des Quatre Saisons, achando-se no elenco Jean Dasté e Sve-
tlana Pitoeff, que encenaram Jean de la Lune, de Marcel Achard; Y’Avait
un Prisonnier, de Jean Anouilh; Knock, de Jules Romains, e Nationale 6,
de Jean-Jacques Bernard;

1939 Comédie Française (no Rio), com L’École des Maris, de Molière; Le
Chandelier, de Musset; Asmodée, de François Mauriac; À Quoi Rêvent les
Jeunes-filles, de Musset; Le Jeu de 1’Amour et du Hasard, de Marivaux; Bri-
tannicus, de Racine; e Le Pain de Ménage, de Jules Renard;

1940 Le Théâtre du Vieux Colombier com Rachel Berendt e René Rocher,
em L’Annonce faite à Marie, de Paul Claudel; Les Femmes Savantes, de Mo-
lière; Première Légion, de Emmet Lavery; Le Paquebot Tenacity, de Charles
Vildrac; e Fedra, de Racine;

1945 Rachel Berendi, que nessa temporada apresentou Une Femme Singulière,
do brasileiro Cristóvão Camargo; e ainda a Comédie, com Hymenée, de
Bourdet; L’Otage, de Claudel; Histoire de Rire, de Salacrou; Antigone, de
Anouilh; La Parisienne, de Becque; e Feu la Mère de Madame, de Feydeau.
Em seu elenco figuravam Madeleine Robinson, Claude Nollier, Jean
Marchat e Gisèle Casadesus;

1946 Cia. Francesa de Comédias, em Le Père, de Bourdet; Noé, de André
Obey; Les Caprices de Marianne, de Musset; George Dandin, de Molière; Le
Rendez-vous de Senlis, de Anouilh; Poil de Carotte, de Jules Renard; Baisers
Perdus, de André Birabeau; e Grâce pour la Terre, de Jules Romains. No
elenco estavam Fernand Ledoux (também diretor artístico), Claude
Magnier, Mathilde Casadesus e Elina Labourdette;

1947 Cia. Marie Bell e Maurice Escande, com L’Impromptu de Versailles, de
Molière, e On ne Badine pas avec l’Amour, de Musset; La Marche Nuptiale, de
Henry Bataille; Passage du Malin, de François Mauriac; Phèdre, de Raci-
ne; e Le Secret, de Henry Bernstein;

1948 Cia. Francesa de Comédias, formada por Elisabeth Hijar, Julien
Bertheau e Henri Rollan, com Huis-Clos, de Sartre; La Double Inconstance,
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de Julien Bertheau; Mistigri, de Marcel Achard; e Napoléon Unique, de
Paul Raynal;

1951 temporadas de Les Frères Jacques e do mímico Marcel Marceau;
1952 Comédie Française, trazendo no elenco Maurice Escande, Louis Seg-

ner, Georges Chamarat e Robert Hirsch, em Le Bourgeois Gentilhomme, de
Molière; Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais; e Les Temps Difficiles, de
Bourget; ainda em 1952, apresentou-se no Brasil o grupo Les Téophiliens,
criado na Sorbonne para divulgação do teatro medieval, com O Mistério
da Paixão (permaneceu no Brasil a figurinista Ded Bourbonnais);

1957 segunda visita de Marcel Marceau com sua companhia, e temporada
do Théâtre National Populaire, dirigido por Jean Vilar, com D. Juan,
de Molière; Le Triomphe de 1’Amour, de Marivaux, Le Faiseur, de Balzac; e
Maria Tudor, de Victor Hugo. No elenco, Jean Vilar, Maria Casarès,
Daniel Sorano, Philippe Noiret;

1959 nova visita da Comédie Française, com Les Femmes Savantes, de Molière;
Port Royal, de Henry de Montherlant, e Le Jeu de l’Amour et du Hasard, de
Marivaux;

1962 Maria Casarès e Pierre Brasseur, interpretando Cher Menteur, de Jérô-
me Kilty;

1965 companhia encabeçada por Jacques Charon, Robert Hirsch e Ray-
mond Jérôme, com Un Fil à la Patte, de Feydeau; Britannicus, de Racine;
Le Mariage Forcé, de Molière; e Le Roi se Meurt, de Ionesco;

1967 nova temporada da Comédie Française, com Les Caprices de Marianne,
de Musset; Cantique des Cantiques, de Jean Giraudoux; e Le Cid, de Cor-
neille;

1970 Cia. Francesa de Comédia (Jacques Mauclair), com um Ciclo Ionesco:
Tueur sans gages, Le Salon de l’Automobile, La Jeune-fille à marier e Les Chaises;

1973 Théâtre National Populaire, sob a direção de Roger Planchon, com
Tartufo, de Molière;

1977 mais uma vez a Comédie Française, com Partage de Midi, de Claudel,
sob a direção de Antoine Vitez;
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1981 Le Grand Magic Circus, oferecendo Cantiga da Desgraça, com autoria e
direção de Jérôme Savary; e O Burguês Fidalgo, de Molière;

1983 Théâtre National de Marseille, com Les Trois Mousquetaires, sob a dire-
ção de Marcel Marechal;

1986 novamente a Comédie Française, com La Parisienne, de Becue, e Elvire
Jouvet 40, criação de Brigitte Jacques, a propósito das aulas de Jouvet;

1989 volta de Marcel Marceau;
1990 Help! I’am alive, inspirado em Ruzzante, pelo Théâtre de Complicité;
2000 a mais recente apresentação da Comédie Française, com Les Fourberies

de Scapin, de Molière, sob a direção de Jean-Louis Benoit e Gerard Gi-
raudon no papel de Scapin;

2003 a atriz Isabelle Huppert e o diretor Claude Regy apresentam a peça
4.48 Psychose, monólogo da autora inglesa Sarah Kane;

2003 reinauguração do Teatro Aliança Francesa, em São Paulo, aberto pela
primeira na vez quarenta anos antes;

2003 publicação do livro Introdução às Grandes Teorias do Teatro, de Jean-
Jacques Roubine, traduzido por André Telles;

2004 Théâtre des Bouffes du Nord, com Tierno Bokar, sob a direção de Peter
Brook.

Cabe ainda assinalar que, em 1987, Jean-Pierre Miquel, então diretor do
Conservatório Dramático parisiense, e mais tarde diretor da Comédie Françai-
se, veio ao Brasil, para encenar Conversations de M. Descartes avec Pascal le Jeune, de
Jean-Claude Brisville, em tradução de Edla van Steen e no desempenho de Íta-
lo Rossi e Daniel Dantas, no Rio de Janeiro, e Ítalo Rossi e Kito Junqueira, em
São Paulo.

A conclusão óbvia é que a presença da França no teatro brasileiro tem rique-
za e importância incontestáveis.
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Julho 1956

Entrevista com
Roberto Alvim Corrêa

Roberto Alvim Corrêa dividiu a sua vida entre a Europa e o
Brasil. Nasceu em Bruxelas, em1898, filho do pintor, dese-

nhista e gravador Henrique Alvim Corrêa. Formado em Letras em
Genebra, manteve em Paris, de 1925 a 1936, a casa Editions Corrêa,
publicando obras de Jacques Maritain, François Mauriac, Charles
Du Bois e muitos outros escritores franceses de seu tempo. Regres-
sou ao Brasil em 1936, fixando-se no Rio de Janeiro, onde lecionou
Literatura francesa na Faculdade Nacional de Filosofia e na Pontifí-
cia Universidade Católica. Entre seus livros, destacam-se Anteu e a
Crítica, O Mito de Prometeu e Diário, 1950-1960.

Em 1956, Roberto Alvim Corrêa concedeu uma entrevista a
Alberto da Costa e Silva, publicada no número de julho daquele ano
da revista A Cigarra, do Rio de Janeiro, sob o título “Roberto Alvim
Corrêa declara: Estou ainda fabricando o meu passado”. É essa en-
trevista o que se vai ler.

�
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Entrevista
concedida a
Alberto da Costa
e Silva, publicada
na revista A
Cigarra, do Rio
de Janeiro,
número de julho
de 1956.

Roberto Alvim Corrêa, editor em Paris,
professor e crítico no Brasil.



– Não faltam críticos ao Brasil, diz Roberto Alvim Corrêa, – para esse es-
tudioso da literatura, que já nos deu dois excelentes livros de ensaios (Anteu e
a Crítica e O Mito de Prometeu) e que exerce uma atividade de constante prega-
ção estética, – o que nos falta são os elementos necessários à vida literária. O
que não temos ainda é matéria bastante, em quantidade e qualidade, para ali-
mentá-la.

– Cada ano – acrescenta ele – saem alguns bons livros, dois ou três. O críti-
co, que tem de orientar toda semana os seus leitores, nada encontra de real-
mente significativo sobre o que falar. Um livro da importância de Corpo de Baile,
de Guimarães Rosa, por exemplo, é coisa rara. Quase tudo que sai dos prelos é
medíocre e não pode contar. Por isso sou favorável a que o crítico leve em con-
ta também os livros estrangeiros. Porque eles influem em nossa vida literária, e
são importantes para nós. Não temos o que recear das influências. A vida do
espírito é uma troca permanente, que desconhece fronteiras. Sem esse câmbio
constante sobrevém a estratificação. As influências são necessárias ao progres-
so do espírito como o ar que respiramos. Elas refazem o sangue e mudam em
força a fraqueza.

E arremata:
– Países mais evoluídos culturalmente do que nós, donos de uma enor-

me bagagem cultural e de uma tradição admirável, dão exemplos disso. To-
dos sabemos a influência decisiva que o romance e o teatro americano estão
exercendo sobre as letras francesas. No campo do teatro, em França, há
uma predominância marcante dos autores estrangeiros e mesmo uma re-
descoberta do teatro espanhol. Ano passado, Lorca e Calderón obtiveram
êxitos sem precedentes nos palcos franceses. Tudo isso produzirá resulta-
dos. Tudo isso contribuirá para abrir novos horizontes ao drama francês,
quer os franceses o queiram ou não. Aliás, a vontade não intervém nessa
realidade.

– Isso significa que a nossa literatura será fatalmente brasileira, quer sofra influências
ou não?
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– Claro que sim, e será mais brasileira na medida em que sofrer influências.
Nós vivemos como aquele indivíduo que não comia pão com medo de virar
pão, esquecido de que, em nosso organismo, o pão se torna vida.

�

Roberto Alvim Corrêa está dirigindo com Alceu Amoroso Lima (Tristão
de Athayde) uma coleção de pequenos livros, “Nossos Clássicos”, inspirados
nos “Clássicos Larousse”. A idéia que o autor de Hebe, ou da Educação visa é colo-
car ao alcance de todos, e especialmente dos estudantes de literatura, os princi-
pais autores portugueses e brasileiros. Celso Cunha será o encarregado de estu-
dar e selecionar os textos dos trovadores portugueses dos séculos XII a XIV,
Thiers Martins Moreira cuidará de Gil Vicente, Manuel Bandeira tratará de
Gonçalves Dias, Alceu Amoroso Lima, de Bilac, Roberto Alvim Corrêa apre-
sentará Manuel Antônio de Almeida, Carolina Nabuco terá a seu cargo a figu-
ra de seu pai, enquanto que Murilo Mendes traçará o roteiro de Jorge de Lima.
Os primeiros volumes deverão aparecer, pela AGIR, dentro de uns seis meses,
e serão seguidos por muitos outros, até que se cubra toda a trajetória das letras
portuguesas e brasileiras.

Além disso, Roberto Alvim Corrêa prepara um grande dicionário fran-
cês-português para o Ministério da Educação e Cultura, e acaba de escrever
um novo livro, O Itinerário Francês, em que estuda Claudel, Mauriac, Cocteau,
Camus, Sartre e Albert Béguin. Aliás, ele se sente em casa quando fala de litera-
tura francesa. Nada mais natural em quem participou dela, fundando em Paris
uma das mais prestigiosas editoras de França, as “Editions Corrêa”. Ali foi,
durante muito tempo, o editor do grande crítico Charles Du Bos (“o homem
mais integralmente homem, no sentido superior da palavra, que conheci em
minha vida”).

Alvim Corrêa editou quase toda a obra de Du Bos. Um dia, resolveu passar
uns tempos no Brasil, para descansar, e aqui foi surpreendido pela guerra. Fi-
cou e retomou a sua vocação inicial, a do ensino, pelo livro e pela cátedra,
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O crítico Roberto Alvim Corrêa, para quem a literatura nacional será mais brasileira, na
medida em que sofrer influências.



como professor e como crítico. Notou, como era natural, uma diferença enor-
me entre os meios intelectuais brasileiros e os franceses, a que já se acostuma-
ra.Verificou logo, porém, que o escritor nacional já tinha consciência de sua
mensagem, e alegrou-se por encontrar aqui homens como Gilberto Freyre,
Mário de Andrade, José de Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade,
Jorge de Lima e vários outros, que, com as influências assimiladas, estavam
construindo uma literatura altamente pessoal e característica.

�

– Nunca teve vontade de ser editor no Brasil?
– Tive, sim. Mas nunca aceitei as propostas que me foram feitas, principal-

mente porque a casa que leva o meu nome ainda existe em Paris, e está viva,
muito viva.

E continuou:
– No dia que puder, tenciono escrever recordações da minha vida como

editor. Possuo muitos documentos interessantes, autênticos, diretos, daquela
época. Mas, apesar dos meus 55 anos, ainda não me sinto bastante velho e ilus-
tre para escrever memórias. Estou ainda fabricando o meu passado e espero
muito do futuro.

Voltamos a falar sobre crítica e atingimos o assunto inevitável, o debate so-
bre o new criticism. Roberto Alvim Corrêa pensa que tudo que possa cooperar
para a investigação dos documentos literários, mesmo correndo riscos, deve
ser tentado e deve ser aceito, em princípio. O tempo estabelecerá a discrimina-
ção. E se, mais tarde, tivermos de voltar aos conceitos tradicionais, isso não
tem importância. O máximo que pode acontecer é compreendermos que des-
cobrimos a América um pouco tarde.

�
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Roberto Alvim Corrêa (Bruxelas, Bélgica, 30 out. 1898 – Rio de Janeiro, 29 jun. 1983).
Professor, crítico literário, ensaísta. Em Paris, fundou e dirigiu as Editions Corrêa. Fixando-se
no Rio de Janeiro, ingressou no magistério. Foi catedrático de Literatura Francesa na
Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e das Universidades Católicas do
Rio de Janeiro e Petrópolis. Prêmio Sílvio Romero da ABL. Publicou Anteu e a Crítica (1948),
O Mito de Prometeu (1951), François Mauriac, essayste chrétien, Diário 1950-1960 (1960).



