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ALÔ, PROFESSOR

PALAVRA DA SECRETÁRIA
TEREZA PORTO

A

nova edição da revista Educação em
Linha nos dá, mais uma vez, o privilégio de ter acesso a textos de
grandes autores, entre críticos, pesquisadores, articulistas e escritores.
A riqueza de suas palavras e suas
idéias pode ser agora compartilhada
com os leitores, e, mais especialmente, com nossos professores, instigando-os à reflexão
Inspirados pela temática da cultura francesa e sua influência sobre nosso
país, que orienta o conteúdo da revista,
nomes como Evanildo Bechara, Lilia Moritz Schwarcz e Arno Wehling, entre outros
de igual importância, abordam a história
por diferentes caminhos, derrubando mitos, reconstituindo fatos, brindando-nos
com novos olhares, novos pontos de vista.
Cabe aqui um destaque para os textos da seção “Educação em diálogo”, em especial o de
Affonso Romano de Sant’Anna, que traz ao
debate questões relativas a aprender e ensinar e ao papel do professor. Com o sugestivo título “Desaprendendo a lição”, Affonso
Romano parte de uma frase do semiólogo
Roland Barthes –”Há uma idade em que se
ensina o que se sabe, mas em seguida vem
outra idade em que se ensina o que não se
sabe” – para, como ele diz, desmistificar a
prática usual do ensino. Com criatividade,
ele defende o “desaprender”, o “deixar trabalhar o imprevisível” até que surja a chamada
“sapiência”. “Enriquece-se o saber combatendo o poder que ele aparenta”, escreve.
Educação em Linha abre espaço, ainda,
para homenagear Machado de Assis, Artur
Azevedo e Guimarães Rosa, cujos centenários, de morte e de nascimento, comemoram-

Debret, 1817/29

se este ano. Por meio de artigos e resenhas
de livros são apresentadas e discutidas as
obras desses três gênios brasileiros.
Com conteúdo cuidadosamente escolhido e organizado, esta edição tem grande
valor tanto pela consistência que cada um
dos textos traz em si, quanto pela forma
como todos eles se relacionam dentro da
revista. Um convite à leitura. Um presente
para nossos professores.

TEREZA PORTO

Secretária de Estado de Educação
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EDITORIAL

“A

palavra falada é um feBrasil, pela Companhia das Letras
e autoria de Lilia Moritz Schwarcz;
nômeno natural; a palaCapitu – memórias póstumas, pela
vra escrita, um fenômeno
cultural” nos diz Fernando Pessoa.
Record, de Domício Proença Filho,
Nesta quinta edição buscacomentada por Moacyr Scliar; Conto
mos levantar aspectos da influência
de Escola, de Machado de Assis, e
cultural francesa sobre a história e
No longe dos Gerais, de Nelson Cruz
a cultura brasileiras, e homenage(sobre Guimarães Rosa), pela Cosacamos, por seus respectivos centeNaify; Missa do Galo – variações sobre o mesmo tema, pela José Olymnários de morte e de nascimento,
pio, reescritura do conto machadiano
Machado de Assis, Artur Azevedo e
por seis renomados escritores; Novas
Guimarães Rosa – ícones da palavra em diversificados universos que
Seletas – Machado e Rosa – da Nova
souberam plasmar com a riqueza de
Fronteira; e A cartomante, de Machanossa língua de cultura.
do de Assis, pela Zahar.
Debret, 1817/29
Na série Redação Oficial,
Escolhemos temas, autores e
livros, entrelaçando fios discursivos
apresentamos modelo de Corresponque, ao comporem o tecido da revista, estabeledência interna; e em Não tropece na Gramática,
ceram diálogos internos mesmo antes de ela se
levantamos o questionamento: Galicismo – vício
abrir ao leitor.
de linguagem, colonialismo cultural, ou emprésTratando do tema educação, Afonso Rotimo lingüístico?
mano de Sant’Anna retoma o semiólogo franEm A Terra, nossa casa, Israel Klabin, defensor do desenvolvimento sustentável, expõe
cês Roland Barthes e nos surpreende com Desaprendendo a lição. Paulo Coelho nos remete
as Ameaças ao Pantanal, uma de nossas últia Confúcio, com sensibilidade e propriedade em
mas reservas da biosfera.
Sobre a arte de ensinar.
Em Esteja legal, apresentamos A declaraNos Encontros com a Literatura, três
ção dos direitos do homem e do cidadão, da Assignificativas contribuições: a de Antonio Olinsembléia Nacional, que, reunida sob os ecos da
to, Como entender Machado?; a de Nelson RoRevolução Francesa, é precursora da Declaração
drigues Filho, O Grande Sertão de Guimarães
universal dos direitos do homem, da ONU.
Rosa; e a de Cecilia Costa Junqueira, A fórmula
Na seção O assunto é... Sábato Magaldi
shandiana decifrada por Rouanet.
nos brinda com o artigo Sobre Artur Azevedo.
E Marcos de Azambuja historia sobre a outrora
Já em Leitura, leituras, há várias colaboraPraça do Commercio, instituição criada há duções: Evanildo Bechara com França, eterna França
nos fala da ação civilizadora da língua francesa;
zentos anos por D. João VI, hoje uma casa de
Bertrand Rigot-Müller, francês radicado no nosso
cultura – a Casa França-Brasil.
país há 40 anos, sugere a revisão de fatos da hisDebret e sua viagem pitoresca é assunto
tória pátria com Um olhar francês sobre o Brade Ilustração e caricatura, com retrospectiva
sil; Eduardo de Almeida Navarro comenta Uma
sobre aquele que melhor ilustrou o Brasil colôfesta brasileira celebrada em Rouen em 1550,
nia e capital dos impérios luso e brasileiro.
Na seção Passatempo, Antonio Silvério
do livro-relato em que Ferdinand Denis descreve
o impacto que a cultura brasileira provocou na
nos delicia com seu Labirinto, dialogando com
França, à época; Arno Wehling apresenta percua Festa brasileira, de Ferdinand Denis.
ciente análise sobre Villegagnon na Guanabara:
Assim, com esta relação de colaboradoa convergência de antagonismos; e Lilia Moritz
res, livros e temas da nossa revista, expressamos a forma pela qual a palavra escrita nos
Schwarcz desmistifica a “missão francesa” nos
une como ato cultural –, comemorando o dia da
moldes como caracterizada pela historiografia
oficial com A colônia francesa de d. João.
Criança e o do Mestre!
Em Nossa Biblioteca, mais uma vez, editoras responderam ao nosso apelo, cedendo reHELENICE VALIAS E JOHN WESLEY FREIRE
senhas e imagens de suas publicações: O sol do
Editores
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DESAPRENDENDO
A LIÇÃO

AFFONSO ROMANO DE SANT’ANNA

“Há

uma idade em que se ensina
o que se sabe, mas em seguida vem outra idade em que se ensina o que
não se sabe”. Esta frase de Roland Barthes
é instigante. Desmistifica a pratica usual do
ensino. Por isso, ele continua seu pensamento afirmando que é preciso “desaprender”,
“deixar trabalhar o imprevisível” até que surja a chamada “sapiência”, uma sensação de
“nenhum poder, um pouco de saber”, com “o
maior sabor possível”.
E num seminário em Paris, praticando
a errância do saber, propôs aos alunos que o
encontro na classe não tivesse tema predeterminado. O desejo inconsciente do saber é que
deveria aflorar o tema. Ali os alunos deveriam

não apenas desejar saber, mas saber desejar.
Desejar o saber é uma primeira etapa, mas
saber desejar é refinada atitude. Entre um e
outro vai a distância do canibal ao gourmet.
Como derivação das colocações de Barthes se poderia dizer: o professor pensa ensinar o que sabe, o que recolheu dos livros
e da vida. Mas o aluno aprende do professor
não necessariamente o que o outro quer ensinar, mas aquilo que quer aprender. Assim o
aluno pode aprender o avesso ou o diferente
do que o professor ensinou. Ou aquilo que o
mesmo nem sabe que ensinou, mas o aluno
reteve. O professor, por isso, ensina também
o que não quer, algo de que não se dá conta
e passa silenciosamente pelos gestos e pare-
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des da sala. É, aliás, a
mesma história que se
dá com o texto. O autor
se propõe a dizer uma
coisa, mas o leitor constrói sua leitura segundo
suas carências e iluminações. Por isto se equivocou Jacques Derrida
ao dizer que o texto escrito segue livre sem
paternidade enquanto o
discurso oral é tutelado
pelo orador. O orador
também não controla
seu discurso, pelo simples fato de estar presente. A palavra ao ser
pronunciada já não nos pertence. O orador
é falado pelo seu discurso. Fala-se o que se
pensa que se sabe, ouve-se o que se pensa
que foi pronunciado. O sentido é construído
a muitas vozes e ouvidos, harmonicamente.
Tinha razão o polifônico Sócrates: “A verdade não está com os homens, mas entre os
homens”.
Repitamos a frase de Barthes: “Há
uma idade em que se ensina o que se sabe,
mas em seguida vem outra idade em que
se ensina o que não se sabe”. E adicionaremos o seguinte raciocínio: em geral pensa-se que o professor é aquele que “fala”,
que preenche com seu encachoeirado discurso uma aula de cinqüenta minutos ou
um seminário de três horas. Esse é um conceito de ensino como atividade “oracular”
da parte do mestre, que se complementa
numa passividade “auricular” da parte do
aluno. Contudo, assim como o espaço em
branco é importante no poema, assim como
a pausa organiza a música, o saber pode
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brotar do silêncio. O jorro contínuo de palavras
pode ostentar apenas
ansiedade. O conhecimento pode se instalar
no entreato. O silêncio
também fala. É isso que
se aprende nas ditaduras. E, por outro lado,
durante as democracias
se aprende que o discurso nem sempre diz.
Portanto, à audácia de desaprender o
aprendido, soma-se a
astúcia do silêncio. No
princípio era o Verbo. A
construção do silêncio
exige muitas palavras. O escritor, por exemplo, constrói uma casa de palavras para ouvir seu silêncio interior.
Comecei falando em Barthes. E aquela frase inicial dele remete não só para a
questão do “saber” e do “não saber”, mas
do “saber” e do “poder”. Na verdade, enriquece-se o saber combatendo o poder que
ele aparenta. E uma forma de incrementar o
poder é o “perder”. Assim, o melhor professor seria aquele que não detém o poder nem
o saber, mas que está disposto a perder o
poder, para fazer emergir o saber múltiplo.
Nesse caso, perder é uma forma de ganhar,
e o saber é recomeçar.
E para terminar, nada melhor que uma
frase de outro desconstrutor de verdades, que
é Guimarães Rosa: “Mestre não é quem ensina, mas aquele que, de repente, aprende”.