Editor em Paris, professor e crítico no Brasil, Roberto Alvim Corrêa tem
vivido sempre à sombra da literatura. A impressão mais forte de sua vida foi a
amizade com Charles Du Bos. Conheceu Gide, Mauriac, Maritain, Cocteau.
Companheiro desde os bancos escolares de Albert Béguin. Lançou Charles
Plisnier, e conheceu ainda Raissa Maritain (“a um tempo angélica e real”) e
Emmanuel Moulnier (“um apóstolo).

O repórter perguntou:
– Que tais são eles pessoalmente?
Resposta de Alvim Corrêa:
– São todos parecidos com os livros que escreveram.
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Chegada do casal Jacques Maritain e Raíssa (ao centro), recebidos por Alceu Amoroso Lima
(Cais do Porto, Rio de Janeiro, 1936).

Alceu Amoroso Lima, [?] e Jacques Maritain (Rio de Janeiro, 1936).
Acervo do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade.



Memória de Maritain

José Arthur Rios

Quando Jacques Maritain desembarcou no Rio de Janei-
ro, de volta de Buenos Aires, acompanhado de sua mu-

lher Raissa, numa fria manhã de junho de 1936, sua vasta obra já
se tornara familiar a bom número de intelectuais brasileiros.
Numa foto, tomada no cais do Porto, o filósofo aparece, de cha-
péu e cachecol pendente, tendo a seu lado Alceu Amoroso Lima,
que lhe estende significativamente a mão no flagrante de uma
saudação expressiva.1

Certamente, Alceu foi o principal artífice dessa viagem. Vinha de
muito antes sua familiaridade com a obra do pensador francês. Em
carta a Jackson de Fiqueiredo, de 9 de agosto de 1927, – nessa extra-
ordinária correspondência que documenta, como nenhuma outra, o
dia-a-dia agônico de uma alma em busca da Verdade, – Alceu já
citava uma frase de Maritain a propósito do grupo de L’Esprit que
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Depto. de
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da PUC do Rio
de Janeiro. Autor
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1 A fotografia está nas Cartas do Pai, de Alceu Amoroso Lima, para sua filha Madre
Maria Teresa. São Paulo, 2003, p. 651. No mesmo livro, p. 638, outra foto de
Maritain, com amigos, talvez na mesma ocasião.



iniciava na França a grande fissura da infiltração marxista nos arraiais da Igreja.
“Aujourd’hui les meilleurs vont au pire”, versão na língua de Molière do velho
adágio latino – “corruptio optimi pessimi”.2

Por sua vez, Jackson, escrevendo dias depois a Alceu, sugere que leia no últi-
mo número do Roseau d’Or, nem mais nem menos que a obra de Maritain, Pri-
mauté du Spirituel; e, acrescenta: “Desejo muito que você o leia. Não pelo que ali
se diz das relações do Estado com a Igreja que, a meu ver, melhor se resumem,
quanto ao que devem ser, nestas poucas palavras: Que o Estado tudo possa,
seja onipotente, mas sob a direção espiritual da Igreja.” Essa leitura e mais a de
algumas páginas de Joseph de Maistre seriam, segundo Jackson, não propria-
mente remédios para a crise que Alceu atravessava mas “meios de você rever
muita coisa de você mesmo que vai ficando para trás sob o nevoeiro das preo-
cupações de cada momento”.3

A sugestão foi aceita. Dias depois, Alceu promete ler o livro indicado, que
estaria recebendo. Revelando, mais, a significação da obra de Maritain, Alceu,
invectiva Jackson: “...Seja você o nosso Maritain, que fica, mas não seja o nosso
Garcia Moreno, que passa.” A alusão ao ditador equatoriano, católico que
morreu assassinado, é menos importante do que a expectativa de Alceu em re-
lação à obra do pensador francês: “E nós, cuja inteligência oscila ainda na anar-
quia da cultura atropelada, hesitante, contraditória e aérea que recebemos e
continuamente absorvemos em nossas adegas sem ordem, precisamos muito
mais de um Maritain que seja um rochedo em meio à tempestade, do que um
Moreno que seja apenas um herói.”4

Rompia o ano de 1928. A inteligência católica francesa mal emergia da ma-
rola causada pela condenação da Action Française e de seu principal protagonista,
o escritor positivista Charles Maurras, pelo Papa Pio XI. Daniel Rops evoca
esse trágico episódio que ameaçou cindir a Igreja de França. “Foi, em toda a
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2 LIMA, Alceu Amoroso e FIGUEIREDO Jackson de. Correspondência (1919-1928). Rio de Janeiro:
Academia Brasileira de Letras, 1991. Tomo I, p. 140.
3 Ib., pp.162-63.
4 Ib., pp. 271-72.



França, um verdadeiro drama. Famílias e amizades se romperam, como no
tempo do caso de Dreyfus. Viu-se católicos exemplares receberem sepulta-
mento civil nos cemitérios por se terem mantido simpatizantes da Action Fran-
çaise, sacerdotes censurados por terem trazido os santos óleos ao pai que fora
condenado, casamentos e batismos celebrados clandestinamente como no
tempo do Terror revolucionário...”5

Essa crise repercutiu entre os católicos brasileiros, na época, concentrados
hipnoticamente na França, na sua literatura, em seus movimentos, seus pensa-
dores. Foi o caso de Jackson e Alceu, o primeiro, então, muito marcado pela
obra de Maurras no que representou de defesa do princípio de autoridade; o
segundo, impressionado pelo “empirismo construtivo” de Maurras. A conde-
nação da Action Française pelo Vaticano abalou essas admirações. E, sobretudo,
a leitura de Maritain em Primauté du Spirituel.6

O Brasil não seria inteiramente desconhecido de Maritain. Entre os alunos
de seus cursos no Institut Catholique de Paris, sentava-se um jovem brasileiro,
Irineu Penna, que mais tarde se tornaria monge e um dos mais autorizados teó-
logos da Ordem de São Bento. Dom Irineu evoca a manhã, em Paris, quando
acompanhou o filósofo à Gare du Nord embrulhado num casacão surrado.7

Muito antes, portanto de aportar ao Rio, Maritain e sua obra já eram fami-
liares a autores brasileiros, sobretudo no meio católico. Em janeiro de 1928,
Alceu indagava de Jackson se o livro Primauté du Spirituel não seria um conselho
de volta à contemplação, isto é, no mesmo sentido da condenação da Action
Française pela Igreja.8

Jackson dá-lhe razão e o remete a um livro de Benda, embora, nele, rejeite o
erro da tese geral que desconhece a filosofia da Igreja, que é “e não quer ser
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5 “ROPS, Daniel. Un Combat pour Dieu. Paris, 1963, p. 501, onde narra todo o drama da Action
Française. Para uma visão brasileira, ver CORÇÃO, Gustavo, O Século do Nada. Rio de Janeiro, s/d., p.
175 e segs.
6 Cf. Correspondência, t. I, pp. 106-7.
7 Entrevista do Autor com Dom Irineu Penna.
8 Correspondência, t. I, p. 296.



senão uma regra superior de atividade, daí impor o equilíbrio entre ação e
contemplação”.

Tendo vivido intensamente o drama da Action Française, os dois escritores
não podiam ignorar as posições de Maritain, na questão, onde desempenhara
importante papel. E, seguindo o filósofo, por mais reservas que alimentassem,
por maior que fosse a admiração por Maurras, submeteram-se à condenação
da Igreja. Essas vacilações, também as de muitos intelectuais franceses, repon-
tam numa carta de Jackson, onde se declara profundamente irritado com a
questão, “sobretudo pela estupidez dos inimigos da Action Française” – afirma-
ção que certamente muito agradaria a Gustavo Corção, ao Corção de 1950,
do Século do Nada. E assinala que Alceu foi das pessoas que parecem ver claro nas
razões da Igreja.9

Noutra carta de 1928, 26 de junho, a poucos meses de sua trágica morte, o
fundador do Centro Dom Vital falava ao amigo de uma releitura de outra
obra do pensador francês, o Antimoderne: “No meio de tanta agitação, de pura
miséria, que beleza a dessa afirmação pura do espírito.”10

Sempre de olhos voltados para a França, não passou despercebida a Alceu a
polêmica acesa em Paris em torno de umas páginas de Jean Cocteau, do “cabo-
tino” Jean Cocteau, que prefaciaria o livro de um protestante cheio de alusões
sexuais. Maritain condenara o livro por indecente e anticristão. Contra o filó-
sofo sublevou-se toda a elite dos convertidos franceses – Bernanos, Mauriac,
Reverdy, Julien Green, e tutti quanti. Alceu não lera o livro em questão. Soubera
da polêmica por um artigo de René Johanet. “Concordo que Cocteau é um fu-
miste (sic) e que Maritain tem seguramente razão. Estou naturalmente ao lado de
Maritain (grifo nosso). Mas o problema é muito vasto, é o terrível problema do
mal e da beleza.” Alceu se declara perplexo entre a crítica de Maritain e a rea-
ção dos escritores católicos contra a mediocridade água-de-flor dos romances
sentimentalóides. O importante é seu juízo sobre o pensador católico: “...Não
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9 Correspondência, t. II, p. 37.
10 Correspondência, t. II, p. 182.



é um medíocre ou um tímido. Maritain teve a coragem de impor ao meio cató-
lico um arlequim como Cocteau, que agora pula fora como um clown. Maritain
não é um simples moralista, é quase um santo.” (grifo nosso)11

Esses trechos da ardente, veemente correspondência entre os dois escritores
bastam para atestar a importância do autor de Theonas para a inteligência católi-
ca brasileira.

Por esse tempo Maritain já escrevera La Philosophie Bergsonienne (1913), Art et
Scholastique (1919), Eléments de Philosophie (1921), Theonas (1921), Antimoderne
(1922). Em 1924 publicara Réflexions sur l’Intelligence et sur sa vie propre (1924) e
Trois Réformateurs (1925). Da fase do Antimoderne, em que seu espírito gravitou
na órbita da Action Française, passou a sofrer, após a condenação do movimento
pelo Papa, forte atração pelos círculos da Esquerda francesa.

Em 1932, colaborava com Emanuel Mounier na fundação da revista Esprit
e, depois, com os dominicanos de Sept, e até com a extrema-esquerda de Vendre-
di e de Temps Present, fechada por decisão de Roma. Precisamente de 1936 data
Humanismo Integral – “livro marcado pelo ‘otimismo’ da época que marcava a
última correção sobre a quadra anterior da depressão e desespero”.12 O ano, é
bom lembrar, é o da Guerra Civil Espanhola e das eloqüentes condenações do
comunismo pelo Papa Pio XI, dos choques entre esquerdas e direitas, do fas-
cismo italiano e do nazismo.

É nesse clima que o filósofo nos chega, com essa imensa bagagem, sua capa de
gabardine, suas cansadas olheiras e imensas hesitações. Jackson falecera a 4 de no-
vembro de 1927, tragado pelo mar da Joatinga. A 15 de agosto do ano seguinte,
Alceu, vencendo suas perplexidades, recebe das mãos do Padre Leonel Franca o
que chamou “minha segunda Primeira Comunhão”. Assume a presidência do
Centro Dom Vital e a direção da revista A Ordem, fundada por Jackson.

Anos mais tarde, Alceu iria assinalar a importância da visita do autor de
Theonas:
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“Foi, se bem me lembro, cerca de 1925 que Maritain começou a ser conheci-
do entre nós. Foi só depois da Guerra que o livro de Maritain sobre La Philosopie
bergsonienne revelou à América esse jovem filósofo, ex-aluno do mestre da Evolution
créatrice, cuja obra já circulava por aqui. Esse livro abriu-nos novos horizontes.
Bergson se tornou, para a maioria, uma transição. Alguns se lançaram nos cami-
nhos do materialismo dialético; outros o aceitavam como filósofo do intuicio-
nismo vitalista, que correspondia a uma tendência espontânea do temperamento
ibero-americano. Para outros, enfim, a leitura de Maritain abria os olhos para a
fé católica e a filosofia tradicional que, até esse momento, lhes parecera, tanto
uma como outra, incompatíveis com o pensamento científico moderno.

Dez anos, pelo menos, eram passados, desde que tínhamos recebido a reve-
lação desses primeiros livros. Por esse tempo não era o guia espiritual que nos
interessava. Era o filósofo, o discípulo de Bergson, era sua mensagem pura-
mente intelectual.”

E resumia lucidamente:

“Que lição colhera nossa geração de Maritain? Pode-se falar de uma re-
conciliação com a inteligência. O que nos levava a Bergson era a decepção
da razão.

Foi um verdadeiro renascimento... E, podemos dizer que nossa geração,
neste passo, é devedora, sobretudo, dos ensinamentos de Jacques Maritain.
O fenômeno se reproduziu em toda a América Latina... Maritain foi o reve-
lador da inteligência a uma geração cética, agnóstica ou vitalista.”13

Jean-Luc Barré, em sua folhuda biografia de Maritain, passa muito por alto a
sua estada no Rio de Janeiro. Refere-se apenas a um Centro Jacques Maritain,
fundado no Rio, em 1925, e do qual não temos notícias. Tampouco sabemos,
segundo afirmação de Alceu – citado por Jean-Luc Barré, – de um possível freio
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433-34.



à penetração das idéias autoritárias na América Latina (sic) pela influência do fi-
lósofo de Meudon. O próprio Maritain, em carta a amigos, informa que o Go-
verno brasileiro teria insistido para que o casal permanecesse no país por quinze
dias, todas as despesas pagas, à ses frais. O que Maritain teria recusado.14

Na verdade, Jacques e Raissa pouco se demoram no Rio. A 7 de novembro,
o filósofo já estava na França e três semanas mais tarde viajava para Roma,
onde iria assistir a um congresso de filosofia tomista.

Nesse meio tempo, rompera, na Espanha, o pronunciamiento que iria resultar
na sangrenta guerra civil. Os católicos se dividiriam. Fascismo e comunismo se
enfrentariam no que já era uma avant première da Segunda Guerra Mundial.
Comunistas e anarquistas fuzilam padres, violam freiras, incendeiam igrejas.
Os franquistas respondem com excessos e violências. Os católicos franceses
tomam partido. A Espanha se torna o campo de treinamento onde o exército
alemão ensaia o que seria a guerra total. Em abril de 1937, a Legião Condor,
de Hitler, bombardeia a pequena cidade basca de Guernica. Dois mil mortos.

Desde abril de 1936, Maritain preparava a publicação de Humanismo Integral,
onde combatia, por igual, a idéia de uma cristandade teocrática e todas as for-
mas do individualismo burguês ou revolucionário. Propunha “uma transfor-
mação radical e cristã da ordem temporal através de uma renovação profunda
da consciência religiosa”. O livro, publicado dez anos após as Encíclicas so-
ciais de Pio XI, inspiraria a formação de um laicato católico e anunciava a
abertura doutrinária do Concílio Vaticano II.15

Nos entrechoques e incompreensões da época, duramente atingido pelas
críticas de amigos, como o Padre Garrigou-Lagrange, que o advertia de um su-
posto pendor para a Esquerda, Maritain chegou a temer que seu livro fosse
posto no Index. Do lado de Roma sentia “grandes mal-entendidos.”

Foi assim, nesse clima de apreensões e perturbações, que embarcou para
Buenos Aires a fim de participar de um congresso do PEN Clube.16 Na volta,
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o navio fez escala no Rio, quando Alceu conheceu pessoalmente o filósofo,
primeiro de muitos encontros que se repetiriam na França, em Meudon, na re-
sidência do casal, depois em Princeton, Linden Lane, 26, na casa modesta tão
bem evocada por Alceu, onde Maritain e Raissa foram se abrigar fugindo à
derrocada da França, à tragédia da ocupação alemã. Aí escreveria, em inglês, al-
gumas obras – Os Direitos do Homem e a Lei Natural (1942), Education at the
Cross-roads (1943), The Twilight of Civilization (1943). Lutava contra “a imagina-
ção” – escrevia a Charles Journet – “que me mostrava os aviões alemães sobre
Paris e sobre Meudon”.17

Fugia também à ameaça de extermínio à qual se expunha por suas origens
judaicas. Aí viveu os dias agônicos da Guerra Civil Espanhola, as dolorosas ci-
sões e incompreensões de católicos, até de alguns amigos que denunciavam
suas atitudes “comunizantes”. Na realidade, Maritain censurava Mounier, o
Mounier da revista Esprit, onde o filósofo colaborara, por ignorar os massacres
de sacerdotes e religiosos praticados pelos stalinistas espanhóis e pelos anar-
quistas catalães.18

Dessas visitas a Maritain, Alceu escreveria, em 1960: “As horas que passei
em Linden Lane, 26, contarão como das mais gratas da minha vida. [...] Não
pode ter havido jamais na terra quem excedesse em plenitude a vida desse casal
perfeito.”19

Por esse tempo, o meridiano Maritain passava por um velho sobrado da
Praça Quinze, no Rio. Era a sede do Centro Dom Vital. Aí um grupo de fiéis
cultivava a obra do pensador e o tinha como guia e mestre. Em junho de 1946,
A Ordem, órgão do Centro, dedicava um número inteiro a comemorar o qua-
dragésimo aniversário da conversão do casal Maritain. O que foi o testemunho
de Jacques e Raissa Maritain e de Vera Oumançof (irmã de Raissa e que
acompanhou o casal), seu testemunho e atuação no mundo cristão, desde
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1906, todos sabem. E o redator evocava não só a obra filosófica, mas o exem-
plo humano e cristão dessas três vidas.20

Nesse número da revista do Centro Dom Vital, Alceu produziu alentado
ensaio sobre a Filosofia sintética de Maritain, que o autor assim qualifica por
ver nela principalmente “uma reação essencial contra o dialetismo dominante em
nosso tempo.” Alfredo Lage aí escrevia sobre a distinção fundamental, na obra
do filósofo, entre indivíduo e pessoa.

Nesse mesmo nutrido número de A Ordem, Afrânio Coutinho deixa precio-
so “Testemunho”. Por ele sabemos que Maritain teria andado pela Bahia “oito
anos antes”, isto é, em 1934, quando Afrânio o teria conhecido! Em janeiro de
1942, nos Estados Unidos, o crítico baiano renova esse conhecimento. Era
quando Maritain dividia sua atividade docente entre Toronto e Princeton,
com o que sustentava-se e às duas irmãs, Raissa e Vera. “De longe avistei a sua
bela figura que avançava na minha direção e, não posso exprimir a emoção que
me deu o encontro. Embora forte, estava naturalmente mais encanecido do
que quando o encontrei pela primeira vez na Bahia, cerca de oito anos antes.
Mas era a mesma fisionomia angélica, a mesma irradiação de bondade e doçu-
ra.” Afrânio assistiu ao primeiro curso de Maritain na École Libre des Hautes
Études, da qual o filósofo fora um dos fundadores, mais tarde seu presidente, e
que visava a manter na América a tradição da cultura universitária francesa. O
curso versava sobre “Liberdade e Determinismo” e era voltado para problemas
de Filosofia Moral. Na primavera de 43, Afrânio assistiu ainda a outro curso
de Maritain sobre “Estética e Poesia”. Impressionou-o no filósofo sua largue-
za de espírito, as dimensões de sua compreensão, sua modernidade e seu anti-
reacionarismo.

Em fevereiro de 1945, Maritain se despedia dos Estados Unidos, para
assumir o posto de Embaixador junto à Santa Sé, designado pelo General De
Gaulle. Despediu-se de Afrânio Coutinho com uma frase otimista: “Nous ver-
rons des jours meilleurs.”
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Edgard de Godói da Matta Machado escrevia, nesse número de A Ordem,
sobre “nosso mestre Maritain” e resumia suas lições: “Não foi apenas um
mestre de doutrina, mas um exemplo humano [...] A ação de Jacques Mari-
tain sobre nós representa algo assim como uma libertação e, ao mesmo tem-
po, uma integração.”

Fábio Alves Ribeiro, que desempenharia papel importante no Centro Dom
Vital, dedica páginas de grande densidade a um resumo da obra capital de
Maritain, Les Degrés du Savoir. Para ele, o sentido maior do livro estaria no subtí-
tulo, “distinguir para unir”, a demonstração da continuidade orgânica entre os
diversos graus do saber humano.

Outros escreveram sobre a contribuição de Maritain à Filosofia Política. O
problema da democracia, na época, era essencial. Para Gladstone Chaves de
Melo, ninguém apurou como Maritain o verdadeiro conceito de democracia,
distinguindo na concepção democrática do homem e da sociedade um elemen-
to subjetivo e um elemento objetivo, ou seja, “ um estado de espírito demo-
crático” e uma “doutrina democrática”. E lembrava a essência evangélica da
democracia.

Em curto ensaio, Guerreiro Ramos, recém-chegado ao Rio, por esse tempo,
e ainda católico praticante, afirmava: “o que uma parte da minha geração deve,
sobretudo a Maritain, é a redescoberta da pessoa humana, este delicado uni-
verso, diante do qual, segundo ele, o próprio Deus se detém respeitoso.”

De todos esses depoimentos, entretanto, o mais extraordinário – pela impor-
tância do depoente e por toda a circunstância do fato narrado – é, sem dúvida,
o de Gustavo Corção. Vale transcrevê-lo, pela forma e pela substância:

“Foi em 1936, quando Jacques Maritain voltava de Buenos Aires e, de
passagem, fez uma conferência sobre psicanálise, no Rio. Na véspera eu vira
a notícia da passagem do filósofo e, como já tinha recebido um livro seu,
guardei o recorte com a entrevista e o seu retrato. Uma entrevista como as
outras, uma fotografia como tantas. Mas guardei-as. Ora, à tarde, por acaso,
estando no meu quarto, ouvi o rádio do vizinho e percebi que estavam irra-
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diando a conferência. Fui tomado de um sobressalto bizarro. O primeiro
impulso foi o de ligar o meu rádio; o segundo foi o de fugir. Mas o resulta-
do final e contraditório foi este: fechei a janela e as portas, abri em cima da
mesa o recorte de jornal com a entrevista e o retrato e fiquei, colado à janela,
quase a contragosto, quase forçado, a ouvir uma voz deformada pelo rádio,
distante, falando em língua estrangeira sobre um assunto que não me inte-
ressava, em nome de uma doutrina que me irritava. E, o fato verídico, ridí-
culo, insignificante, banal, inenarrável é que houve, naquela tarde, um indi-
víduo que se encostou numa janela fechada (com medo de um ladrão!) e
que sentia, fora de qualquer dúvida, de um modo bizarro e novo que aquela
voz falava para ele como num sonho. E, o fato verídico, ridículo, abstruso é
que, naquela tarde, para espanto de Freud, se o soubesse, para pasmo de
Maritain, se o adivinhasse, houve um pobre indivíduo que chorou a propó-
sito da psicanálise.”21

Depois dessa página Corção não precisava, a rigor, em breves páginas, tecer
outras considerações, por exemplo, que “o vértice da obra de Maritain é a res-
tauração do humanismo”. Nem acrescentar que os livros de Maritain vieram
completar “o fortuito cruzamento de itinerários ao qual, e na medida em que é
possível avaliar, eu devo a Fé”. No livro autobiográfico que lhe daria fama, foi
incisivo: “Maritain trouxe-me a retificação da inteligência e encheu-me de ou-
tra confiança que se vestiria da Fé.”22

Outros autores vieram trazer sua inestimável colaboração a esse ramalhete
em homenagem ao aniversário da conversão de Maritain, todos representati-
vos do pensamento católico: sacerdotes como o Padre Orlando Machado,
leigos como Orlando Carneiro, Sílvio Elia, mineiros como H.J. Hargreaves,
pernambucanos como Luiz Delgado – todos unânimes em consagrar a impor-
tância do filósofo na trajetória intelectual e na conversão de cada um.
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Na história das idéias, no entanto, ao contrário das películas de Holywood,
nem sempre há finais felizes. O pensamento tem ascensões e declínios, voltas e
revoltas inesperadas, ascensões e quedas. Dos dois maiores pensadores católi-
cos brasileiros, Alceu e Corção, cada um de certa forma, à sua maneira, afas-
tou-se, no fim da vida, da obra e do pensamento do Mestre.

Alceu teve sempre em mente a pessoa e a obra de Maritain. Em 9 de outu-
bro de 1958 escrevia à sua filha, Tuca, hoje Madre Maria Teresa, o.s.b. “V.
bem sabe que o caso Maritain está sempre no meu espírito...”23 Referia-se,
como esclarece em nota o editor, às investidas de católicos integralistas contra
o filósofo quando da publicação, no Brasil, de seu livro O Homem e o Estado, aliás
traduzido por Alceu. E acrescenta: “A pessoa e a obra de Maritain foram mar-
cantes na vida de Alceu.” No mesmo ano, Alceu preocupava-se com o destino
dos livros do amigo. Receava algum decreto condenatório do Santo Ofício.

Em dezembro, descreve a visita a Maritain e a Raissa, na residência deles em
Princeton. Nessa carta traça um retrato do filósofo, “sempre com aquele angé-
lico sorriso, magrinho, pálido como sempre, com as pochettes dos olhos bem
acentuadas, mas sempre o mesmo, aquela aparência etérea e um certo cansaço
no ouvir e no falar.” Um ano depois, lia Liturgie et Contemplation. “Como sempre
Maritain é o equilíbrio, o balanço, a proporção.” E receia que outros tirem
dele o que não disse – uma posição antilitúrgica. Em novembro de 1960, des-
creve a sessão do Centro Dom Vital em que leu o telegrama de Maritain co-
municando a morte de Raissa – “entrée dans la lumière”. Carta comovente.

No entanto, em 1963, numa carta que teve os parágrafos iniciais suprimi-
dos, pelo editor, receia que o acusem de deixar Jackson e Maritain. “Nem
deixei o Jackson, nem hoje deixei o Maritain [...]. Sinto-me tão ligado a Jack-
son como a Maritain, hoje como ontem.” Mas admite certa atração pelo
“evolucionismo espiritualista” de Teilhard de Chardin. E, em janeiro de 64,
acha o filósofo de Meudon “exageradamente preso ao tomismo”, embora
sempre maravilhoso.

316

José Arthur Rios

PANTONE 1525 PRETO

23 LIMA, Alceu Amoroso. Cartas ao Pai, pp. 5, 55, 68, 137, 261.



Mas a revolução copérnica de Alceu parece ter-se dado em começos de 64,
embora ainda invoque a sombra de Maritain curiosamente irmanado a Tho-
mas Merton, Dom Leme e João XXIII. Explica essa reviravolta por sua “incli-
nação natural, anterior a todos, mesmo contra o Jackson, de conciliação dos
contrários, de acomodação, de antipolêmica. Nisso tudo teria influído o con-
tato com o catolicismo francês, sobretudo um artigo do Padre Congar, “Dieu
est-il à droite?”, que lhe teria aberto os horizontes (sic). “Por muito tempo”,
conta, “me senti obrigado (sic) a pensar de modo diverso do meu temperamen-
to para estar na linha do vitalismo (vitalismo aí é mera alusão ao Centro Dom
Vital) que o Jackson tinha imaginado com o seu autoritarismo reacionário
(sic)... Precisava ser eu mesmo, quaisquer que fossem os obstáculos.”24

Esse liberalismo, individualista, nesse jovem de setenta anos, o distanciaria
mais e mais de Maritain, cujo “rigorismo” freava essas expansões juvenis. Até
que, em fevereiro de 64, parece afastar-se definitivamente do mestre de Meu-
don e Toulouse e aproximar-se de Thomas Merton, “o escritor católico de
nossos dias”, e de Teilhard, que passou a considerar “dentro da tradição to-
mista”, embora ressalvasse que ele, Alceu, não estaria se apartando do Maritain
homem e cristão. Só Merton, no entanto, lhe trazia um sentimento de plena
identificação. A condenação de Teilhard pelo Santo Ofício não o perturbou.
Segundo lhe contou o Embaixador Maurício Nabuco, a sanção teria sido
completa, não fora a generosa intervenção do Papa João XXIII. E, em feverei-
ro de 64, declara taxativamente que Thomas Merton é o escritor católico “que
mais me enche as medidas e que leio em consonância absoluta”.25

À medida que passa o tempo, Alceu vai se desprendendo de Maritain e se
identificando a Teilhard. Chega a ponto de recusar a qualificação de tomista.26

Não vamos acompanhar os malabarismos desse espírito inquieto. Sem dú-
vida, os acontecimentos de 64 e a ruptura com Corção tenham contribuído a
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afastar Alceu de Maritain e o teriam lançado em labirintos filosóficos nos
quais nunca se sentiu à vontade.

Quanto a Gustavo Corção, jamais se afastou do tomismo ou repudiou o
Maritain filósofo. “A obra filosófica de Maritain permanece para mim inalte-
rável, com reservas na filosofia política contida em Humanismo Integral e Demo-
cracia e Cristianismo.” Apenas nisso discordava de seu amigo Alfredo Lage, que
se afastou de Maritain somente a partir de Le Paysan de la Garonne. Para Corção,
os equívocos de Maritain, em matéria de filosofia política, já teriam começado
em 1936, quando escreveu Humanismo Integral.