AFFONSO ROMANO DE SANT’ANNA
Poeta, ensaísta e professor
In Coleção Melhores Crônicas, Global, 2003

www.global.com.br
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SOBRE A ARTE
DE ENSINAR
PAULO COELHO

CONFÚCIO FALA DOS MESTRES E PROFESSORES

P

ouco se conhece a respeito da vida do filósofo chinês Confúcio; acredita-se que viveu
entre 551 e 479 a.C. Algumas de suas obras
são atribuídas a ele, outras foram compiladas por
seus discípulos. Em um destes textos, “Conversas
familiares”, existe um interessante diálogo a respeito do aprendizado:
Confúcio sentou-se para descansar, e logo os
alunos começaram a fazer perguntas. Naquele dia, o
mestre estava bem disposto, e resolveu responder.
– O senhor consegue explicar tudo o que sente.
Por que não vai até o imperador e fala com ele?
– O imperador também faz belos discursos – disse Confúcio. E belos discursos são apenas uma questão de técnica; eles não trazem em si a virtude.
–
Então envie o seu livro “Poemas”.
– Os 300 poemas ali escritos podem ser resumidos
numa só frase: pense corretamente. Este é o segredo.
– O que é pensar corretamente?
– É saber usar a mente e o coração, a disciplina e a emoção. Quando se deseja uma coisa, a vida
nos guiará até lá, mas por caminhos que não esperamos. Muitas vezes, deixamo-nos confundir, porque
esses caminhos nos surpreendem – e então achamos
que estamos indo na direção errada. Por isso eu
disse: deixe-se levar pela emoção, mas tenha a disciplina de seguir adiante.
– O senhor faz isso?
– Aos 15 anos, comecei a aprender. Aos 30,

passei a ter certeza do que desejava. Aos 40, as
dúvidas voltaram. Aos 50 anos, descobri que o
céu tem um projeto para mim e para cada homem
sobre a face da Terra. Aos 60, compreendi este
projeto e encontrei a tranqüilidade para segui-lo.
Agora, aos 70 anos, posso escutar meu coração,
sem que ele me faça sair do caminho.
– Então o que o faz diferente dos outros homens
que também aceitam a vontade do céu?
– Eu procuro dividi-la com vocês. E quem consegue discutir uma verdade antiga com uma geração
nova, deve usar sua capacidade de ensinar. Esta é a
minha única qualidade: ser um bom professor.
– O que é um bom professor?
– O que examina tudo que ensina. As idéias antigas não podem escravizar o homem, porque elas
se adaptam, e ganham novas formas. Então, tomemos a riqueza filosófica do passado, sem esquecer
os desafios que o mundo presente nos propõe.
– O que é um bom aluno?
– Aquele que escuta o que eu digo, mas adapta
meus ensinamentos à sua vida, e nunca os segue
ao pé da letra. Aquele que não procura um emprego, mas um trabalho que o dignifique. Aquele que
não busca ser notado, e sim fazer algo notável.

PAULO COELHO

Escritor
Membro da Academia Brasileira de Letras
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COMO ENTENDER
MACHADO?
ANTONIO OLINTO

E

levado
pelo país
que foi
dele e é nosso ao
comando mesmo da cultura de
uma nação, Machado de Assis
inventou o Brasil
tal como Dante
inventara a Itália
e Shakespeare determinara a invenção
da Inglaterra. Machado
criou cada um de nós, formou-nos, plasmou-nos. Com
todas as diferenças de nossa heterogeneidade, somos o que Machado de Assis
fez de nós. Quando teria ele começado essa
tarefa singular de dar alma a um povo? Ainda
é um mistério para muitos dos que nos curvamos sobre sua obra o que teria acontecido em
1881 a Machado de Assis, que então lançava
as Memórias póstumas de Brás Cubas. Pois de
1872 até então haviam seus livros sido normais, bem-comportados, não muito diferentes
dos de outros escritores da mesma geração.
Com Brás Cubas surge não somente um
tom novo mas também uma estranha mistura
de humor, sátira e jocosidade, num sarcasmo
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entre sólido e macio,
nítido em seus significados e fazendo,
antes de tudo, pensar. Mas não só isto,
porque Machado de
Assis não aceita passivamente o papel de
narrador onisciente;
na realidade ele penetra por dentro da própria onisciência e deixa
o leitor como partícipe do
mistério oculto nas coisas,
pessoas e acontecimentos. Memórias póstumas de Brás Cubas
passou ao largo da crítica brasileira de
então porque, embora sendo, como é, um livro
eminentemente brasileiro, pega o tragicômico
da condição humana como um todo, e nele se
aprofunda. O último de seus livros anteriores,
laiá Garcia, fora romance ameno, amável, de
narração corrida, um capítulo depois do outro, cada um desdobrando a trama, engendrada com propriedade, mas de desenvolvimento
facilmente adivinhável, livro que talvez não
aparecesse numa sinopse da literatura brasileira se Machado de Assis houvesse morrido em 1880 e fosse aquela a sua última publicação. Críticos brasileiros indagam-se do

ENCONTROS COM A LITERATURA

Foto: J.W. Freire

que teria havido em
seus livros, embora
1879 ou 80 para que
termine também com
surgisse aquela exuma brincadeira tráplosão, aquele autor
gica, ou naquilo que
novo. Seria o mesmo
o inglês chamaria de
homem? Afirma um
jest, quase um abandesses críticos que, a
dono final do autor
partir de então, “Maem relação a seus perchado liberou o seu
sonagens.
demônio interior para
Contudo, anacomeçar uma aventulisada a obra de Mara nova”.
chado, vê-se que o
A escritora amedemônio interior já
ricana Susan Sontag,
começara a se liberem prefácio escrito
tar em muitos de seus
para uma edição das
contos. Há quem o
Memórias póstumas
julgue melhor contisEstátua de Machado de Assis na ABL
de Brás Cubas nos Esta do que romancista.
tados Unidos (onde
Grande foi a quantitem o título Epitaph for a small winner)
dade de narrativas curtas que escreveu, duescreve: “Espanta-me que um escritor de
zentas ou mais. Delas, muitas das compostal grandeza não ocupe ainda, na literatas antes de Memórias póstumas de Brás
tura universal, o lugar que merece”. ConCubas integram hoje antologias internaciotinua para dizer, não fosse ele brasileiro,
nais. Verdade é também que exatamente em
e não houvesse passado a vida inteira no
1881 publicou O alienista, que é dos mais
Rio de Janeiro, se fosse italiano ou russo,
altos produtos da contística brasileira, e
ou mesmo português, teria ultrapassado
contos como Cantiga de esponsais, Primas
esse Eurocentrismo literário. Por sua vez,
de Sapucaia, Noite de almirante, A cartoSalman Rushdie acha que “se Jorge Luís
mante, Uns braços, Noite de Natal são toBorges é o escritor que tornou Garcia Mardos posteriores a 1883.
quez possível, então não é exagero dizerA memória brasileira palpita nos lise que Machado é o escritor que tornou
vros de Machado de Assis, a memória nua e
Borges possível”.
crua tanto quanto a memória glorificada. A
Em 1891 saiu Quincas Borba, que
memória do sonho tanto quanto a memófora personagem do romance anterior, e em
ria da sombra. Há muito descobrimos que
1899 publicou-se Dom Casmurro, o Otelo
precisamos de ambas, do Brasil lúdico e do
brasileiro, diferente em tudo do outro. Em
Brasil que pensa.
Machado de Assis, assume o ciúme um ceticismo satírico, não simplesmente cinismo.
ANTONIO OLINTO
Em Quincas Borba, um cachorro e seu dono
Escritor
têm o mesmo nome. É o mais pungente de
Membro da Academia Brasileira de Letras
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O GRANDE SERTÃO DE
GUIMARÃES ROSA
NELSON RODRIGUES FILHO

In Sagarana: São Marcos

2008

é o ano do centenário de nascimento do escritor
João GUIMARÃES ROSA. Se Machado de Assis é o ficcionista brasileiro mais importante
do século XIX, tendo-se tornado um clássico,
no sentido que deu à palavra Italo Calvino, o
mesmo se pode dizer do ficcionista mineiro,
com relação ao século XX. Romancista, novelista, contista, em cuja obra se inclui Sagarana, Corpo de baile, Tutaméia, Primeiras
estórias, culminando como a sua obra-prima
Grande sertão: veredas, Guimarães Rosa recriou os gêneros conto, novela e romance, em
relação à herança realista, não só pela mimese produzida, mas também pela ação sobre
a língua, criando uma nova linguagem que
apaga a fronteira entre prosa e poesia.
Este texto não tem outra pretensão senão a de lembrar, em alguns aspectos, o romance-poema de Guimarães Rosa, Grande
sertão: veredas, que, com certeza, se mantém,
esteticamente, atual, pelo prazer que oferece
a sua leitura e pela universalidade a que alçou o particular, inclusive apresentando peculiaridades intertextuais, intervocais, objeto
das teorias da linguagem atuais.
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Caricatura de Cássio Loredano

(...) as palavras têm
canto e plumagem.