Para demonstrar sua tese, Corção escreve um livro inteiro, O Século do Nada,
cuja finalidade principal é provar as influências e reticências de Le Paysan de la
Garonne, no que dizia respeito à infiltração comunista no clero e na Esquerda
católica francesa. Enquanto Maritain se esforçava por demolir o teilhardismo
como filosofia, seu hegelianismo, Corção procura afirmar as vinculações entre
teilhardismo e marxismo.27

Corção não se cansa de afirmar: “Devo lembrar que não é a obra e a especu-
lação filosófica de Maritain que está na berlinda, nem é também sua filosofia
política, é antes sua política filosófica, ou melhor, é o que faz de sua filosofia,
de seu prestígio, de seu nome e, até mesmo, de seu corpo nos ângulos decisivos
da História.” Corção acusa em Maritain certo dualismo psicológico. “Em
contraste com sua enorme capacidade de especulação abstrata, Maritain evi-
dencia uma congênita fraqueza em face das constelações singulares de coisas e
pessoas concretas.”28

Escreveu certa vez: “Os católicos não são o catolicismo. Os erros, a lenti-
dão, as carências e cochilo dos católicos não comprometem o catolicismo. O
catolicismo não tem que fornecer um álibi às falhas dos católicos.”29 Na con-
traluz desses debates, percebe-se, nos contricantes, a veemência de uma con-
vicção, o amor à Verdade, a dedicação à Igreja.
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Não sabemos se, em algum momento, o filósofo de Meudon tomou conhe-
cimento da crítica de Corção ou do distanciamento intelectual de Alceu. Alceu
faleceu, em Petrópolis, a 14 de agosto de 1983, aos 89 anos, depois de Corção,
que expirou em 6 de julho de 1978.

Maritain cultivou a amizade de Thomas Merton, ouvi-o ler seus poemas
e escutava Bob Dylan ao pé da lareira, no Mosteiro de Gethsemani, no
Kentucky.

Após a morte da Raissa, em julho de 1970, perto dos seus 80 anos, ingres-
sava no convento dos Petis Frères de Jésus, os Irmãozinhos do Père Foucauld.
Tornou-se um irmãozinho como os outros, o Irmão Jacques, vestido no seu
burel. Nunca deixou de receber os amigos e discípulos que vinham de toda
parte para vê-lo, ouvi-lo. Entre eles, um brasileiro, Antonio Carlos Vilaça. O
que mais impressionou Vilaça foram os olhos de Maritain, “uns olhos límpi-
dos, límpidos, de infância, olhos sem nuvens”. Entre outras coisas, disse:
“Cristianismo é humildade.”30

Morreu num Sábado Santo, a 28 de abril de 1973. Como pedira, foi sepul-
tado em Kolbsheim, na Alsácia, junto de Raissa. Na lápide, apenas um nome:
Jacques. Nesse dia de florida primavera, segundo um amigo, perpassava no
cemitério um rumor de anjos.

Rio, março de 2005.
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A dimensão de Proust

Antonio Olinto

Há noventa e dois anos eram postos nas livrarias de Paris os
primeiros exemplares de Du Côte de Chez Swann, primeira

parte de À la Recherche du Temps Perdu. Exatamente em 14 de novembro
de 1913 Proust via realizado seu sonho, embora houvesse tido de fi-
nanciar a edição do livro que fora recusado pelo Figaro em 1910 e
por Fasquelle, pela Nouvelle Revue Française e pelo editor Ollendoff em
1912 e começos de 13. Afinal, Bernard Grasmet aceitou publicá-lo,
o autor pagando.

Em primeiro lugar, seus antecedentes. Pode-se dizer que o ambi-
ente registrado no À la Recherche saiu do mesmo ambiente que provo-
cara À Rebours de Huysmanns em 1884. O realismo chegara a um
exagero e Huysmanns classificava os jovens de seu tempo como a ge-
ração anti-Zola. Em toda a Europa, mas principalmente na França e
na Inglaterra, surgia o espírito do art-nouveau, o prazer do que se po-
deria chamar de decadência (embora, num cômputo mais alto, não o
fosse), um misticismo geral e uma consciência de que tudo mudava.
Já com Dante Gabriel Rosseti e os pré-rafaelitas da Inglaterra essas
mudanças se mostravam fortes, e eu colocaria em Walter Pater, e
nos seus livros The Renaissance e Marius the Epicurean, dois antecedentes
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do esteticismo de Proust, embora neste a obra de arte viesse a assumir papel
mais importante e a se identificar com a base do sentimento religioso no ho-
mem. Walter Pater iria influir também na geração de Oscar Wilde, outro ho-
mem com o gosto da vida social. A influência mais próxima e, claro, manifesta,
foi a de Ruskin, o autor de Lilies and Sesame, cujo esteticismo, de caráter protes-
tante mas catolicizante, podia ser absorvido talvez com mais força do que o de
Pater por um católico-judeu como Proust.

Todo romancista recebe, naturalmente, influências de gente, e aí o mais de-
cisivo na vida de Proust e na sua carreira de escritor foi o Conde Robert de
Montesquiou-Fezensac. Muito se escreverá ainda sobre Montesquiou que,
além de influenciar Proust, foi o modelo do mais avançado personagem de fic-
ção da época: o Des Esseintes de À Rebours. Nessa linhagem de Rossetti, Pater,
Ruskin, Huysmanns, Montesquiou, estava a culminação do século XIX e o
nascimento do XX. No meio de tudo, Proust não passava, para a grande maio-
ria, de um dandy, de uma figura social sem importância, um amador que fre-
qüentava os salões sociais do período, bem recebido em alguns, talvez apenas
tolerado em certas casas, e de quem não se poderia esperar grande coisa. Parte
das dificuldades para lançar seu livro se deveu a essa idéia preconcebida. Para
outros, Proust era protegido em demasia, protegido por Anatole France, por
Montesquiou, pela situação financeira estável da família Proust, pelas donas
dos salões literários da moda em Paris – e ninguém via – ou muito poucos o
faziam – que a proteção, por exemplo, de Anatole era mais prejudicial do que
qualquer outra coisa. Veja-se o prefácio quase tolerante escrito para Les Plaisirs
et les Jours, livro de estréia de Proust. A própria reação de Gide ao recusar Swann
na Nouvelle Revue Française vinha desse preconceito. Era como se um cronista so-
cial de nosso tempo – que tivesse sido apenas cronista social a vida toda e que,
por causa disso mesmo, fosse atacado como arrivista e menosprezado intelec-
tualmente, aparecesse de repente com uma obra do tipo de Swann. Os que vi-
vem de rótulos não o aceitariam. E atente-se para o fato de que às vezes, quan-
to mais prestigiado no campo intelectual, mais preconcebido costuma ser um
homem, que pode inclusive ter medo de concorrências inesperadas. Aí, é bom
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eliminar logo esses concorrentes. Naquele começo de século, tudo já estava
mais ou menos distribuído: valor, fama, prestígio – quem era esse Proust que
vinha agora perturbar a paz dos escolhidos?

Repito: quem era esse Proust que conseguia perturbar a paz dos escolhidos
naquele segundo decênio do século? Era um homem que vinha fazer uma revo-
lução e mudar os caminhos do pensamento das gentes através de um relato de
ficção-realidade. Comentando o Prêmio Goncourt, conquistado por Proust
em 1919 com À l’Ombre des Jeunes Filles en Fleur, dizia Jacques Rivière que há re-
voluções mais profundas que os falsos revolucionários, os puramente políti-
cos, não vêem. Assim, enquanto muitos na França, naquele período que foi de
1910 a 1920, procuravam ser vanguarda apenas através de atos de desobediên-
cia (desobedecer às leis da gramática – de qualquer gramática, lingüística ou
social – e combater em tudo o que hoje chamamos de Estabelecimento), en-
quanto escritores engajados em movimentos políticos insistiam em determinar
os possíveis caminhos que a literatura devesse seguir – eis que aparecia um ho-
mem desligado de tudo, um talvez bon-vivant, um componente da melhor socie-
dade local, um amador, diziam, que lançava um livro reacionário. Foi com esse
adjetivo que praticamente toda a imprensa francesa da época rotulou a obra.
Como podia esse amador ganhar o Prêmio Goncourt de 1919 concorrendo
contra Roland Dorgelès, que escrevera um romance de guerra, participante,
político, chamado La Croix de Guerre? Em dez votos, Proust obtivera seis contra
quatro dados a Dorgelès. Foi um deus-nos-acuda. L’Humanité chegou a dizer
que Proust era “um amador medíocre” que a direita francesa lançava contra os
revolucionários.

Contudo, a revolução estava em Proust e não em Dorgelès. Sob quase todos
os aspectos, o livro de Dorgelès era bem-comportado, como bem-comporta-
dos são tantos livros aparentemente revolucionários de nosso tempo. A revo-
lução de Proust nada tinha a ver com os interesses políticos do momento: a sua
era uma revolução por dentro. Vinha provar que a obra de arte vale por si, vale
por si como religião, como razão de viver, como elemento impulsionador da
hominização do próprio homem. Era, inclusive, obra edificante, no sentido de
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que, revelando lados desconhecidos do homem, possibilita a hominização do
homem, isto é, pode fazer com que o ser humano melhore através do contato,
que experimenta, com uma ordem superior de valores que um artista seja capaz
de criar. A idéia vinha, não tão clara, de Ruskin, e Proust a sentiu em sua com-
pletitude para aproveitá-la, não apenas numa série de considerações mais ou
menos abstratas que um ensaísta qualquer pudesse fazer, mas numa obra em
que a idéia é aquilo que ela tenta exprimir, e onde vida, emoção, memória e
pensamento puro se misturam para produzir uma nova realidade.

Era todo o século XIX que vinha culminar na obra de Proust, e nela o sécu-
lo XX surgia com a força de suas novidades. Não apenas o fin-de-siècle e o
art-nouveau, mas todas as mudanças e os sonhos, as aspirações e as lutas, no pe-
ríodo que foi da Comuna de Paris à I Guerra Mundial, estão naqueles volumes
de narrativa erguidos sobre um Eu. O que Proust fez foi muito mais do que
uma simples narrativa na primeira pessoa. George Orwell se negava a conside-
rar romance qualquer narrativa na primeira pessoa, já que, aí, falando por si e
contando o que viu, a, digamos, abertura da câmera diminui e limita a observa-
ção. Discordo de Orwell em princípio: mesmo, contudo, que ele tivesse razão,
a primeira pessoa de Proust vai mais longe porque ele funcionou sobre a me-
mória cujos meandros apareciam com maior clareza depois que Bergson os es-
tudara. Era um eu gigantesco, onisciente a mais não poder, que surgia daquele
acúmulo de páginas, na ascensão do detalhe a uma importância de monumen-
to – e tudo de acordo com o espírito de Ruskin e com uma corrente de arqui-
tetura de que a catedral de Chartres seria o melhor exemplo. Afirmei, em artigo
anterior, que em Chartres entendi Proust melhor. Vendo os detalhes das figu-
ras que o próprio autor de Swann ia contemplar quando escrevia sua obra, com-
preendi não só a influência de Ruskin sobre ele, mas também a força dos por-
menores na formação do grandioso.

Proust usou, na construção de seu monumento, um Método. A reação con-
tra o realismo chegava então ao Simbolismo, e este surgia como um tipo de
cegueira; fechemos os olhos à realidade, toquemo-la apenas com a delicadeza
do sonho e a ligeireza da sugestão, diziam. Aparecendo na crista da onda sim-
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bolista, Proust podia parecer sua simples culminação, não fora sua metodolo-
gia, seu caminho reto, sua rota direta, saída de um plano em que o eu, mesmo
sendo o objeto, se mantém a certa e procurada distância dele. Essa distância era
parte de um método e neste se achava o segredo do enfoque proustiano.

Que tipo de enfoque utilizava Proust? O de quem sabia que a pura análise
exterior não iluminará a realidade, mas sabe também que abandonar a análise
não o ajudará em nada. Assim, tinha de unir o espírito de identificação no ob-
jeto com a distância do objeto. Identificar-se e, contudo (ou por causa disso
mesmo, para tornar mais válida a identificação), manter a distância. Conse-
guiu, assim, Proust, fazer uma revolução e retomar o caminho dos clássicos
(para os quais, segundo Rivière, a literatura era “um discurso sobre as pai-
xões”) para torná-lo mais amplo e nele descobrir novas rotas.

As opiniões críticas dos poetas e romancistas valem como pontos de com-
paração no aferimento de suas obras, tanto no que elas possam ter de seme-
lhantes a suas teses, mas também, e principalmente, no que elas têm de disse-
melhantes. Se um simbolista fala, num artigo de crítica, sobre o valor da intui-
ção, estendendo-se longamente sobre o assunto, e vai-se ver não há na sua obra
o menor sinal de intuição, uma análise dos motivos que o tornam apaixonado
por um método que não sabe usar, será da maior utilidade no aferimento de
seus livros. No caso de Proust, a realidade de sua obra está em inteiro acordo
com sua tese sobre o que deva ser uma obra de arte. Em seu Contre Saint-Beuve
diz Proust: “A obra de Saint-Beuve não é uma obra profunda.” E por que não?
Porque ele não reconhece que “um livro é um produto de um outro eu, dife-
rente do que manifestamos em nossos hábitos, na sociedade, em nossas vidas”.
E essa obra escapa sempre a qualquer observador de fora. Daí, o fato de ne-
nhum crítico ser capaz de, usando apenas recursos externos e científicos de
análise, compreender jamais obra alguma de arte. O crítico precisará de manter
a mistura de identificação e distância que Proust acha indispensável à própria
obra. Analisando apenas, tentando fugir à obra para estudar em laboratório
um acúmulo de informações ou dados estatísticos sobre a mesma, estará o crí-
tico se afastando da possibilidade de qualquer aproximação válida, de qual-
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quer approach que ilumine a obra por dentro e torne mais claras algumas de suas
reentrâncias. Só fazendo, na crítica, no escrito considerado crítico, outra obra
de arte, conseguirá o crítico atingir o osso da obra de arte que esteja a comen-
tar. Daí, o fato de que Lawrence falando de romance – Keats, de poesia –
Elliot, idem – Proust, da obra de arte em geral e da literária em particular – vão
todos muito mais longe do que o mais bem equipado dos críticos literários de
qualquer época. No fundo, para Proust a obra de arte não tem apenas um fun-
do religioso: ela é também, em si, uma religião, e uma religião diferente das ou-
tras, diferente, por exemplo, no caso de À la Recherche du Temps Perdu, da religião
que seria Guerra e Paz ou da religião contida em Os Irmãos Karamazoff.