RIOBALDO, NARRADOR E PERSONAGEM
Riobaldo, personagem de Grande sertão: veredas, é o narrador que, num quase
monólogo, tem como referente ficcional o
sertão que se vai construindo na sua narração. O diálogo intradiscursivo, com a presença aqui e ali do elemento fático, traz para
o texto o autor como ouvinte.

ENCONTROS COM A LITERATURA

A tríade do saber narrativo está, desta
maneira, constituída. Riobaldo narra para o autor o mito do sertão, como referente, com suas
andanças, suas dúvidas, seus sentimentos de
jagunço. E nesta narrativa se reconstrói o mito fáustico a partir
de uma experiência, que
é a de Riobaldo, como
homem do sertão das
Gerais. O personagem
é, na estória que conta, o
narrador e, ao mesmo tempo, o detentor da sabedoria sertaneja.
Segundo M. Cavalcante Proença (“Trilhas do Grande Sertão”. In: Augusto dos Anjos e outros ensaios. Rio de Janeiro: Grifo/Mec,
1973), o livro se estrutura “em duas linhas
paralelas: a objetiva, de combates e andanças
– criadoras da personalidade do jagunço que
termina chefe do bando – e a subjetiva, marchas e contramarchas de um espírito estranhamente místico, oscilando entre Deus e o Diabo”,
que reescreve o mito fáustico e confere à enunciação discursiva um caráter sentencioso.
Duas são as motivações para o pacto
com o diabo: a vingança contra Hermógenes,
assassino do pai do personagem-narrador, e
o amor por Diadorim, membro do bando com
identidade definida ao final da estória, representação da “perfeição do andrógino como
mito primordial” (Dirce Cortes Riedel. Meiasverdades no romance. Rio de Janeiro: Achiamé, 1980) cuja morte e identidade configuram o limite da narrativa.
MIMESE E METÁFORA
A narrativa é o espaço de construção da
mimese como transfiguração do real a partir do jogo da representação que se vai aliar
ao processo de construção metafórica, como
predicação impertinente, ou seja, o encontro
de semelhança entre objetos diferentes, pela
comparação que, de forma transfiguradora,
atribui ao sujeito um novo predicado.
No jogo de seleção e arranjo da linguagem de Rosa, narração e metáfora, como procedimento e figura do discurso, serão o resultado de um trabalho sobre a linguagem que
se servirá de pré-textos, tanto do universo
erudito, quanto do universo popular.
O discurso rosiano torna-se objeto de
experimentalismo constante, produzindo lé-

Poty – fragmento de ilustração

xico e sintaxe inovadores, a partir da operação no
signo lingüístico em sua totalidade de
significante e significado.
No processo de seleção/combinação,
explora potencialidades da língua, apropriando-se, ao mesmo tempo, de procedimentos de
outras línguas, com alto grau de eficácia no campo denotativo e conotativo. Podese mesmo dizer que a variação discursiva
funciona como estruturação mais harmônica
do que melódica, no processo plurilingüístico
e plurigenológico que caracteriza o texto monumental de Guimarães.
No plano fônico, o ritmo se constrói com
procedimentos que a língua autoriza, como a
aliteração, a coliteração, a onomatopéia; no plano léxico, o aproveitamento de arcaísmos, medievalismos, latinismos, neologismos; no plano
morfológico, a afixação, a composição, a aglutinação, a redução, o superlativismo; no plano
sintático, a importância da ordem como elemento funcional, as antecipações, a simplificação, a nominalização, o expletivo, o pleonasmo,
o privilégio da frase como unidade discursiva,
que se processa compatível com a enunciação
oral e também com a enunciação poética, sobre
a oração como estrutura gramatical.
Verifica-se no procedimento lingüístico de Grande Sertão, não uma reprodução da
linguagem oral, o que não é possível, mas a
“estilização dos processos expressivos que a
caracterizam e de suas tendências para a intensificação” (Proença) e que permite, ficcionalmente, o entrecruzamento da tradição popular e o saber erudito.
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FAUSTO E RIOBALDO
No caso da tradição
oral e popular, fica evidenciado um saber telúrico e
moral da cultura popular
de Riobaldo, mas tratado
literariamente pelo agente
ficcional.
Museu Guimarães Rosa, Cordisburgo – cultura.mg.gov.br
Procede-se à recuperação do mito fáustico, não na tradição erudiGUIMARÃES DE LA MANCHA
ta do contrato assinado do Fausto goethiano,
Como em Cervantes, em Grande Sertão
mas, sobretudo, na busca de sua prática e de
viver é narrar, nas andanças de Riobaldo, como
seu sentido na tradição popular, o chamamento
um Quixote. Em ambos os casos, a ficção cedo Satanás na encruzilhada, lugar próprio para
lebra-se como ficção (“é verdade porque é fico pacto. A ausência de interlocutor acentua a
ção”, diz um personagem de Guimarães Rosa),
dúvida de Riobaldo. Deus e o Demo estão den“não tendo mais vida que a do texto, fazentro de cada um e o confronto entre eles gera
do-se na medida que o escrito é lido” (Carlos
o drama interior da indecisão, numa dimensão
Fuentes. Machado de la Mancha. México: Fonhamletiana.
do de Cultura, 2001).
Para Proença, existem três planos suDiferentemente do romance realista, que
perpostos na narrativa: 1) o individual, sublê o mundo, o romance de feição cervantina é
jetivo, antagonismo entre elementos da alma
lido pelo mundo. E diferentemente daquele, cuja
humana; 2) o coletivo, subjacente, influência
história é ativa, a estória é reflexiva. (Fuentes).
da literatura popular, “que faz do cangaceiro
Outro não é o mundo rosiano do sertão.
Riobaldo um símile de herói medievo, retiraO discurso de Guimarães Rosa repropõe
do de romance de Cavalaria e aculturado nos
a discussão do humano e do divino. Riobaldo
sertões do Brasil Central”; 3) o telúrico, o míestá sempre em situação de aventura, tratantico, em que “os elementos naturais – sertão,
do a si próprio e à língua como objeto de exvento, rio, buritis – se tornam personagens
periência, numa interrogação radical. E essa
vivos e atuantes”.
interrogação se viabiliza no tratamento das
Depois de ressalvar que essa claspalavras e do sentido, que escapa ao nosso
sificação é simplificadora, Proença salienta
modo de pensar no espaço delimitado e fechaa existência de uma complexidade, de que dedo de nossa experiência. (Riedel)
correria “uma abundância de elementos aleGuimarães Rosa é aquele que, juntamengóricos, uma simbologia muito densa, além
te com Borges, retoma a tradição do romance
do caráter polissêmico das personagens”.
manchego, que passa pelo texto de Machado
O texto rosiano configura, no caso do
de Assis. Ao mesmo tempo, reafirma o caráter
gênero, um exercício plural, compatível com
barroco de nossa cultura, de que se faz uma
a tendência geral da obra, que é a interseção
expressão renovada. O sertão rosiano, exprese superposição dos vários planos e universos.
são radical de fundo e forma indissolúveis, se
Convivem, assim, o lírico, o épico e o sentenmira, sendo sua antítese, no sertão de Euclicioso na construção do universo do sertão ficdes, em que o cientificismo sociológico do narcional. A narrativa afasta qualquer postura
rado se abranda pela retórica barroca.
realista-naturalista, uma vez que a mimese
não deve ser entendida como conseqüência
NELSON RODRIGUES FILHO
do imitar/representar o real, mas a configuraMestre em Teoria Literária e Doutor em Letras pela UFR
nelrofi@uol.com.br - www.nelrofi.blog.uol.com.br
ção/transgressão engendrada pela ficção.
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A FÓRMULA
SHANDIANA
DECIFRADA POR
ROUANET
CECILIA COSTA JUNQUEIRA

E

ntre fevereiro e maio de
2004, Sergio Paulo Rouanet esteve em Oxford
ministrando seminário sobre
Machado de Assis e outros autores shandianos. Na ocasião,
durante suas palestras, desenvolveu uma teoria ou tese, que
agora se transformou num livro
inteligentíssimo – como tudo o
que faz este acadêmico e estudioso – intitulado Riso e melancolia, com o selo da Companhia
das Letras.
Trata-se, na realidade, de
um percuciente ensaio literário, no qual Rouanet compara a
forma ou fórmula utilizada pelo pastor inglês
Laurence Sterne em seu livro Vida e opiniões
de Tristram Shandy, cavalheiro, com a que foi
empregada pelo francês Diderot, em Jacques, o
fatalista; pelo saboiano Xavier de Maistre, em
Viagem em torno de meu quarto; pelo português
Almeida Garret, em Viagem em minha terra; e,
finalmente, Machado de Assis, em Memórias
póstumas de Brás Cubas.
Os paralelismos e jogos de reflexo são tão
interessantes que, sem dúvida alguma, ao ler o
volumezinho de capa vermelha, o leitor acabará
por ficar louco para ler os cinco livros analisados, fazendo ele mesmo a erudita viagem proposta por Rouanet. Caso já tenha lido, ao menos, Brás Cubas, vai querer voltar a ele, munido
de novas ferramentas para entendê-lo melhor.
Nunca é demais, aliás, voltar a Machado, es-

critor brasileiro capaz de nos
oferecer prazeres requintadíssimos, verdadeiras iguarias,
seja para os marinheiros de
primeira viagem, seja para os
mais experientes e calejados.
O livro de de Rouanet
começa com um pequeno resumo das obras estudadas,
localizando-as no tempo. E já
demonstrando que Tristram
Shandy foi uma espécie de
livro-modelo ou caixa de mágico, com segredos de estrutura, técnicas de narrativa e
gráficas que teriam inspirado
os demais geniais ourives da
palavra. Foi em 1759 que Sterne (1713-68) começou a publicar as primeiras partes de seu livro magistral, tendo deliciado e ao mesmo tempo enfurecido o público inglês, estourando na
Inglaterra como um verdadeiro best-seller nos
moldes atuais. A obra, que, mais do que a vida
de Tristram, conta as peripécias e os pensamentos de seu pai Walter, do tio Toby, do criado
Trimm e de um pastor chamado Yorick (nome
do bobo da corte dinamarquesa que acabará
como caveira nas mãos de Hamlet), seria finalizada em 1767. Assinado pelo pastor Yorick,
em 1768 Sterne escreveria ainda um outro livro ímpar, denominado Uma viagem sentimental, também extremamente irônico e delicioso
de ser lido, sem, porém, a mesma grandeza do
primeiro (já que isso seria impossível, mesmo
para este ousado escritor).
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Roaunet analisa e compara Sterne, Diderot, de
Maistre, Garret e Machado, autores que possuíam
visões de mundo extremamente modernas

Jacques, o fatalista começou a ser escrito
pelo filósofo iluminista Denis Diderot (1713-84)
em 1771, com sua redação tendo se estendido
por vários anos. Assim como ocorreria com outras obras criadas pelos mesmos punho e pena,
acabaria por ser publicada postumamente. O livro descreve uma viagem na França realizada
pelo criado Jacques e seu amo, contendo várias
peripécias picarescas, diálogos filosóficos, contos ou digressões ficcionais. Quanto a Xavier de
Maistre (1763-1852), jovem oficial do reino da
Savóia, bateu-se em duelo e foi punido por seus
superiores com uma pena de prisão domiciliar
de 42 dias, em sua residência em Turim. Foi enquanto esteve preso que resolveu escrever sua
novela Viagem em torno de meu quarto, livro
que vai muito além das paredes, da janela, dos
móveis, dos quadros e do chão do dito quarto,
pois através de seu pensamento e capacidade
de criação Maistre viaja no tempo e no espaço
Como Toby, que tinha o seu criado Trimm,
e Jacques, que é ele mesmo um criado criador de
casos e de histórias, também na novela do jovem
oficial legitimista, contra-revolucionário, existe
o personagem de um criado, chamado Joannetti,
muito presente na narrativa, que contém reflexões sobre a natureza humana, seu lado espiritual ou anímico, e o outro lado, o da bête. Ou
seja, o lado físico, corpóreo ou animal. O livro foi
publicado em 1795. Em 1820, Maistre publicou
uma continuação da obra, Expedição noturna
em torno de meu quarto, que não tinha a mesma
verve.
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Almeida Garret(1799-1854), na realidade
João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garret,
bacharel liberal, que teve uma participação nos
combates entre liberais e miguelistas, travados
de 1831 e 34 – ou seja, a guerra civil ou choque
entre as tropas lideradas por nosso D. Pedro I e
as de seu irmão Miguel – em 1843 viajou de Lisboa a Santarém. Foi com base nesta viagem e
em suas reminiscências que Garrett escreveria o
famoso Viagem na minha terra, publicado ainda em 43. No livro ele descreve o trajeto pelo Ribatejo, de Lisboa a Cartaxo, de Azambuja a Santarém, em navio, carruagem ou lombo de mula,
mas o importante não é exatamente a viagem.
E, sim, as reflexões do viajante e a narrativa
dos amores de Carlos, um soldado liberal, com
sua amiguinha de infância, a prima Joaninha,
chamada idilicamente de “a menina dos rouxinóis”. Já Brás Cubas, Machado o publicou em
1881, após ter escrito alguns romances românticos de menor importância, e, desde que surgiu
em nossas plagas, foi considerado uma revolução no mundo literário brasileiro. Creio que quase todos nós conhecemos os amores adulterinos
de Brás e Virgília, numa casinha da Gamboa; o
maridão complacente Lobo Neves, ambicioso e
político; a alcoviteira D. Plácida, o temperamento cínico e sardônico do narrador; a famosa frase “...Marcela amou-me durante quinze meses e
onze contos de réis; nada menos”; e o humanitarismo do enlouquecido Quincas Borba, amigo
de colégio de Brás Cubas.
Cinco livros, escritos por autores que biograficamente nada têm em comum: um pastor
anglicano da rural Yorkshire; um filósofo iluminista subversivo, que foge de seu país para não
ser preso; um militar contra-revolucionário, irmão de Joseph de Maistre; um futuro Ministro
português dos Negócios Estrangeiros; e um funcionário público brasileiro, tachado de apolítico
sem sê-lo. No entanto, são cinco livros irmãos,
que brincam entre si, tendo como molde o primeiro a ser publicado, Tristram Shandy – daí
a observação de Rouanet de que os outros quatros são fiéis seguidores da forma shandiana.

ENCONTROS COM A LITERATURA
Tristam Shandy, de Laurence Sterne, foi o primeiro publicado, dos cincos livros irmãos que
brincam entre si, seguindo–lhe o modelo

E Rouanet vai provar este jogo estilístico
de semelhanças, pequeninos plágios ou homenagens, minuciosamente. Cinco livros da mesma
escola, ou que têm como molas-mestras a fragmentação narrativa, as digressões, as discussões
filosóficas, o extremo subjetivismo (o mundo visto através do ego do narrador), a desfaçatez com
o leitor, a falta de rigidez no tocante ao tempo e
ao espaço (subjetivos como a narrativa) e a liberdade gráfica. O pontilhismo. As páginas feitas
apenas de interjeições. Os pulos na trama principal, ou nas tramas paralelas. E ainda uma ferramenta literária interessantíssima, que Rouanet
denomina de “Bela Adormecida”: no meio da
narrativa, o protagonista ou um personagem secundário vira estátua, sendo cristalizado numa
fala ou num gesto, com o encantamento e a paralisia só sendo quebrados num outro capítulo
ou numa página bem distante.
E é claro, last but not least, o riso e a melancolia. O riso, a ironia, o brilhantismo, a inteligência aguda, dessacralizadora, utilizada
para quebrar a melancolia, o ceticismo, a total
descrença nos bons propósitos da Humanidade. Todos os cinco autores – apesar de dar importância à História e citar fatos e heróis, escritores e livros clássicos – não crêem que a
trajetória do homem, dos tempos da caverna ao
tempo no qual se encontravam, o tenha aperfeiçoado. Muito pelo contrário. O homem continuava violento, selvagem, sanguinário, cobiçoso, invejoso, corrupto. Visionários, todos eles,
Sterne, Diderot, Garrett, Machado e de Maistre.
Poderiam ser nossos contemporâneos. Estar na
nossa sala a bebericar um uísque, tomar um

chá e conversar acidamente a respeito das últimas manchetes dos jornais. Já que possuíam
visões de mundo extremamente modernas. Só
que, além disso, eram geniais, e conseguiram
pôr esta crítica visão de mundo no papel, de
uma forma totalmente nova, na época deles,
até hoje absolutamente surpreendente. Já que
no nascimento do romance, em plenos séculos
XVIII e XIX, foram capazes de arrebentar com
o novo formato, através da arte da fragmentação – tão em uso hoje em dia -, de parodiar os
romances sérios, barrocos ou românticos, e de
sair incólumes de suas brincadeiras atemporais. Escrevendo livros eternos, que ainda nos
deixam pasmados.
Enfim, um ótimo ensaio, o de Rouanet.
Corajos, ao lidar com cinco obras-primas, que
já pareciam exaustivamente analisadas. Há
uma parte no meio do livro um tanto estruturalista ou formalista – implico com análises
estruturalistas desde a Faculdade de Letras
– mas que não deve impressionar o leitor, afastá-lo da leitura ou entediá-lo. Ela se faz necessária. Seguindo em frente, com passos firmes,
tenho certeza de que o leitor de Sergio Paulo
Rouanet será largamente recompensado. Vai
acabar sendo tocado pelo brilho que emana do
livro e se sentir também, de certa forma, um
iluminado. Ao participar de algo tão especial:
um seminário em Oxford, sobre Machado, a
cargo de Rouanet.