Vinda do século XIX, À la Recherche surge como a primeira obra real e inteira
da literatura do século XX. O telefone, o automóvel, o avião e outros compo-
nentes tecnológicos do meio-século das guerras mundiais, são parte do mundo
de Proust, e a sociedade que se transforma, o tipo de vida urbana, quase metro-
politana, que rompia com o tipo de vida do século XIX, tudo se mistura nas
imagens que Proust recupera, reconstrói e solta no seu livro, aparentemente
sem ordem e sem método, mas na realidade subordinadas a um duro método,
um Método com M maiúsculo, num detalhismo de construção que almejava o
monumental – que almejava e que chegou lá. Explicando-nos, dizendo como
somos, abrindo claros no entendimento das paixões humanas, Proust prepa-
rou o modo de vida das gerações que a ele se sucederam. Antecipando-nos, ele
nos explicou a todos nós que vivemos em outro século. Entendendo-se, expli-
cando-se a si mesmo – e a seus companheiros de tempo, de cidade e de am-
biente social – ele como que nos justificou. Porque a verdade é que o homem
não foi mais o mesmo depois de haver sido recriado por Marcel Proust que, ao
fazê-lo, soprou nele – e em cada um de nós – uma vida nova e um novo enten-
dimento.
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Trajetória e crise das
“leituras francesas”

Nelson Saldanha

Ahegemonia espanhola, que trouxe o Barroco para a América
Latina, transportaria para as letras portuguesas e brasileiras o

gongorismo e o conceptismo. A hegemonia inglesa, mais ocupada
com o domínio comercial e econômico – não mais o mercantilismo
mas um capitalismo pré-industrial –, pouco ofereceu à América La-
tina em termos literários. A presença holandesa, centrada sobre a
ocupação do Recife durante alguns decênios, pouco nos deu tam-
bém em termos de letras e leituras.

A França, desistindo do Maranhão e do Rio de Janeiro no século
XVII, somente no século XVIII estaria presente, e aí crescentemen-
te, nas leituras brasileiras. Leituras precárias, nesse século, e pouco
sistemáticas, mas marcantes: Armitage, em sua História do Brasil, men-
cionou como “únicas fontes de instrução” no século XVIII a histó-
ria grega e romana, o Contrato Social de Rousseau e transcrições de
Voltaire e do Abade Raynal. Na Revolução Baiana de 1798 (cha-
mada “dos Alfaiates”), apareceram influências francesas através de
Rousseau – sempre lido naquele contexto –, bem como Volney,
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autor das Ruínas, e Boissy d’Anglas, orador da Revolução Francesa, posterior-
mente esquecido. Autores lidos em cópias, às vezes manuscritas e gastas. Tex-
tos franceses, também, na Inconfidência Mineira, de 1789, cujos Autos da De-
vassa incluíram alusão aos livros pertencentes ao Cônego Luís Vieira da Silva.
Livros entre os quais se achavam as obras de Voltaire, Montesquieu, Condil-
lac, Domat, Mably e Bossuet. Começavam as nossas leituras francesas.

�

Na França, quando da Restauração, Benjamin Constant (em seu Cours de Poli-
tique Constitutionnelle) estabelecera a distinção entre o pouvoir royal e o éxécutif, ambos
tendo por titular o monarca. Era uma idéia criada por Clermont-Tonerre e pre-
tendia redistribuir os poderes. Os redatores da Constituição brasileira de 1824
chamaram o poder real de “Moderador”, consagrando a sacralidade imperial.

A Constituição deu lugar, como se sabe, a diversos comentários – inclusive
os de Pimenta Bueno, e também as obras especificamente dirigidas à análise do
Poder Moderador. E sempre as fontes francesas: cabe destacar as de Brás Flo-
rentino (Do Poder Moderador, Recife, 1864), que citava Benjamin Constant,
Ancillon, Lanjuinais, Guizot, Hello e outros. Eram, em geral, comentários que
louvavam o moderador como instrumento de equilíbrio institucional.

Duas vozes, entretanto, se posicionaram de modo especial contra o moderador.
Desde logo a de Frei Caneca, que no próprio ano de 1824 denunciou a Constitui-
ção como ilegítima: é relevante acentuar que o frade pernambucano tomou em cer-
to passo de seu famoso discurso a idéia do moderador como clef de voûte, chaman-
do-o de “chave mestra da opressão”; e que, fundado claramente na doutrina de
Emmanuel Sieyès sobre o poder constituinte (mas sem citá-la), sustentava que o
Imperador não podia elaborar uma constituição por não ser nação, não possuir “ci-
dadania nem comissão da nação brasileira”. A seguir, a crítica de Tobias Barreto
(1867) que, com mais sentido acadêmico, atacava os estudos de Zacarias, de Uru-
guai e de Brás Florentino: cobrava deles melhor fundamentação sociológica. Real-
mente Tobias não havia ainda cortado amarras com o positivismo comtiano.

�
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As fontes francesas estiveram presentes em outro momento expressivo da
evolução do pensamento brasileiro: o socialismo oitocentista (anote-se inclusive
que de certo modo foi o ilustre engenheiro Louis Vauthier, autor de marcantes
obras no Recife, que trouxe aos intelectuais da cidade vários nomes do socialis-
mo francês). Um socialismo preso ao grande essor romântico. Assim no caso do
pernambucano Abreu e Lima, cujo importante livro O Socialismo, de 1855, foi es-
crito como uma apaixonada junção de um cristianismo vago e um solidarismo
pouco definido, com citações de Raybaud e de Cousin, bem como do belga Mo-
linari. Também no caso de Antônio Pedro de Figueiredo, tradutor de Cousin,
leitor de Jouffroy e de Lamennais, e autor principalmente de O Progresso – coletâ-
nea de artigos dados à imprensa entre 1846 e 1848. E ainda no caso de Borges
de Fonseca. O socialismo de que se tratou no Brasil, no século XIX, foi o francês
– com algumas alusões a Owen e outras ao “comunismo”.

O Romantismo foi no Brasil, como no restante das Américas, e como não
podia deixar de ser, um componente recebido através de Portugal ou direta-
mente da França, indiretamente da Alemanha e da Inglaterra. O hugoanismo,
que nos trazia Les Châtiments e Les Misérables, foi imitado no país (às vezes, por
imitadores geniais) como o seriam depois o Parnasianismo e o Simbolismo.
Mas o hugoanismo era também o prefácio do Cromwell e o do Hernani, com a
apologia da liberdade, a política e a literária.

Enquanto líamos e parafraseávamos Hugo e Lamartine, começava a chegar
às Américas o Realismo. Paralelamente passava-se do ecletismo (mormente na
versão consiniana) ao Positivismo comtiano e logo ao Naturalismo, este de
origem basicamente alemã mas acompanhado de versões francesas. Em nosso
realismo esteve presente a “Escola do Recife”: não apenas o sopro criador e
polêmico de Tobias Barreto, mas também as largas pesquisas de Sílvio Rome-
ro, por sinal seguidor de Taine, e o estudo de Martins Júnior, entusiasta de
Comte, sobre a “poesia científica”. Nossos romancistas “realistas” terão esta-
do, sem dúvida, mais próximos de Balzac e de Zola do que de Flaubert: mais a
documentação das “verdades” sociais do que a ilustre fantasia arqueológica.

�
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O século XIX foi, no Brasil, tão francês quanto na maioria dos países latino-
americanos. Nossa primeira geração romântica leu Byron e Walter Scott
(Alvares de Azevedo escrevendo seus poemas “satânicos”), mas o romance
histórico teve como modelos, além do autor de Ivanhoé (e de Fenimore Coo-
per), Chateaubriand – que favoreceu o indianismo – bem como os portugue-
ses: a marca de Herculano e de Garrett.

O pensamento social, que, como foi visto, citava Rousseau desde o próprio
século XVIII, assumiu a Sociologia (a de Comte e depois uma escola menor, a
de Le Play). A Sociologia francesa completada em alguns casos – Sílvio Ro-
mero por exemplo – com a de Stuart Mill e a de Herbert Spencer. Nos Esta-
dos do Sul a presença de Comte cresceu mais e como que institucionalizou-se,
chegando a inspirar, em grande parte, o credo republicano, inclusive com os
significativos escritos de Alberto Sales (1857-1904). Tudo se discutia em
francês. Rui Barbosa, que foi homem de vastos estudos mas não propriamente
um poliglota, tinha em língua francesa a maior parte de seus livros (o que não
significa ignorar a importância de suas fontes inglesas e norte-americanas, so-
bretudo em direito constitucional e internacional).

A presença da língua inglesa se fez notar também em Nabuco (sem em-
bargo de sua fidelidade literária a Renan), bem como em alguns críticos so-
ciais da geração seguinte, dentre os quais Oliveira Vianna, adversário do
“idealismo” constitucional que se atribuiu a Rui Barbosa, Oliveira Vianna
leitor dos sociólogos norte-americanos e interessado em estudar as “reali-
dades” nacionais.

Nos primeiros anos do novecentos foram publicados quase todos os livros
de Alberto Torres. Em 1909 publicou (em francês) Vers la Paix e, em 1913, Le
Problème mondial: buscava o alcance internacional através da língua de Anatole.

�

Podemos anotar a transição, no rumo da hegemonia da língua inglesa, que
veio com a dominação norte-americana: em alguma medida nos meados do sé-
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culo XX e com força incoercível a partir do final da Segunda Guerra. A Socio-
logia, que nos últimos anos do oitocentos significava nomes como Durkheim,
Tarde, Mauss, Le Bon e outros, e que logo a seguir esteve ligada aos nomes ale-
mães de Georg Simmel, Max Weber e Troeltsch, passou a ser, predominante-
mente, um assunto de autores norte-amercianos: os grandes teóricos da primeira
metade do novecentos, como Parsons e Merton, e também os empíricos, ocu-
pados com pesquisa social, sociologia urbana e rural e coisas afins. À influên-
cia dos livros junte-se o fato de que as universidades brasileiras começaram, no
século XX (décadas 40 e 50), a enviar entusiasticamente jovens professores,
em número que seria crescente, para as universidades de língua inglesa, embora
alguns poucos procurassem fazer estudos em Paris, e depois – o que se tornaria
característico – na Alemanha.

Em filosofia, as leituras francesas foram também cedendo vez às inglesas
– marcadamente norte-americanas –, combinadas com o posterior surgi-
mento de germanistas, vinculados a determinadas fontes e a determinadas
universidades. Anglicistas e germanistas acompanhados, também, pelas
“normas da ABNT”.

Nos anos 60 e 70, a voga dos autores franceses, como Camus e Sartre, aos
quais se seguiriam Foucault e Derrida, ainda resistiu, mas começou a ser posta
de lado com a chegada dos autores ingleses e norte-americanos claramente re-
ferendados pelo neoliberalismo.

E então a onda vem sendo crescente: a expansão norte-americana, com o
agigantamento das imagens e das forças a que corresponde, veio transforman-
do a Europa – menos talvez a Inglaterra e a Alemanha – em um grupo de pe-
quenos países que recuam, em defensiva, para permanecer e adaptar-se. Porta-
dores da velha cultura, os povos do Ocidente que sobrevivem ao processo de
crise, e que ainda possuem relações históricas com o próprio Oriente, enco-
lhem-se para viver discutivelmente do turismo. Ou então, para oferecer, em
momentos especiais, valores culturais irreproduzíveis.

Enquanto a vigente influência norte-americana (e, por aderência, inglesa) é,
antes do mais, poderio econômico, completado pelo componente militar e
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tecnológico, disto resultando o enorme empurrão bibliográfico, a presença
francesa existiu desde o século XVIII como uma ampla pedagogia cultural,
que possuía valor próprio e que por muito tempo existiu sem apoio em qual-
quer hegemonia política ou econômica.

A pedagogia cultural francesa pôs à disposição do mundo moderno os dois
séculos e pouco que vão de Descartes a Bergson: o racionalismo, o iluminismo,
a revolução, o Código Civil, Napoleão, o tradicionalismo, o simbolismo, o im-
pressionismo. Toda uma versão do humanismo ocidental, incluindo química e
música, ballet, a Encyclopédie e o Dicionário de Filosofia de Lalande, a pintura heróica
de David e de Delacroix, as Nimphées de Monet e o Bolero de Ravel.

As produções de Hollywood atravessaram incólumes, transformadas em
motivação juvenil e em “efeitos especiais”, a presença do impressionismo ale-
mão, do neo-realismo italiano e da nouvelle vague. A vasta pedagogia francesa,
por sua vez, sofreu a presença norte-americana dos quadrinhos (alguns óti-
mos) e da forte literatura dos Steinbeck e dos Hemingway. Sobrevive, porém,
a França, como fonte inesgotável, em cada área da atividade cultural, com seus
atributos sempre ameaçados mas sempre preciosos.

A filosofia social da língua inglesa, crescendo como referência nos trabalhos
acadêmicos – e em geral expressando a visão do mundo do neoliberalismo –
vem trazendo novo vigor para a tendência chamada analítica. Esta tendência,
que ocorre também em certos autores alemães, tem uma pequena relação com
Kant e com os lógicos da primeira metade do século XX: ela representa a pro-
pensão de certos autores ao formalismo e ao nominalismo. A grande e agônica
reflexão de Sartre, bem como as argutas problematizações de Foucault, não
parecem ter atualmente continuação adequada.

Mas a França, dizia eu, sobrevive.

Recife, 14 de janeiro de 2005
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Jean Manzon
depois da guerra

João de Scantimburgo

Quando a guerra terminou, em 1945, milhares de europeus,
saturados das crises que viveram e delas sofreram na Europa,

deixaram o continente em busca de vida nova. Os países da América
Latina foram os escolhidos. A Argentina recebeu número elevado de
alemães, dentre eles antigos membros das SS e da Gestapo, muitos de-
les de alta culpabilidade. Foram aos poucos assimilados ou partiram
para outros rumos ou, mesmo, morreram, por já terem idade para des-
pedida. Dentre os que escolheram o Brasil estava o grande fotógrafo
Jean Manzon, um dos maiores fotógrafos do mundo, com a ajuda de
ter competência jornalística, de conhecer a profissão, pois atuou, entre
outros veículos, na revista Paris Match, de seu amigo Jean Prevost.

Conheci muitíssimo bem Jean Manzon, pois trabalhamos na mes-
ma empresa ou grupo de empresas, durante anos, os Diários Associados.
Fizemos amizade, que foi até o fim da vida dele conservada, e eu tive a
oportunidade de levar-lhe o meu voto de adeus na Igreja de N.S. do
Brasil, onde o caixão com seus despojos foi conduzido depois da che-
gada ao Brasil, por um dos aviões de carreira. Jean Manzon já não era
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o fotógrafo de jornal, pois tinha sua empresa para a preparação de campanhas,
nas quais ele era mestre admirável. Seus filmes publicitários eram exibidos nas
telas grandes e acabaram sendo aproveitados pelas televisões que cada vez mais
se aprimoravam na transmissão de publicidade e notícias.