CECILIA COSTA JUNQUEIRA
Escritora e jornalista

15

LEITURA, LEITURAS

FRANÇA, ETERNA FRANÇA
EVANILDO BECHARA

O

léxico é o espaço da
língua que se abre
para o mundo, é a
janela através da qual o falante sai dos estreitos limites
do seu contexto social para
entrar em contacto com um
mundo mais amplo, cultural
e material.
Desde a Idade Média e,
particularmente entre os séculos XVII e XX, a França tem
exercido uma ação civilizadora nos países da Europa e
naqueles que continuam, em
outros continentes, as raízes
européias.
Para este vasto domínio
geográfico a França foi transmitindo a luz e
o calor da sua inteligência aos mais variados
campos do progresso político, social, econômico, artístico, cultural, literário.
Da França vieram as lições de administração pública, de estilo elegante e conciso,
de tertúlias acadêmicas, de salões literários,
de dança e de teatro, de bom gosto da mesa e
do vinho, de moda masculina e feminina, de
hierarquia das idéias, de movimentos filosóficos, de segredos amoráveis da alcova e da
clara noção de liberdade.
Ora, todo esse contingente da produção
humana espalhou-se pelo mundo sem que a
proteção alfandegária dos movimentos retrógrados pudesse obstar ou conter. A língua é
o mais fiel espelho da imagem do homem, de
suas vicissitudes históricas e, por isso, reflete
o influxo desse formidável contingente. Daí
os mais variados setores do léxico registrarem os traços desse influxo francês, desde o
sistema métrico com sua nomenclatura voca-
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bular até as expressões
metafóricas nascidas
nos escritores da língua
de Racine, tão intrinsecamente incorporadas ao nosso espírito,
que duvidamos serem
importações de lá: cair
das nuvens, fazer époquest
em últica, em questão,
ma análise,
an
a voz do dever, a esfera das id
idéias,
guardar o leito e tantíssimas outras.
Uma visão estreita de purista tem malsinado essa contribuição
da França e de outros
centros culturais, classificando tais empréstimos como inimigos que invadem o santuário do idioma. Enganam-se, e a prova disto
é que esse movimento policialesco assinala
mais derrotas que vitórias. São empréstimos
culturais que enriquecem o patrimônio lingüístico do português e o insere na corrente universalista dos idiomas. O que se deve
combater são os empréstimos frutos da exibição e do esnobismo, por isso mesmo dispensáveis pela força espontânea e expressiva da
prata da casa. Hoje nos parece que essa força da inteligência francesa está substituída
pelo prestígio do inglês. Com raras exceções,
trata-se de puro engano: grande parte desse
caudal são empréstimos do francês ao inglês,
e daí até nós. O inglês, como idioma que mais
recebe empréstimo lingüístico de todos os povos, exerce sua função de corredor cultural.
Por isso, França, eterna França.

EVANILDO BECHARA

Filólogo
Membro da Academia Brasileira de Letras
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UM OLHAR
FRANCÊS
SOBRE
O BRASIL
BERTRAND RIGOT-MÜLLER

M

uitos anos de convivência entre
franceses e brasileiros me levaram
a questionar a origem desta empatia mútua existente entre as duas nações.
Parece-me que o interesse do brasileiro, e do
carioca em particular, pela França e sua cultura poderia ter suas bases ainda na época
colonial, quando no século XVIII famílias
abastadas enviavam seus filhos para estudar
nas universidades francesas, os quais voltavam imbuídos das idéias iluministas que
desembocaram em movimentos de independência no Brasil. A missão francesa de 1816
e as inclinações dos imperadores D. Pedro I
e principalmente D. Pedro II pela vida social
francesa fixaram nas mentes o que já estava
no subconsciente coletivo.
Mais difícil de apreender são as fontes
obscuras da paixão dos franceses pelo Brasil,
a meu ver muito mais antigas. Já nos primórdios do século XVI, os franceses se interessavam pelo país por motivos meramente comerciais. Mas rapidamente, essa atração teve
outras motivações: a descoberta de uma civilização alternativa que no imaginário francês
se impôs como um contratempo à instalação
do poder absoluto e ao pensamento único que
representava a pressão da igreja católica sobre as mentes.
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Terra Brasilis – fragmento de atlas 1515/19 –
Bibliothèque National de France

A atração dos franceses pelo Brasil tem
sua origem no início do século XVI, quando
expedições comerciais se aproximavam das
tribos para praticar escambo. O sucesso deste intercâmbio levou a França a tentar se instalar na região, abrindo colônias, visto que o
governo não reconhecia o domínio português,
estabelecido pelo tratado de Tordesilhas. Os
franceses buscavam produtos exóticos, animais tropicais, aves ornamentais, plumas, peles e, claro, pau-brasil, trocando-os por artigos
de grande necessidade para os índios, como
machados, espelhos, tecidos, etc. Sabe-se detalhes deste comércio por uma lista de produtos embarcados no navio francês La Pélerine,
capturado por portugueses em 1531, que carregava em seus porões 300 toneladas de paubrasil, 3.000 peles de onça, 600 papagaios, 1,8
tonelada de algodão, além de produtos diversos como óleos medicinais, pimenta, etc.
Implementando um “comércio sustentável”, os franceses conseguiram alianças
com comunidades indígenas, enquanto os
colonizadores portugueses, procurando aqui
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Entrada de Henrique II em Rouen, 1550; autor anônimo – Bibliothèque Principale de Rouen

metais, pedras preciosas, especiarias ou submetendo os índios à escravidão, assim como
já faziam na África, estabeleceram relações
mais conflituais com os nativos.
Para facilitar a comunicação, os franceses usavam uma técnica sofisticada: os truchements – línguas para os portugueses – ou seja,
intérpretes. A palavra permaneceu até hoje na
língua francesa e tem o sentido de intermediário. Os truchements eram jovens entre 12 e
16 anos, deixados para viver com os índios e
aprender as línguas locais. Quando os navios
voltavam, eles facilitavam as negociações. A
maioria era formada por meninos que viviam
nas ruas ou crianças de famílias pobres que os
empregavam nos navios. No século XVI, entrar
na marinha representava uma das raras possibilidades de ascensão social.
Os anônimos truchements ajudaram a
aproximação com os índios: a convivência
aumentava a simpatia recíproca e facilitava o
escambo, evitando eventuais conflitos. Infelizmente, a literatura sobre os truchements é
escassa. Alguns permaneceram com os índios
sendo adotados pelas famílias, outros desapareceram, e os que voltavam não deixaram
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relatos, pois suas experiências não seriam
críveis: andar nu, praticar poligamia ou antropofagia eram atos vergonhosos ou estranhos que eles não poderiam contar sem ser
considerados mentirosos.
O interesse francês pelo Brasil evidenciou-se claramente a partir da famosa Festa
brasileira de Rouen, em outubro de 1550,
um evento que pode ser considerado como o
marco inicial da imagem “glamourosa” que o
Brasil teve no imaginário coletivo francês ao
longo de cinco séculos. Na ocasião da visita
oficial do rei Henrique II (1519-59) e sua mulher Catarina de Médicis (1519-58) à cidade,
os empresários locais aproveitaram a oportunidade para promover o comércio com o Novo
Mundo, como era chamado o Brasil na época,
e chamar a atenção sobre a necessidade de
investir em novas expedições lucrativas. Não
se pretendia somente sensibilizar a coroa
francesa, mas incitar negociantes a financiarem a construção de navios, companhias de
comércio e expedições. Acompanharam o rei
e a rainha, nesta visita oficial, as mais altas
personalidades francesas ou estrangeiras que
se encontravam na França naquele momento,
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membros da corte, ministros, bispos e cardeais, embaixadores de outros reinos, a rainha
da Escócia Marie Stuart e numerosas personalidades importantes, o que ajudou muito
na divulgação do evento.
Além de homenagear o rei e realçar seu
prestígio, a festa teve viés cultural e comercial e ofereceu o mais extraordinário espetáculo então assistido na Europa. Os organizadores montaram uma verdadeira superprodução,
impressionante por sua modernidade. Para
salientar o estado natural de inocência e de
bondade do índio brasileiro, foram reconstituídos, numa vasta cenografia nas margens do
rio Sena que banha a cidade, aldeias indígenas e florestas com árvores tropicais e animais
trazidos do Brasil. Cinqüenta índios legítimos
misturados a 250 figurantes, como se diria
hoje – marinheiros que haviam estado aqui
e mulheres – todos nus e pintados, representaram durante três dias ao lado de macacos,
araras e papagaios, cenas da vida “selvagem”,
festas, danças, rituais, caça, pesca no Rio
Sena, combates simulados de tribos inimigas
e naturalmente, colheita do pau-brasil trocado
por mercadorias com marinheiros franceses.
Os ecos da festa soaram durante muitos anos, favorecidos pelo crescimento recente da imprensa que no século XVI deu forte

impulso à veiculação das idéias novas. Livros
de autores que viveram nas terras brasileiras,
como As singularidades da França Antártica de André Thévet, Viagem à terra do Brasil
de Jean de Léry ou A verdadeira história dos
selvagens..., do alemão Hans Staden, tiveram
várias edições com tiragens impressionantes para a época. A imagem do índio brasileiro vivendo em harmonia com a natureza
já era popular quando em 1580 Montaigne
formulou seu discurso sobre o mito do bon
sauvage (Essais Livro 1: Des Cannibales). O
filósofo não assistira à festa de Rouen, mas
teve oportunidade de encontrar doze anos
mais tarde, na mesma cidade, três índios
brasileiros e de conversar com eles através
de um truchement. Por outro lado, ele conviveu durante muitos anos com um doméstico
que vivera entre índios, na França Antártica
da Baía da Guanabara. A partir das informações colhidas sobre a vida e os costumes dos
brasileiros, Montaigne formulou suas idéias
sobre os efeitos corruptores e hipócritas da
civilização ocidental, opondo o natural e o
artificial, o bárbaro e o civilizado. O humanismo nascido das idéias do filósofo francês,
retomado por Diderot e Rousseau, alimentou
os debates intelectuais da França até o fim do
século XVII.