Logo que chegou ao Brasil, Manzon procurou o nosso saudoso chefe, Assis
Chateaubriand, e pediu a ele um emprego. Chateaubriand já o conhecia de suas
viagens freqüentes à França, e viu, com seu formidável faro de grande jornalis-
ta e dono de uma cadeia de jornais e rádios, que Manzon era o homem de que
precisava. Os Diários editavam uma revista de relativa circulação, O Cruzeiro.
Bom nome, já antigo, com A Cigarra, também dos Diários, não tinha o poder de
fogo necessário à captação de publicidade em massa. Chateaubriand contratou
Manzon como repórter fotográfico. Ele iria trabalhar com um ‘turco’ inteli-
gente, excelente repórter, apto para escrever reportagens, de nome David Nas-
ser. Estava formada a dupla que iria revolucionar a imprensa no Brasil. Come-
çaram e foram, cada vez mais, vendo aumentar a tiragem de O Cruzeiro, graças
às reportagens extraordinárias, como não se repetiu no Brasil, depois que dei-
xaram um e outro a parceria e cada um tomou seu rumo. Para ganhar a vida.

Afirmei, sempre, que a câmera de fotografia de Jean Manzon falava, gritava,
era essa máquina extraordinária que dava vida à reportagem sobre a qual se fi-
xava David Nasser, e os leitores tinham para conhecer o Brasil, os problemas
brasileiros, as crises políticas, os problemas com os quais se defrontava, uma
documentação jornalística inédita, que só os americanos possuíam no conti-
nente, com Life, do grupo Time-Life, que era, efetivamente, uma publicação sem
paralelo em todo o mundo. Pois O Cruzeiro logo superou a revista norte-
americana, embora fosse impressa em branco e preto, por não terem os Associa-
dos, na época, parque gráfico, possível somente alguns anos depois, quando os
americanos começaram a vender esse equipamento a outros países.

Não havia quem não comentasse as reportagens da dupla diabólica, que nin-
guém enfrentava na imprensa brasileira. Manzon, com sua câmera, e David
Nasser, com sua máquina de escrever portátil, mandavam reportagens do Bra-
sil inteiro e do estrangeiro, pois que viajavam numerosas vezes para o exterior, a
fim de cobrirem eventos e acontecimentos que interessavam dar a conhecer ao
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Brasil, que esperava com ansiedade a revista dos dois endiabrados repórteres. Foi
uma época feliz para todos nós, que trabalhávamos para os Diários. Até que
Manzon saiu, para cuidar de sua vida, por conta própria, e nesse rumo acabou se
enriquecendo, vindo a ser um homem razoavelmente rico para São Paulo, tanto
que residia na Rua Escócia, na famosa Gaiola de Ouro, o edifício suntuoso
construído por Adolpho Lindemberg, para um grupo de incorporadores ricos.

Fomos amigos cordiais, jantamos muitas vezes uns e outros, ou na minha
residência ou na dele, e sempre comentamos os sucessos alcançados pela revis-
ta que ele e seu parceiro fizeram para os Associados, com uma perícia digna dos
maiores centros do mundo em matéria jornalística. Cito novamente os Esta-
dos Unidos, afirmando que a Life não nos ficava muito à frente, menos, eviden-
temente, na parte gráfica, por falta de equipamento aqui. Manzon gostava des-
sas recordações e ainda as animava, lembrando fatos que eu desconhecia, pois
era diretor das empresas e não repórter.

Manzon, casou-se duas vezes, tendo dois filhos que continuam sua obra de
publicitário, pois nenhum dos dois herdou o talento de repórter fotográfico
do pai. Casou-se a última vez com uma paulista, que suponho estar ainda viva,
pois era bem mais moça do que ele. Foi quem recebeu o corpo, na igreja, quan-
do, na sua propriedade de Portugal, uma quinta onde morava em sua passagem
pela península, ele caiu, sofreu traumatismo craniano e faleceu ali mesmo onde
ocorrera o acidente.

Manzon foi um grande francês que amou o Brasil como o amam todos os
franceses que conheci até hoje. Era um típico franco-brasileiro, tanto que seus
filhos, ao que me conste, são brasileiros natos, e não pensam, suponho, em dei-
xá-lo, pois que não para escrever, mas para a continuidade do negócio fundado
pelo pai, prosseguem como bons empresários.

Esta é a homenagem que presto a um dos maiores fotógrafos do mundo,
desses cuja câmera, insisto, falava tanto quanto a máquina de escrever no tem-
po, não hoje, para perpetuar um nome que foi grande no Brasil da imprensa e
grande como profissional da fotografia. Sua câmera deveria ser colocada num
museu, por ser, simbolicamente, mágica.
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Pierre Verger, de
parisiense a afro-brasileiro

Alberto da Costa e Silva

Enfastiado diante do que tinha em derredor, inquieto e curioso
pelo diferente, um jovem fotógrafo de 30 anos decidiu trocar

Paris pelas viagens de aventuras. Bem nascido numa família burgue-
sa, dona de uma gráfica, vira morrer o pai em 1915 – tinha então 13
anos de idade –, e perdera seus dois outros irmãos e sua mãe – esta
havia pouco – antes de, em 1932, largar um futuro previsível, num
lugar onde – para repetir suas palavras – os preconceitos e regras de
conduta o faziam infeliz, e seguir para a Rússia. Ali não se demorou,
como não se demorou nas outras escalas que fez nas ilhas e terras fir-
mes envoltas pelo Pacífico, o Índico e o Atlântico. De 1932 a 1946,
ele flanou baudelaireanamente pelo mundo, a fotografar o que via.
Sustentava-se com os proventos de fotógrafo que colaborava na im-
prensa internacional. Suas fotos do Taiti, da ilha de Páscoa, dos
Estados Unidos, do Japão, da China, das Filipinas, da Espanha, do
Saara (que atravessou em dorso de camelo), de Cuba, do Haiti, de
Trinidad, do Brasil, da Bolívia, do Peru, do México, da Colômbia,
da Argentina, saíam nos jornais europeus e, sobretudo, a partir de
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certo momento, nas grandes revistas ilustradas, que haviam despertado o gosto
dos leitores para um novo tipo de matéria: a foto-reportagem. Ao mesmo tem-
po, com sua assinatura, publicavam-se em Londres, Paris, Chicago e Buenos
Aires vários livros de fotografias sobre os lugares que visitara. O fotógrafo an-
darilho rapidamente se fazia conhecido internacionalmente.

Em 1940, ele estivera em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas só seis anos
mais tarde chegaria a Salvador, como repórter fotográfico da revista O Cruzei-
ro. Desceu na Boa Terra em 5 de agosto, e penso que no dia 6 já estava por ela
seduzido. Transformou-a em sua base de trabalho de fotógrafo itinerante, e
foi-se deixando vencer pelo seu ar morno, pelos seus odores, pela sua gente e –
acima de tudo – pelos seus deuses. Cedo interessou-se por eles e por eles foi
tocado. E pela África de onde tinham vindo, a África que adivinhava por trás,
ou, melhor, por dentro, das pessoas e das cenas baianas que fotografava.

Quis ver como era. E, em 1949, empreendeu a sua primeira viagem ao golfo
do Benin, àquela parte do continente que viria a ser a sua África, do mesmo
modo que a Bahia seria o seu Brasil. Foi um encontro e um reencontro: era di-
ferente e era semelhante ao que deixara neste lado do Atlântico. As próprias
paisagens pareciam repetir-se. E a luz era a mesma. As roupas eram mais soltas
e coloridas, na margem de lá, mas as pessoas se pareciam e eram idênticos os
seus gestos. As mesmas senhoras, com os mesmos turbantes, sentadas atrás de
tabuleiros, vendiam acarajé; só que as de cá se vestiam de branco. E os deuses,
fossem vodus ou orixás, desciam sobre os eleitos de igual maneira.

Essa viagem foi a primeira das muitas que faria, até 1979, entre Salvador e o
golfo do Benin, pois atravessou o Atlântico mais de 20 vezes. Primeiro, de na-
vio; depois, de avião.

Já na primeira viagem, descobriu que, se aquela parte da África se prolonga-
va na Bahia, a Bahia se mostrava ao longo dos litorais do golfo do Benin. Havia
até mesmo quem ali se dissesse brasileiro. E eram muitos esses descendentes de
traficantes de escravos e de ex-escravos que, libertos, haviam retornado ao con-
tinente africano. Verger fotografou-os e os seus sobrados e as suas casas térre-
as, semelhantes, quando não idênticas, às de Salvador. Essas fotos publicou-as,
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em 1950, em reportagens na revista O Cruzeiro, com textos de Gilberto Freyre,
textos que Freyre escreveu a partir dos esclarecimentos com que Verger acom-
panhou as imagens. Foi Verger também uma das principais fontes de outro es-
tudo pioneiro sobre os brasileiros na África e a complexidade dos vínculos que
existiram entre o Brasil e o golfo do Benin: o de J.F. de Almeida Prado, “A Ba-
hia e as suas relações com o Daomé”, apresentado em 1949 ao IV Congresso
de História Nacional.

O assunto não era novo. Alguns anos antes, em 1942, Antônio Joaquim de
Macedo Soares publicara, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Nacional, um ex-
tenso trabalho intitulado “Portugal e Brasil na África: vestígios portugueses nas
línguas do Ocidente e do Oriente da África. Colônias brasileiras na África Oci-
dental”. O estudo de Macedo Soares fundava-se nos textos dos viajantes, admi-
nistradores e missionários europeus que haviam topado brasileiros nas costas
africanas. Faltava-lhe o toque do conhecimento pessoal, da experiência vivida – e
registrada pela máquina fotográfica. Foi talvez a singularidade afetuosa do en-
contro de um francês que se abaianava com aqueles que ainda viviam, na África
Ocidental, as saudades do Brasil, o que de mais importante Verger transmitiu a
Almeida Prado e a Gilberto Freyre, para que se começasse a compreender o fe-
nômeno dos ex-escravos retornados como brasileiros e que como tais ficaram
conhecidos naquela parte do mundo. Ou, ainda, como amarôs e agudás.

Verger conhecia todos os textos consultados por Macedo Soares – e outros
que este não compulsara. Teve, além disso, pronto acesso a documentos no-
vos, que as famílias de agudas puseram diante de seus olhos, como aquelas pre-
ciosíssimas cartas de José Francisco dos Santos, o “Alfaiate”, tão importantes
para o estudo do tráfico clandestino e da formação das comunidades de brasi-
leiros na costa atlântica da África. Verger revelou-as, em São Paulo, num nú-
mero de 1952 da revista Anhembi e, no mesmo ano, em Dacar, no volume Les
Afro-Américains, editado pelo Institut Français d’Afrique Noire, juntamente
com toda a documentação sobre os agudás que até então recolhera.

Os textos com que precedia os documentos eram curtíssimos, como se ti-
vesse pudor de escrever. Considerava-se um fotógrafo, mas começava a sentir a
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necessidade de explicar o que ia descobrindo sobre os vínculos entre o Brasil e
a África e também sobre as imagens que fixava com sua câmara. O seu livro
Dieux d’Afrique, de 1954, ainda é um álbum de fotos, entremeado de breves tex-
tos que explicam os orixás e os vodus, bem como os ritos dos que os veneram.

A partir de então, o estudioso começa a ocupar em sua vida um espaço
maior do que o fotógrafo. Crescentemente, muda-se a relação entre texto e
imagem: em vez de caber àquele explicar esta, é esta que passa a ilustrar o que se
contava com palavras. (Quando menos, como numa nova obra sobre divinda-
des africanas, publicada quase 30 anos mais tarde, Orixás: deuses iorubás na África
e no Novo Mundo, equilibram-se textos e fotos.)

Verger tornava-se o grande mestre sobre os enlaces entre a Bahia e a África
Ocidental e sobre o espaço cultural que se criara entre as duas margens do
Atlântico. Não tardaria a dar-nos, em 1968, sua obra magna, o monumental
Fluxo e Refluxo do Tráfico de Escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos,
dos Séculos XVII a XIX, hoje de consulta e citação obrigatória para quem escre-
va, em qualquer idioma, sobre o comércio negreiro.

Entre 1946 e 1979, Verger dividiu-se entre Salvador e a África Ocidental.
Num e no outro lado do oceano, ganhou a intimidade das famílias e incutiu-se
nos arcanos dos santuários africanos e afro-brasileiros. Encontrara o que, desde
sua mocidade inquieta, procurava. Pacificara-se. E de tal modo se fazia africano
e afro-brasileiro, que, em 1952, foi iniciado, em Queto, nos segredos da arte di-
vinatória iorubana, nos mistérios de Ifá. Recebeu então um novo nome: Fatum-
bi, o “renascido pelas graças de Ifá”. O tornar-se babalaô completava um proces-
so no qual o fotógrafo parisiense se descristianizava e se desracionalizava. Cada
vez mais ele aderirá aos modos de vida dos africanos e afro-brasileiros, mais des-
tes do que daqueles, porque ia à África para voltar à Bahia.

A partir de 1979, Pierre Fatumbi Verger – pois assim passara a assinar-se,
como a mostrar que havia de fato renascido – não mais voltou à África. A sua
última estada terminara de modo para ele amargo e, para nós, dramático: foi
preso em Lagos, sob a falsa acusação de contrabandear bens culturais, mais es-
pecificamente, um bronze do Benin. Seus amigos mobilizaram-se imediata-
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mente para libertá-lo, mas da dura experiência lhe ficou o travo da injustiça
humilhante. Deixou-se ficar em Salvador, que se tornara a sua terra e onde, em
1960, adquirira morada.

É bem verdade que não cortara de todo os laços com sua pátria de primeiro
nascimento. Tanto assim que se submetera, em 1968, aos exames para douto-
ramento na Sorbonne, com uma tese notável, que se tornaria um grande livro,
o Fluxo e Refluxo. Mas não o animou o propósito, a não ser talvez em algum
raro momento, de a ela permanentemente regressar. O doutoramento ser-
viu-lhe para ser professor visitante em várias instituições africanas e na Univer-
sidade Federal da Bahia, se é que precisava de título para qualificar o que era:
um verdadeiro sábio. Um sábio no sentido europeu e no sentido africano da
palavra.