Morte de Estácio de Sá, 1567. Antônio Parreiras, 1911. Acervo do Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro
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A experiência da França Antártica seria
a outra importante página de nossa história
comum no século XVI, fundamental para entender as relações entre as duas nações. Em
1555, Nicolas Durand de Villegagnon (151071), militar e diplomata, comandou expedição
para fundar uma colônia francesa. Ocupou a
Baía da Guanabara, instalou o Forte Coligny
na ilha que leva até hoje o seu nome e, homenageando o rei Henri II, criou Henriville, no
atual bairro da Flamengo.
Sabemos que a História não tem versão
única. Cada povo registra sua visão dos fatos e a História “oficial” é sempre a visão do
vencedor. Para melhor compreensão da experiência colonial francesa, algumas distorções
precisam ser corrigidas.
A primeira diz respeito à História oficial
brasileira que registra que a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada por Estácio de Sá em 1565. A cidade de Henriville já
existia havia dez anos. Ela foi invadida pelos
portugueses e, numa luta dramática, morreu
o jovem chefe da expedição, em conseqüência
ao ferimento de uma flecha envenenada dos
índios comandados pelos franceses.
A segunda se refere à natureza da expedição de Villegagnon, apontada como religiosa, o que inicialmente não era. A iniciativa,
nascida nos bastidores da festa de Rouen, era
um empreendimento comercial para explorar o pau-brasil e outras riquezas do Brasil.
No entanto, o ministro Coligny, patrocinador
da expedição e recém-convertido às idéias reformistas, solicitou ao almirante Villegagnon
– católico e cavalheiro da Ordem de Malta (organização militar e religiosa) – tentar uma experiência ecumênica. A França vivia momentos
tensos com agitadores colocando em dúvida a
autoridade papal, movimentos que alguns anos
mais tarde transtornariam o país com as ditas
guerras de religião. Coligny imaginou possível
encontrar um lugar de paz onde as divergências
religiosas pudessem ser respeitadas.
Quando precisou de reforços para sua
experiência colonizadora, Villegagnon aceitou
então receber no Brasil, com a cumplicidade
de Calvino, seu antigo colega de universida-
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de instalado em Genebra, uma nova leva de
colonos, todos de religião protestante. Como
se sabe, a experiência ecumênica não teve os
resultados esperados, os protestantes se revoltando contra o almirante católico. Por outro lado, por motivos meramente políticos (a
França não querendo entrar em conflito com
Portugal), Villegagnon perdeu o apoio da coroa e não conseguiu levar adiante seu plano
de desenvolvimento estratégico. Já na França
de meados do século XVI, grande parte da elite
e dos formadores de opinião haviam aderido à
Reforma.
Com o fracasso da experiência religiosa
e a expulsão dos franceses da Baía da Guanabara, Villegagnon passou a ser considerado como o traidor da causa Reformista e seu
nome, assim como a experiência da França
Antártica, foram banidos da História oficial
francesa. Vale a pena lembrar que o Almirante francês teve uma carreira brilhante como
militar e diplomata, e que a França Antártica
foi a primeira experiência colonial francesa,
anterior à das colônias implantadas por Cartier, no Canadá, e Brazza, na África, descritas
em todos os livros escolares franceses – esses dois conquistadores sendo lembrados até
hoje como heróis nacionais.
Apesar desses “desvios” das histórias
oficiais dos dois países, as relações entre os
povos brasileiro e francês se firmaram ao longo de 5 séculos. Não foram no entanto quinhentos anos de namoro recíproco e consentido. Somente a partir do século 19 as relações
deixaram de ser conflituais para se tornar
amistosas e migrar para o campo das idéias.
Nos séculos 19 e 20, seguiu-se um importante
intercâmbio comercial, cultural e intelectual
entre os dois países. O que permanece dessa
troca nesse início de século 21? O sucesso do
ano do Brasil na França, em 2005, evidenciou
que o “namoro” continua firme... O evento proporcionou um acréscimo de 25% de turistas
franceses no Brasil no ano seguinte. Restanos esperar que o Ano da França no Brasil, em
2009, continue alimentando essa paixão.

BERTRAND RIGOT-MÜLLER
Economista
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UMA FESTA BRASILEIRA
CELEBRADA EM ROUEN EM 1550

Figure des Brisilians – primeiro registro iconográfico de indígenas brasileiros feito
in loco, à margem do rio Sena, em Rouen

EDUARDO DE ALMEIDA NAVARRO

É

com grande entusiasmo que vemos
ser novamente publicada a obra de
Ferdinand Denis, vinda ao prelo, pela
primeira vez, na França em 1850. Esse é
um dos grandes textos oitocentistas sobre
o Brasil do primeiro século, tão conhecido e
percorrido pelos franceses que aqui pretenderam, por duas vezes, estabelecer-se definitivamente, após décadas de trato contínuo com
índios da costa do Brasil.
Efetivamente, os Maíras, nome com o
qual ficaram conhecidos esses que tão ditosos
laços de amizade estabeleceram com os aborígines das praias brasileiras, grande importância tiveram na história do Brasil dos seus
dois primeiros séculos. Grandes amigos deles
foram os potiguaras do Nordeste, os tamoios
da Guanabara, os tupinambás do Maranhão,
com os quais praticavam escambo, aos quais
até mesmo as mulheres índias eram dadas em
casamento. Houve aqui, com efeito, nos primeiros anos após a chegada de Cabral, certos

aventureiros franceses que passaram a viver
entre os índios, constituindo famílias, num
regime de convivência harmônica e promiscuidade sexual a que Darci Ribeiro chamou
“cunhadismo”.
Se os projetos políticos franceses foram frustrados, grande foi a importância de
seus textos sobre a novel colônia portuguesa.
Muito devem os estudos sobre o Brasil quinhentista e seiscentista às obras dos cronistas e viajantes franceses que aqui chegaram
nas expedições de Villegaignon e de Daniel
de la Touche, cabeças dos empreendimentos
conhecidos, respectivamente, como França
Antártica e França Equinocial. É inestimável,
com efeito, o que deve o Brasil a Jean de Lery,
a Claude d’ Abbéville, a Yves d’ Évreux, a André Thevet, que tanto revelaram da cultura de
nossos primitivos tupis da costa e da natureza exuberante da nova terra, em que muitos
quiseram ver o próprio paraíso terreal, tão
longamente sonhado pelo homem europeu
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durante séculos. Lidos por
eruditos franceses, autores
como de Lery foram a base
das representações que
se construíram na Europa
dos Setecentos sobre o índio brasileiro e que fariam
Jean-Jacques Rousseau elaborar a teoria da “bondade natural do homem”, o
mito do “bom selvagem”,
que papel tão importante
desempenharia na formulação do ideário iluminista
que revolucionou o mundo
na segunda metade do século XVIII. Assim, por meio
dos franceses, o índio brasileiro estaria presente no
arcabouço simbólico da Revolução Francesa,
o que tão bem estudado foi por Afonso Arinos de Mello Franco.
E não foram somente franceses eruditos
que perlustraram as terras brasílicas nos primórdios da Idade Moderna. Também muitos
tupis da costa brasileira puderam percorrer
terras européias e, principalmente, a França.
Há nos fastos dos Quinhentos muitas informações sobre a presença de índios brasileiros
naquele país. Lá esteve Catarina Paraguaçu,
a matriarca da Bahia e esposa de Diogo Álvares Correia, o famoso Caramuru. Lá esteve
em 1613 o morubixaba tupinambá Itapuku,
que discursou em tupi no palácio do Louvre a
Luís XIII e a toda a corte francesa.
Esse era, com efeito, um período dos
mais notáveis da história da humanidade, em
que os homens puderam saber da existência
uns dos outros, em que o mapa do mundo
assumia seus contornos precisos e no qual,
segundo Charles Boxer (1963), “os ramos tão
afastados da grande família humana foram
ligados para o bem ou para o mal”, tarefa
ingente de cuja execução os portugueses foram os precursores, dando pela primeira vez
à humanidade a consciência, embora vaga,
de sua unidade essencial. Nesse feito reside
a grandeza histórica de Portugal.
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Aos portugueses seguiram-se os franceses, os
holandeses e os ingleses
nessa obra de entrelaçamento de culturas, de trocas materiais que tão bem
configuram o surto da
globalização, que atinge
seu paroxismo em nossos
dias e foi um dos mais importantes processos civilizatórios do mundo.
A obra de Ferdinand
Denis, agora reeditada,
trata de um espetáculo belíssimo em que índios tupinambás do Brasil foram
protagonistas em 1550: a
grandiosa festa brasileira
em Rouen. Trata-se de uma cerimônia de recepção ao rei Henrique II e a sua esposa Catarina de Médicis, que visitavam, naquele ano,
a Normandia, cuja capital era aquela velha
cidade francesa, que havia sido um dia o palco da morte de Joana d’Arc.
A obra de Denis vinha ao prelo trezentos anos depois daquela grandiosa cerimônia
e buscava ser, assim, uma edição comemorativa daquele grande acontecimento do século
XVI na França. Seu autor esteve na América
do Sul de 1816 a 1821 e publicou em 1824
Scénes de la Nature sous les Tropiques, que
fez dele uma das fontes do Romantismo no
Brasil, que se tornara, havia pouco, independente de Portugal.
Os cortejos e os desfiles triunfais eram
usança antiga naqueles tempos, mormente
quando um hóspede ilustre chegava a uma
cidade importante. Henrique II havia sido recebido triunfalmente em Lyon, e Rouen buscava, por sua vez, empanar o brilho da festa
da cidade vizinha com algo ainda mais apoteótico e retumbante.
Assim, em 1º de outubro de 1550, a cidade de Rouen ofereceu uma “fête brésilienne” aos reis que a visitavam. Foram construídas, às margens do rio Sena, réplicas de
aldeias indígenas. Nessas aldeias os france-
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Capa da 1.ª edição
francesa – 1850