Quando o conheci, já estava perto dos 70 anos, e os cabelos brancos lhe
acentuavam a jovialidade e o entusiasmo. Tinha no rosto pálido um olhar de
pássaro, forte e perscrutador, que contrastava com o seu jeito manso, discreto,
modesto. Falamos com saudade de nossa comum amiga, D. Romana da Con-
ceição, e das cartas que ela nos enviara da Nigéria. E de D. Angélica da Rocha
Thomas, outra agudá muito querida, e sua Water House. E dos velhos sobrados
brasileiros de Lagos, de alguns dos quais tudo o que restava eram as suas foto-
grafias. Ele dedicou-me dois de seus livros. Em francês. Pois o francês conti-
nuou a ser o seu idioma de escrita.

No fundo da alma, até à sua morte em 1996, Verger não deixou de ser fran-
cês, embora se tenha tornado Fatumbi e baiano, euro-africano e euro-afro-bra-
sileiro. Ganhar novas identidades não significava para ele perder as antigas.
Somava; não subtraía. Como de norma no universo dos orixás.
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1

Bénédiction

Lorsque, par un décret des puissances suprêmes,
Le Poëte apparaît en ce monde ennuyé,
Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes
Crispe se poings vers Dieu, qui la prend en pitié:

– “Ah! que n’ai-je mis bas tout un nœud de vipères,
Plutôt que de nourrir cette dérision!
Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères
Où mon ventre a conçu mon expiation!

Puisque tu m’as choisie entre toutes les femmes
Pour être le dégoût de mon triste mari,
Et que je ne puis pas rejeter dans les flammes,
Comme un billet d’amour, ce monstre rabougri,

Je ferai rejaillir ta haine qui m’accable
Sur l’instrument maudit de tes méchancetés,
Et je tordrai si bien cet arbre misérable,
Qu’il ne pourra pousser ses boutons empestés!”

Elle ravale ainsi l’écume de sa haine,
Et, ne comprenant pas les desseins éternels,
Elle-même prépare au fond de la Géhenne
Les bûchers consacrés aux crimes maternels.
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I

Bênção

Quando, por uma lei das supremas potências,
O Poeta se apresenta à platéia entediada,
Sua mãe, estarrecida e prenhe de insolências,
Pragueja contra Deus, que dela então se apiada:

– “Ah! tivesse eu gerado um ninho de serpentes,
Em vez de amamentar esse aleijão sem graça!
Maldita a noite dos prazeres mais ardentes
Em que meu ventre concebeu minha desgraça!

Pois que entre todas neste mundo fui eleita
Para ser o desgosto de meu triste esposo,
E ao fogo arremessar não posso, qual se deita
Uma carta de amor, esse monstro asqueroso,

Eu farei recair teu ódio que me afronta
Sobre o instrumento vil de tuas maldições,
E este mau ramo hei de torcer de ponta a ponta,
Para que aí não vingue um só de seus botões!”

E rumina assim todo o ódio que a envenena,
E, por nada entender dos desígnios eternos,
Ela própria prepara ao fundo da Geena1

A pira consagrada aos delitos maternos.

1 Em hebraico, gue himnon, expressão que designava ‘o vale do Himnon’, perto de Jerusalém, onde era
comum o sacrifício de crianças pelo fogo em honra do deus Moloch. Em linguagem bíblica, é o inferno:
O fogo da Geena. Em sentido figurado, o termo equivale à tortura, ao martírio, à dor intensa. (N. do T.)



Pourtant, sous la tutelle invisible d’un Ange,
L’Enfant déshérité s’enivre de soleil,
Et dans tout ce qu’il boit et dans tout ce qu’il mange
Retrouve l’ambroisie et le nectar vermeil.

Il joue avec le vent, cause avec le nuage,
Et s’enivre, en chantant, du chemin de la croix;
Et 1’Esprit qui le suit dans son pèlerinage
Pleure de le voir gai comme un oiseau des bois.

Tous ceux qu’il veut aimer l’observent avec crainte,
Ou bien, s’enhardissant de sa tranquillité,
Cherchent à qui saura lui tirer une plainte,
Et font sur lui l’essai de leur férocité.

Dans le pain et le vin destinés à sa bouche
Ils mêlent de la cendre avec d’impurs crachats;
Avec hypocrisie ils jettent ce qu’il touche,
Et s’accusent d’avoir mis leurs pieds dans ses pas.

Sa femme va criant sur les places publiques:
“Puisqu’il me trouve assez belle pour m’adorer,
Je ferai le métier des idoles antiques,
Et comme elles je veux me faire redorer;

Et je me soûlerai de nard, d’encens, de myrrhe,
De génuflexions, de viandes et de vins,
Pour savoir si je puis dans un cœur qui m’admire
Usurper en riant les hommages divins!

Et, quand je m’ennuierai de ces farces impies,
Je poserai sur lui ma frêle et forte main;
Et mes ongles, pareils aux ongles des harpies,
Sauront jusqu’à son cœur se frayer un chemin.
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Sob a auréola, porém, de um anjo vigilante,
Inebria-se ao sol o infante deserdado,
E em tudo o que ele come ou bebe a cada instante
Há um gosto de ambrosia e néctar encarnado.

Às nuvens ele fala, aos ventos desafia
E a via-sacra entre canções percorre em festa;
O Espírito que o segue em sua romaria
Chora ao vê-lo feliz como ave da floresta.

Os que ele quer amar o observam com receio,
Ou então, por desprezo à sua estranha paz,
Buscam quem saiba acometê-lo em pleno seio,
E empenham-se em sangrar a fera que ele traz.

Ao pão e ao vinho que lhe servem de repasto
Eis que misturam cinza e pútridos bagaços;
Hipócritas, dizem-lhe o tato ser nefasto,
E se arrependem por lhe haver cruzado os passos.

Sua mulher nas praças perambula aos gritos:
“Pois se tão bela sou que ele deseja amar-me,
Farei tal qual os ídolos dos velhos ritos,
E assim, como eles, quero inteira redourar-me;

E aqui, de joelhos, me embebedarei de incenso,
De nardo e mirra, de iguarias e licores,
Para saber se desse amante tão intenso
Posso usurpar sorrindo os cândidos louvores.

E ao fatigar-me dessas ímpias fantasias,
Sobre ele pousarei a tíbia e férrea mão;
E minhas unhas, como as garras das Harpias,
Hão de abrir um caminho até seu coração.



Comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite,
J’arracherai ce cœur rouge de son sein,
Et, pour rassasier ma bête favorite,
Je le lui jetterai par terre avec dédain!”

Vers le Ciel, où son œil voit un trône splendide,
Le Poëte serein lève ses bras pieux,
Et les vastes éclairs de son esprit lucide
Lui dérobent l’aspect des peuples furieux:

– “Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance
Comme un divin remède à nos impuretés
Et comme la meilleure et la plus pure essence
Qui prépare les forts aux saintes voluptés!

Je sais que vous gardez une place au Poëte
Dans les rangs bienheureux des saintes Légions,
Et que vous l’invitez à l’éternelle fête
Des Trônes, des Vertus, des Dominations.

Je sais que la douleur est la noblesse unique
Où ne mordront jamais la terre et les enfers,
Et qu’il faut pour tresser ma couronne mystique
Imposer tous les temps et tous les univers.

Mais les bijoux perdus de l’antique Palmyre,
Les métaux inconnus, les perles de la mer,
Par votre main montés, ne pourraient pas suffire
A ce beau diadème éblouissant et clair;
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Como ave tenra que estremece e que palpita,
Ao seio hei de arrancar-lhe o rubro coração,
E, dando rédea à minha besta favorita,
Por terra o deitarei sem dó nem compaixão!”

Ao Céu, de onde ele vê de um trono a incandescência,
O Poeta ergue sereno as suas mãos piedosas,
E o fulgurante brilho de sua vidência
Ofusca-lhe o perfil das multidões furiosas:

– “Bendito vós, Senhor, que dais o sofrimento,
Esse óleo puro que nos purga as imundícias
Como o melhor, o mais divino sacramento
E que prepara os fortes às santas delícias!

Eu sei que reservais um lugar para o Poeta
Nas radiantes fileiras das santas Legiões,
E que o convidareis à comunhão secreta
Dos Tronos, das Virtudes, das Dominações.

Bem sei que a dor é nossa dádiva suprema,
Aos pés da qual o inferno e a terra estão dispersos,
E que, para talhar-me um místico diadema,
Forçoso é lhes impor os tempos e universos.

Mas nem as jóias que em Palmira2 reluziam,
As pérolas do mar, o mais raro diamante,
Engastados por vós, ofuscar poderiam
Este belo diadema etéreo e cintilante;

2 Nome da antiga Tadmor, já mencionada no III milênio a.C., oásis e etapa das rotas comerciais de
caravanas entre a Síria e a Mesopotâmia. Aliado depois a Roma, o pequeno reino de Palmira prosperou
graças ao tráfico de produtos das Índias e do Extremo Oriente. Colônia romana no séc. III, desligou-se do
Império para tornar-se Estado vassalo, célebre por suas conquistas, em particular sob as administrações de
Odenato e Zenóbia. Dominada por Aureliano em 272-73, foi destruída pelos árabes em 634. (N. do T.)



Car il ne sera fait de pure lumière,
Puisée au foyer saint des rayons primitifs,
Et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière,
Ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs!”

II

L’Albatros

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à coté d’eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid!
L’un agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, 1’infirme qui volait!

Le Poëte est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empéchent de marcher.
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Pois que ela apenas será feita de luz pura,
Arrancada à matriz dos raios primitivos,
De que os olhos mortais, radiantes de ventura,
Nada mais são que espelhos turvos e cativos!”

II

O Albatroz

Às vezes, por prazer, os homens da equipagem
Pegam um albatroz, imensa ave dos mares,
Que acompanha, indolente parceiro de viagem,
O navio a singrar por glaucos patamares.

Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés,
O monarca do azul, canhestro e envergonhado,
Deixa pender, qual par de remos junto aos pés,
As asas em que fulge um branco imaculado.

Antes tão belo, como é feio na desgraça
Esse viajante agora flácido e acanhado!
Um, com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça,
Outro, a coxear, imita o enfermo outrora alado!

O Poeta se compara ao príncipe da altura
Que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar;
Exilado no chão, em meio à turba obscura,
As asas de gigante impedem-no de andar.
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François Mauriac

Alceu Amoroso Lima

Dificilmente sabemos falar ou escrever sobre aquilo que nos
toca mais de perto. As grandes dores ou as grandes alegrias

são silenciosas, exatamente por essa quase impossibilidade de expri-
mirmos o que nos comove ou o que nos prende totalmente. A emo-
ção é como que um naufrágio, uma forma de submersão no inefável
e portanto no inexprimível. Para escrever sobre alguém ou alguma
coisa é preciso não participar de sua substância. Porque o amor é
uma perda no objeto amado e portanto uma renúncia à lucidez in-
dispensável para ver e analisar. A crítica é alimentada, em suas raízes,
pela simpatia, pela afinidade inexplicável, pela inclinação invencível,
em suma, pelo amor, ou pelos caminhos que a ele vão ter. Não basta
amar, porém, para compreender. E, ao contrário, o amor pode ser e é
muitas vezes um elemento de incompreensão. É uma luz excessiva,
que cega, como todo foco ardente demais. O amor, dizia Faguet, é o
desejo de ser amado. Sim, mas apenas no primeiro degrau do mais
forte sentimento que pode animar o frágil coração humano. O ver-
dadeiro amor, ao contrário, é a indiferença a ser amado. O verdadei-
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ro amor é imolação e sacrifício. No início de todo amor, voltamo-nos para
dentro de nós mesmos. Vemos o mundo e as criaturas em função do nosso eu.
Amamos porque queremos ser amados. À medida, porém, que o sentimento se
apodera de nosso coração, de nosso espírito, de nossos ócios e de nossos traba-
lhos, de nosso ser mais profundo, de toda a nossa vida, – esquecemo-nos de
nós mesmos para nos entregarmos, verdadeira e totalmente, àquele ou àquilo
que mereceu de nós essa renúncia à nossa própria posse. O amor passa do
amante ao ser amado. Leva-o ao esquecimento de si, à evasão, à fusão, ao ani-
quilamento. Amamos, então, tanto mais fortemente quanto menos pensamos
em nós mesmos. E por isso é que os caminhos do amor são os mesmos cami-
nhos da morte. E as alegrias de amar tão facilmente se convertem no sofrimen-
to que acompanha, tantas vezes, a renúncia a nós mesmos, a perda temporânea
de uma personalidade a que, no fundo, não podemos renunciar totalmente.
Todo amor que representa um esquecimento completo de si, um suicídio moral,
é pois contrário à natureza das coisas. E por isso a palavra de Deus nos diz que
devemos renunciar, pelo amor, a nós mesmos, não para nos abandonarmos de
todo, mas para melhor nos encontrarmos, no dia em que as colinas eternas se
descortinarem no horizonte do nosso destino pessoal.

É difícil, pois, falar daquilo que amamos demais e que portanto substitui
o seu ser ao nosso ser, habita em nós e transborda das beiras frágeis da nossa
taça interior, inundando-nos da sua essência. Exprimir é ter consciência de
nossa personalidade. E para isso é mister não transpor os limites em que ela
se perde, embora para se encontrar mais tarde, melhor e mais forte do que
antes. Talvez por isso é que Wodsworth dizia que – “poetry is emotion re-
collected in tranquillity”. E Baudelaire, o ardente e insofrido Baudelaire, fa-
zia a apologia da impassibilidade na composição poética. Se o poeta precisa
sofrear a inspiração para melhor traduzi-la, que será do crítico, dos malsina-
dos críticos cuja lucidez, se só nasce depois de vencido o frio da indiferença,
não resiste ao calor exagerado das paixões. E esse equilíbrio é que dificilmen-
te atingimos quando alguém ou alguma coisa nos enche exageradamente o
coração ou o espírito.
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Bem senti, no mais fundo de mim mesmo, essa impossibilidade de escrever
sobre os espíritos que mais a fundo nos possuíram, – quando Chesterton mor-
reu. Poucos homens terão exercido sobre mim influência comparável à dele.
Poucos terei lido, mais extensa e intensamente. E, no entanto, não consegui até
hoje dizer dele, já não digo tudo aquilo, mas um pouco ao menos de tudo aqui-
lo que esse homem representou em minha vida. Não há quem não tenha senti-
do em si esse bloqueio da expressão pela emoção; essa impossibilidade de dizer
alto o que se diz em silêncio, dentro de nós, sem palavras em forma vaga e in-
distinta. Croce nega a existência dessa sensação sem expressão. No seu idealis-
mo exasperado confunde totalmente intuição e expressão, negando a possibili-
dade de sentirmos verdadeiramente sem poder traduzir o que sentimos.