ses organizadores da
cerimônia puseram
trezentos atores, a
representarem índios
brasileiros. O que
ocorreu, aí, de mais
notável foi que cerca
de cinqüenta deles
eram índios legítimos
levados do Brasil. Os
demais eram marinheiros normandos e
bretões, vezados no
trato com os silvícolas
da costa do Brasil havia muito tempo, freqüentadores que eram
do litoral brasileiro
para o tráfico de paubrasil. Também participavam da encenação
mulheres francesas. Todos os atores, índios
e europeus, apresentavam-se nus e pintados
com urucu, tinta rubra que disfarçava a nudez
dos brancos.
Naquelas aldeias simuladas, os atores
representavam a vida quotidiana dos índios
brasileiros: caçavam, fumavam tabaco, assavam carnes em grelhas, deitavam-se em
redes etc. Também a fauna do Brasil foi ali
exibida em alguns de seus espécimes, que
os marinheiros franceses portavam em seus
navios: ali apareciam símios, papagaios, periquitos e araras.
A encenação incluía uma batalha simulada entre tupinambás e tabajaras, estes
sendo aliados dos portugueses. Repelidos
pelos tupinambás, amigos dos franceses, representou-se o incêndio de uma construção
portuguesa, tudo isso diante dos olhos extasiados não só dos reis da França, mas também da rainha da Escócia, Maria Stuart, de
altos membros da corte, de cardeais, arcebispos e bispos, dos embaixadores da Espanha,
de Portugal, da Alemanha, de Veneza.

Pela concorrência
de tanta gente de escol,
pode-se aquilatar a grandiosidade da cerimônia e
o grau de atração que os
índios brasileiros exerciam sobre as mentes
dos europeus. Era um
espetáculo tão grandioso que ninguém queria
dele estar ausente.
Como bem asseverou Afonso Arinos, “a festa brasileira de Rouen... é
talvez a mais interessante demonstração da freqüência e importância
das relações existentes
no século XVI entre os
povos primitivos do Brasil e a França”. Dezesseis anos depois, em 1566, portugueses e
franceses se digladiariam num conflito que
decidiria a posse da porção meridional do
Brasil, a Guerra da Guanabara, na qual milhares de tamoios pereceram. A cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro seria fundada
justamente para afastar de vez essa ameaça
que pairava sobre a América Lusitana desde
o início: ser conquistada por outras nações
européias.
A obra de Ferdinand Denis, agora novamente editada, permite que os brasileiros de
hoje possam conhecer melhor o seu passado,
quando a nacionalidade brasileira ainda se
esboçava, quando ainda eram tênues os laços que nos prendiam a Portugal. Faculta-nos
um retorno a uma época prístina, que muitos veriam como a própria Idade de Ouro do
mundo.

EDUARDO DE ALMEIDA NAVARRO

Professor, Doutor em Letras – USP
Autor do Dicionário de Tupi Antigo – a
língua brasílica de nossas origens, ed. Vozes
www.bazardaspalavras.com.br
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VILLEGAGNON NA
GUANABARA
A CONVERGÊNCIA DE ANTAGONISMOS
ARNO WEHLING

V

illegagnon sempre foi personagem
polêmico. Envolvido no caldeirão
efervescente do século XVI, em que,
como afirmou corretamente o historiador Jean
Delumeau, maior especialista vivo na Reforma, todos os conflitos acabavam assumindo
uma feição religiosa, Villegagnon foi percebido contraditoriamente por mais de quatro
séculos, como tantos outros pró-homens do
Renascimento.
Procuremos, porém, transcender ao nível biográfico, psicológico e individual. Ele
será secundário, se perguntarmos qual foi a
sua inserção no contexto da época. Se mudarmos desta forma a lente com a qual o focamos, poderemos considerá-lo como o ponto
de interseção de vários processos.
Podemos destacar três deles.
Católicos versus protestantes: é a grande
dicotomia político-ideológica do século XVI.
Em 1555 ano do estabelecimento da França
Antártica, também foi o ano em que se celebrou a Paz de Augsburg, sob o princípio político-jurídico do “ejus rex, cujus religio”: a religião do povo seria a professada pelo príncipe.
Isso significava tanto uma vigorosa afirmação
da monarquia absoluta, quanto a confirmação
da tese de Delumeau: os conflitos políticos
consubstanciavam-se em opções religiosas.
A França Antártica foi um empreendimento, sob esse ponto de vista, singularmente misto, com todas as contradições e
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choques que tal opção envolvia: sugerida por
Villegagnon a Coligny, um dos líderes huguenotes, como colônia protestante na América,
foi apoiada por Henrique II, um rei católico e
teve parte importante dos membros da expedição recrutada nas prisões, o que, se não era
procedimento inusitado, acrescentava outra
variável ao complexo mosaico que iria constituir-se na Guanabara.
Nesse sentido, a França Antártica não
foi, a rigor, estabelecimento protestante, apesar das convicções de um homem como Jean
de Léry, cronista do episódio. Ela reproduziu,
antes de ser isto, o quadro religioso e por extensão social da metrópole dividida, de um
povo cortado ao meio por um meridiano de
ódio, incompreensão e intolerância, provocado por fatores muito diversos, como os políticos, os econômicos, os sociais e os religiosos,
que tomaram forma predominantemente religiosa de expressão.
França versus Espanha é outro tipo de
conflito intercorrente. As guerras entre Francisco I, da França, e Carlos V, da Espanha e
do Sacro Império, continuariam nos choques
posteriores entre os dois países. Caracterizava-se uma disputa pela predominância européia que, se pertencia à Espanha, não deixou
de ser permanentemente contestada por franceses e ingleses.
Fixar presença na Baía da Guanabara
poderia ser uma forma de afetar o domínio
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André Thevet. Combate entre franceses e portugueses
na Guanabara, em
1560.
Xilogravura, FBN

americano da Espanha, ameaçando as minas do Peru. Na pouco conhecida geografia da época, sabia-se na década de 1550,
vagamente, sem a correta dimensão física,
que na retaguarda do atual litoral que se
estende do Rio de Janeiro para o sul estavam os domínios espanhóis do Paraguai e
do Peru. Esta afirmação é conjetural: não se
conhece a existência de um plano ou uma
consciência geopolítica por parte da França com este objetivo. Sabe-se, entretanto,
comprovadamente, do interesse francês,
público e privado, na América do Sul; da
refutação, desde a década de 1520, ao “testamento de Adão”, dividindo o mundo entre
os países ibéricos em Tordesilhas; da cobiça
despertada pelas notícias da riqueza peruana. Todos esses indícios podem sustentar a
conjetura, justificando o interesse de Henrique II.
Por fim, mas não menos importante, a
existência do conflito franco-português que,
até então dimensionado no âmbito da concorrência comercial com o estabelecimento das

feitorias, iria tomar nova inflexão, com a tentativa de fixação de uma colônia, com vila e
fortificação.
O estabelecimento na Guanabara implicava, na prática, revogar o Tratado de Tordesilhas, seccionar em duas partes a frágil
ocupação portuguesa e colocar em xeque o
projeto de colonização definido por D. João
III desde 1548, com a criação do governo-geral. Por isso entende-se a preocupação do rei
português em “tirar essa ladroeira”, na sua
expressão, do Rio de Janeiro.
Villegagnon, brilhante aventureiro renascentista, foi no trópico o ponto de interseção de conflitos nos quais estiveram em jogo
os caminhos do futuro desenvolvimento do
Ocidente. Católico ou protestante, preponderância espanhola ou francesa e também do
embrionário Brasil: francês ou português?