Ora, o que a introspecção nos revela e mesmo a experiência e a observação
alheia, é que só exprimimos uma parte mínima do imenso oceano do inexpri-
mido que fica dentro de nós e volta, após as tentativas infrutíferas de vir à tona,
para as cavernas sombrias de nosso subconsciente. Nesse ponto, Freud é muito
mais verídico que Croce. É possível que o defeito seja, um tanto, da nossa pró-
pria vontade. Pois é certo que uma vez dedicados totalmente à expressão desse
inefável, se não conseguimos trazer tudo à margem desse oceano sem fim que é
nosso espírito, muita coisa vem à tona que, sem esforço, ficaria sepultada na
sombra do pode-vir-a-ser. Mas a vontade é frágil ou mesmo impotente contra
as circunstâncias e a tentação do esquecimento ou do silêncio. Para falar da-
quilo que nos enche demais o coração ou a inteligência precisamos não só de
muito tempo mas de muita resignação a nunca dizer aquilo que quiséramos ter
dito. Uma dolorosa insatisfação é sempre o prêmio da audácia em exprimir o
inexprimível. E a emoção que nos anima, em face de um autor ou de um livro,
que nos entraram demais pelos poros da alma, é sempre inexprimível. Ou cria
uma barreira entre a intuição e a expressão, que nunca transpomos sem arre-
pendimento e desilusão. Descontentes por não dizer, mais descontentes ainda
por dizer, o que sentimos palpitar de amor no fundo de nossos afetos íntimos
ou de nossas admirações intelectuais profundas. É por isso que o soneto de
Arvers só é banal porque todo mundo o repete. Mas se todo mundo o repete é
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que tem a verdade profunda das coisas comuns. Nunca chegamos a confessar o
nosso amor, a traduzir as nossas admirações mais profundas, pelo pudor de
abrir demais o jardim fechado de nosso coração e pela melancolia de ver as pa-
lavras maltratarem, sem dó nem sutileza, os tesouros infinitos e as infinitas de-
licadezas ardentes que fagulham na essência dos nossos sentimentos mais hu-
manos. Passamos, tantas vezes, ao lado daquilo ou daqueles que mais amamos,
sem encontrar a palavra misteriosa que resolveria os enigmas indecifráveis. E
os “caminhos do mar” se fecham sempre na esteira líquida das quilhas, como
os caminhos do espírito, ai de nós! depois da passagem de nossos corações de-
sajeitados.

Caminhos do mar, Mauriac, Chesterton, paralisia da expressão, timidez in-
vencível, certeza prévia da inutilidade de tudo o que tentar exprimir o inefável,
rodeios e torneios para evitar o encontro definitivo, como quando temos ur-
gente necessidade de falar a uma pessoa e entretanto sentimos, atrás da insatis-
fação aparente, um alívio ao sabermos que ela não está! É um sentimento es-
tranho mas inegável. Talvez porque seja de nossa natureza amar o adiamento
das coisas. Como há uma desilusão não menos misteriosa por trás de nossas
alegrias. Insondável coração humano!

Como o penetrou a fundo esse Mauriac de quem nunca ousei falar, esse
Mauriac que leio há tantos anos, com quem há tantos anos converso, tão de
perto, no silêncio de nossas leituras, frente a frente, ele nas páginas dolorosas
dos seus livros e o seu leitor longínquo e esquecido de si, no torpor evocado
das cigarras que cantam nos pinheiros, ao sol ardente do verão, ou nas noites
gélidas de inverno, nos parques gotejantes e sombrios, como as almas que neles
vagueiam ao crepúsculo.

Mauriac, sedução quotidiana de tantos anos. Emoção indecifrável e inex-
primível. Mauriac, alma trágica e solitária, que na prosa ardente e sombria de
seus romances soube arrastar mais corações, por todo o mundo, do que tantos
poetas eloqüentes. Mauriac, personagem de Mauriac. Mauriac insultado e in-
compreendido, por aqueles que mais deviam bem querer-lhe, pois se encon-
tram com ele ou deveriam pelo menos encontrar-se, fraternalmente unidos, na
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hora em que o viajante misterioso parte conosco o pão da vida e faz arder, em
nosso peito, os corações. Emaús!

Assim deve ser, porém. É bom que assim seja. As almas que verdadeiramen-
te trazem ao século uma mensagem, não podem viver na doçura ou, pior do
que isto, nas combinações furtivas dos elogios convencionais. O que há de me-
nos forte nesses homens é justamente aquilo que os homens em regra mais
procuram – o êxito, as honras, a fortuna, a glória. Os bordados acadêmicos de
Mauriac é o que há de menos mauriaciano em sua pessoa. É que não lhe fazem
bom nem mal, como tudo o que vem da vaidade humana, sem participação
profunda de seu beneficiário. Mauriac é hoje um homem famoso, em todos os
países, traduzido em não sei quantas línguas. Se bem que começando já a “pas-
sar de moda” e a ser atacado pelos novos. Sinal de imortalidade. Nada disso,
porém, lhe altera a essência trágica da vida. Nada lhe arranca da pena essa
tinta indelével com que, nas páginas dos seus romances ou nas linhas ar-
dentes de seus artigos, vai gravando do homem eterno uma imagem, que desa-
fia a moda ou as paixões políticas que hoje ameaçam torná-lo, como Berna-
nos ou Maritain, um pária entre os seus próprios irmãos, no Coração do
Eterno.

Esse sentido do homem eterno, – na hora em que o homem moderno tomava conta
do século, não só nas chancelarias e nas trincheiras, nos “dancings” ou nas usi-
nas, nas asas dos aviões ou nas colunas dos jornais, nas telas dos cinemas ou
nos arranha-céus, mas ainda nas livrarias, nas cátedras, nas páginas dos roman-
ces e dos poemas, nos sistemas filosóficos e nas revoluções artísticas – esse sen-
tido do homem eterno é que Mauriac veio trazer ao nosso paladar cansado de mo-
dernidade ou farto de convencionalismo literário. Acima do tempo e das mo-
das, acima do moralismo ou do impuritanismo, acima das teses preconcebidas
ou do divertimento fácil, acima das preocupações de estilo e das originalidades
forçadas, acima do realismo, do supra-realismo ou do infra-realismo, acima
das fronteiras e das escolas, Mauriac nos trouxe de novo e simplesmente – o
pobre homem. O homem de sempre no homem de hoje. O homem fiel ou infiel à
imagem de Deus; o homem que luta ou que se entrega, que sofre e faz sofrer,
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que cai e se levanta, que peca e se arrepende, que não é nem de todo bom nem
de todo mau, que quer o que não quer, que ama o que odeia, o homem tal
como Deus o fez, como o pecado o desfez, como a infinita misericórdia do
Eterno o refaz ou como o Príncipe do Mundo o aniquila.

Sombrio e trágico Mauriac. Na hora em que uma falsa alegria de viver en-
chia o mundo; na hora em que uma literatura de lantejoulas e efeitos acrobáti-
cos reagia contra a mediocridade e procurava espantar o burguês pelo escânda-
lo das suas violências, demolições e contorções – nessa hora inumana chegaste
de mansinho, como alguns outros de tua geração. E, sem alarde nem manifes-
tos, trouxeste de novo a imagem do homem, a figura do homem, o destino ter-
rível do homem, não apenas em sua vida exterior, mas sobretudo em sua vida
íntima, em suas paixões secretas e profundas, para o meio dos histriões que ha-
viam tomado conta do proscênio. E tudo mudou. Um novo sentido trágico da
vida voltou, como a imagem verdadeira da hora amarga que o mundo vive em
nossos dias. Teu último romance, Mauriac, esse Les Chemins de la Mer (Grasset)
que acabas de lançar na esteira luminosa e sombria de tantos outros com que já
enriqueceste e transfiguraste uma literatura, que parecia esgotada ou traíra o
espírito, – teu último romance não é melhor nem pior que os outros. Talvez
não esteja entre os teus maiores. Mas é grande como todos eles, porque nele
palpita mais uma vez o insondável coração humano. Mais uma vez nos mos-
tras esses pobres homens, esses pobres nós-outros, dominados e maltratados
pelas potências inferiores que arrancam de nós a dulcíssima semelhança divina
para cobrir-nos a face, com aquela máscara do demônio que o monge Paphnu-
ce sentiu ao passar os dedos por sua face pecadora. Mas tu entraste, Mauriac,
infinitamente mais fundo no segredo da miséria humana, do que esse teu fa-
moso predecessor que escrevera a história do monge infiel. Tu penetraste mui-
to mais fundo nesse nó de víboras que se entredevoram no fundo dos amargos
corações humanos, porque tiveste a iluminar o teu coração a luz da lâmpada
que nunca se apaga. Se tanto irritas os fariseus é que tocaste o fundo do nosso
orgulho impossível. E se denunciaste o “falso publicanismo”, é que sabes que a
humildade é o pior dos orgulhos quando insincera. Esvurmaste sem piedade o
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âmago dos corações. A impressão trouble que deixas em tuas páginas, não é a
preocupação mórbida de traduzir estados de alma anormais, mas apenas o dom
que recebeste, o doloroso dom que Deus te deu, de atravessar as camadas su-
perpostas que escondem o fundo das almas e lá no âmago descobrir os fios se-
cretos que agitam a nossa triste miséria humana. Foste ao fundo das almas que
agitas e mostraste, sem dó nem artifício, o que há de horrível na sombra de
nossas consciências que traíram, pelo Pecado, a inocência original. Não és, po-
rém, pessimista soturno. Não ficas de fora, escalpelando impiedosamente as
almas, pelo amor dos quadros mórbidos, nem a serviço de qualquer espécie de
ideologia preconcebida. Nunca pecaste contra o Espírito Santo. Talvez deses-
peraste dos homens, mas nunca do Filho do Homem. Se não escondes as nos-
sas paixões mais sórdidas e, acima de tudo, a paixão das coisas, o amor imoderado
dos bens materiais, o apego tremendo à propriedade, – se não tens medo de desa-
fiar os preconceitos e de agitar os problemas mais delicados, especialmente os
das relações de família, tão convencional e falsamente tratados, em geral, pelos
romancistas, – nunca pecaste – contra a Luz. Nunca desesperaste da salvação
das almas. Teus monstros mais horrendos sempre revelam a fresta imperceptí-
vel por onde, um dia, poderá jorrar a Luz mais transcendente. És, por isso mes-
mo, um autêntico romancista católico, no duplo sentido de transcendental e de
universal, se acaso existe a categoria.

A realidade, que faz de teus livros obras tão ricas de vida e tão longe do rea-
lismo meramente linear e horizontal de tantos outros, a tua realidade é enri-
quecida por tudo o que a transcendência traz de real às pálidas aparências que
tantos julgam ser toda a realidade. Em teus livros, Mauriac, sentimos que o
mundo não acaba no Nada, nem veio de um Todo, inexplicável e imanente. O
Eterno está sempre no âmago do Efêmero de tuas personagens. Em regra, elas
não crêem nesse Eterno, ou, quando chegam a ele, és tu que as deixas, como se
já não te pertencessem. É o que vemos, mais uma vez, no destino desse jovem
poeta do teu último romance. É tanto mais luminoso esse Raio que deixas en-
trever, na sombra de teus dramas terríveis, quanto mais discreto ele se mostra.
A passagem do Anjo apenas se pressente. Mas basta sentirmos o frêmito de
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uma asa, no silêncio morno dos pântanos, sob a chuva, para nos relembrar a
existência do Sol.

Essa permanência do Eterno, no âmago de teus livros, bem como no fundo
de tuas personagens mais efêmeras, é que lhes comunica uma riqueza infinita e
um valor de realidade imanente e transcendente, que tantos procuram em vão,
na multiplicação dos pormenores ou das aventuras.

E com isso transcendes o curto limite em que geralmente fazes oscilar tuas
criaturas. Teus romances decorrem, em geral, na mesma paisagem provincial
em que decorreu a tua infância. As figuras que por eles passam, são aquelas que
em tua vida encontraste nos arredores do teu Bordeaux ou de tuas terras carre-
gadas de pinheiros. E, no entanto, todos os homens se revêem em tuas páginas.
Tanto são idênticas e uniformes as paixões humanas em todos os tempos e em
todos os lugares. E tanto o homem é um só no fundo da infinita variedade dos
homens. Essa variedade, tu a desenhas de um modo inexcedível. Cada uma de
tuas figuras é ela mesma e mais ninguém. Desconheces as personagens em sé-
rie. Tens o dom que é o próprio dom divino, o de criar criaturas inefáveis, irre-
dutíveis umas às outras. E no entanto unidas todas pelo mesmo mistério da
fonte original e da habitação divina. Há, já agora, na literatura que não é ape-
nas “literatura” e por isso mesmo é qualquer coisa de muito grande e de muito
nobre, uma coisa que se chama – a personagem do Mauriac. E se essa personagem
ficará, muito depois que o seu autor tenha desaparecido, é que foi uma cente-
lha do dom divino da criação que entrou nessa alma solitária e trágica. Mos-
traste o que há de puro nas almas sórdidas, e o que há de sórdido nas almas pu-
ras. Mostraste como o homem é fraco e a mulher forte, ao contrário do que nos
mostram as aparências. Mostraste tantos recantos insondáveis do nosso Eu. E
restituíste a nossa figura, não em seus traços apenas aparentes, mas tendo es-
tampado na face o mistério da Sombra e da Luz.

Mauriac, trágico e solitário Mauriac, deixo-te mais uma vez sem dizer nada
do que queria ter dito. Deixo-te aqui algumas palavras não de análise e de jul-
gamento mas de emoção e de protesto, contra a imagem desfigurada com que
alguns espelhos deformam a tua face consumida pela dolorosa tarefa de estam-
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par o mistério terrível da vida. Grande e doloroso Mauriac que não quero co-
nhecer de perto, pois me bastam as páginas trágicas de teus livros, em que não
se sabe se és o autor de tuas criaturas ou se elas é que te fizeram assim como és
– uma criança de face sulcada pela inquietação e de “mãos postas” à espera da
Face que não falha.

(16 – IV – 1939)
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P A T R O N O S , F U N D A D O R E S E M E M B R O S E F E T I V O S
D A A C A D E M I A B R A S I L E I R A D E L E T R A S

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis.
Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição
realizou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.
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27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Oscar Dias Corrêa
29 Martins Pena Artur Azevedo Josué Montello
30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Moacyr Scliar
32 Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
33 Raul Pompéia Domício da Gama Evanildo Bechara
34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo Ribeiro
35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Ivan Junqueira
38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Evaristo de Moraes Filho
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Casa França-Brasil
Rua Visconde de
Itaboraí, 78 – Centro
Rio de Janeiro – RJ

Interior da Casa França-Brasil
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