ARNO WEHLING

Professor Titular da UGF e da UNI-RIO
Reitor da Universidade Gama Filho
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
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Cerimônia de Aclamação de S.M. D.João VI, 1818 – Debret, 1835 – FBN

A COLÔNIA FRANCESA
DE D. JOÃO
LILIA MORITZ SCHWARCZ

D

e um lado, imagine-se uma série de artistas formados na Academia de Arte
Francesa, vinculados às lides do Estado napoleônico e desempregados. De outro,
uma Corte européia estacionada nos trópicos
desde 1808; distante da metrópole e carente
de uma representação oficial. Foi, dessa maneira, e a partir da conjunção de duas situações aparentemente distintas que se conformou aquela que é conhecida no Brasil como
a Missão Artística Francesa de 1816. A coincidência de interesses fez com que a bibliografia
colocasse na iniciativa palaciana a intenção do
projeto. No entanto, algumas cartas deixadas
por Taunay, pedindo para que fosse contratado
como progenitor das princesas, revelam como
a “Missão” foi antes um acordo pessoal.
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E o contexto histórico apresentava algumas ciladas. Estamos diante de um grupo de
pintores, escultores, gravadores e arquitetos
acostumados a produzir uma arte grandiosa,
ao gosto de Napoleão, que havia transformado
a tradicional estrutura da Academia Francesa
num instrumento para a veiculação de sua
imagem. Por outro lado, d. João recebia em sua
colônia os artistas do ex-inimigo; daquele que
em última instância havia forçado a transferência da sede do Império para o Brasil. Por
fim, não há como esquecer que os laços entre
Portugal e a França tinham sido apenas reatados e que a chegada de imigrantes franceses
era objeto para muitas restrições.
Mas se o grupo não aportou exatamente como grupo, Joaquim Lebreton, o líder dos
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imigrados, ex-membro do Instituto de
França e diretor da
Classe de Belas-Artes, trataria de dar
feitio mais unificado
ao evento. Da parte
da Corte portuguesa
a idéia foi aprovada
pelo conde da Barca – Antônio Araújo de Azevedo – o
qual, formado pela
ilustração francesa,
apoiou o projeto de criar uma Academia de
Belas Artes. Com efeito, transmigrada a corte
era preciso dotá-la de outra memória, e, nessa
sociedade majoritariamente iletrada, nada melhor do que ter à disposição uma nova iconografia para criar uma representação oficial.
Contratar artistas acostumados a lidar
com as vicissitudes do Estado parecia medida
ajuizada; justamente um grupo de pintores e
escultores isolados politicamente, por conta
da queda de Napoleão. Assim, se na França
produziam grandes telas de atos heróicos
consagrados a Napoleão, se recriavam cenas
de batalha ou cuidavam do cerimonial, dos
monumentos, das festas e dos uniformes, já
no Brasil fariam algo semelhante. Além do
mais, após os acordos do Congresso de Viena
em 1815, d. João abriria finalmente os portos brasileiros também para os franceses, que
começariam a entrar, a partir de 1816, não
só na metrópole, como na rica e conhecida
colônia americana. É certo que esses artistas
viajantes estavam habituados a consagrar a
glória do ex-inimigo. No entanto, estavam
acostumados, também, com o poder e suas
guinadas, e bem que seriam úteis na tarefa
de elevação dessa corte.
E foi em 1815, e logo após a assinatura
do tratado de paz entre França e Portugal, que
o Marquês de Marialva, encarregado de negócios de Portugal na França, e depois o cavaleiro
Brito, passaram a negociar com esses artistas
reconhecidos em seu meio e que, em conseqüência da queda de Napoleão e preocupados
com as represálias políticas, andavam desejo-

Calpe, brigue
americano que
transportou
a “colônia
Lebreton” ao
Brasil – Debret,
1816

sos de emigrar. Mas se a historiografia sempre apostou na idéia de uma “Missão” oficialmente contratada, uma série de elementos
leva a desconfiar dessa versão. Em primeiro
lugar, as cartas deixadas por Nicolas-Antoine Taunay – talvez o artista mais renomado,
no momento em que o grupo chega ao Brasil
– parecem comprovar que a colônia francesa
não era tão coesa como procurava se apresentar.1 Não se sabe ao certo a data de tais
missivas, mas o que, sim, se sabe é que Nicolas oferece seus serviços como preceptor dos
filhos de d. João e ainda tem tempo de brincar
com a própria idade – sessenta anos feitos –,
dizendo que não oferecia qualquer perigo às
princesas.2
É preciso pensar, assim, na incompatibilidade entre o que a correspondência de Taunay deixa transparecer e o que parte da nossa
historiografia legou. Se nos fiarmos na carta
enviada por Nicolas ao regente, parece que o
artista teria vindo sozinho e por iniciativa própria; no máximo acompanhado de sua família.
Ao contrário, parece que Taunay pagou do próprio bolso para viajar até o Brasil. Tal versão
em nada combina com o episódio divulgado
em nossos compêndios de história, que descrevem a proeminência do governo de d. João,
o qual teria encomendado uma “Missão artística”, com o objetivo de fundar uma Academia
de Artes no Brasil. Não se quer dizer que os
artistas não tenham chegado juntos. Também
não há como negar que o grupo foi amparado
pelo príncipe no momento em que aportou no
Rio de Janeiro, em 1816 e foi, portanto, no
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mínimo “oficioso”. Mas temos elementos para
desconfiar das interpretações que vinculam a
“Missão” a uma iniciativa palaciana.
Por outro lado, há que se perguntar por
que d. João contrataria pintores franceses
para representar o Brasil; justamente artistas outrora acostumados a trabalhar com seu
ex-inimigo: Napoleão Bonaparte? Afinal, na
assim chamada “missão” estava Lebreton (o
líder do grupo e também ex-diretor do Louvre
e do Instituto de França, recentemente deposto), Debret (primo de David e seu colega de
ateliê), Grandjean de Montigny (arquiteto do
irmão mais novo de Napoleão), entre outros.3
O grupo era, portanto, bastante afinado com
uma posição política que, bem que poderia desagradar o regente. Ao que tudo indica, o grupo se auto-convidou; ou melhor, essa foi uma
iniciativa dos artistas franceses, apoiada pela
corte portuguesa residente em Paris e que só
se tornaria oficial quando, efetivamente, chegou ao Brasil. Afinal, a situação dos participantes do grupo não era das mais fáceis: Lebreton perdera o emprego no Louvre e no Instituto, onde ocupava o importante cargo de
presidente da classe de Literatura e membro
da classe de Belas Artes; Debret acompanhara o destino de seu primo exilado na Bélgica,
perdera seu cargo no ateliê de David e vira
seu único filho falecer; Montigny fora demitido de sua posição como arquiteto na corte da
Westfália, onde reinava o histriônico irmão
mais novo de Napoleão e, se Taunay não fora
afastado de seu posto no Institut de France,
sofria com a situação
– percebera que seus
clientes sumiam, consumira seu patrimônio
e temia ser demitido
da Instituição, onde
era vice-presidente da
classe de Belas Artes.
Enfim, motivações não

D. João e D.ª Carlota
Joaquina passando na
Quinta da Boa Vista
(detalhe) – Nicolas-Antoine
Taunay, 1816-21
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faltavam e essa seria mais uma das versões
do famoso provérbio: “fazer a América”.
UMA SITUAÇÃO FRÁGIL
O governo francês recém-instalado no
Brasil, e até mesmo Jean-Baptiste Maler, o representante da França residente no Rio de Janeiro, se não podiam opor-se à vinda dos acadêmicos, não viram com bons olhos essa emigração de artistas. Por outro lado, não eram
poucas as nações latino-americanas – o México e os Estados-Unidos, por exemplo – que
começavam a conformar acervos oficiais, com
o intuito de criar iconografias de Estado. No
entanto, os primeiros momentos dos nossos
artistas seriam mesmo de desamparo. Araújo
faleceria logo após a chegada do grupo e, sem
seu principal mecenas, a indiferença recairia
sobre os integrantes franceses, além da hostilidade dos artistas nacionais e portugueses.
E oportunidades existiam; por mais que fossem distintas daquelas imaginadas a princípio pelos artistas. Com o falecimento da rainha d. Maria I em 1816 e a futura aclamação
do novo soberano, o príncipe d. João (adiada para 1818), os artistas logo perceberiam
qual seria sua verdadeira função: construir
cenários rápidos e dar grandiosidade a essa
corte imigrada. Com os componentes chegavam, pois, os desejos de montar um aparato laico com relação às artes e a intenção de
se impor uma “nova cultura artística”, mais
afinada com as vogas francesas: no lugar da
arte barroca e religiosa entraria essa parafernália de profissionais,
ajustados a um modelo
estatal de produção artística e com o mecenato da Corte.
E o decreto sairia em 12 de agosto de
1816 destacando os
amplos objetivos da
“Missão”, que pretendia expandir a “educação artística”4. Como
dizia o decreto, o fim
último era “a civilização dos povos maior-
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mente nesse continente”. Assim, se havia um
grande gap entre as metas do grupo e a vontade política reinante, entre 1816 e 1826 o
grupo de artistas franceses foi ganhando espaço e definição. Os propósitos e promessas
primeiros não foram, por certo, cumpridos,
mas no plano pictórico a “colônia Lebreton”
seria responsável por uma transformação radical, que relegou o barroco a um segundo
plano, e permitiu que o neoclassicismo passasse a imperar, ao menos na corte do Rio de
Janeiro, não só nas artes como na arquitetura. A Antiguidade era a grande fonte de inspiração e os modelos dos antigos personagens
saíam dos livros para ganhar novos deslocamentos diante dessa realidade que apresentava uma realeza fora do lugar. E esse modelo
se encaixaria de forma perfeita nos planos da
monarquia portuguesa, a qual selecionou um
convencionalismo temático e certa contenção
acadêmica.
Mas, se a tarefa primeira era propagar
pela colônia uma determinada cultura das
belas-artes, desavenças internas, a falta de
empenho político e a falta de efetivação da
Academia levaram a mudanças nos planos.
Para piorar, o grupo dos portugueses acabaria por assumir a direção da Escola e minaria
a esperança dos artistas franceses.5 Além do
mais, diante da inexistência de um mercado
de artes, os artistas teriam que se filiar exclusivamente à Família Real.
Não obstante, os primeiros momentos
foram mesmo de fracasso. Para piorar, em
tempos de domínio inglês, uma missão francesa composta por simpatizantes de Bonaparte não seria recebida com bons olhos. O
primeiro a retornar seria o gravador Pradier
em 1818 – alegando falta de material e de
condições para exercer sua prática –, seguido de Nicolas Taunay em 1821 e finalmente
de Debret em 1831. Só Montigny e Auguste
Taunay ficariam nos trópicos e por aqui morreriam.

LILIA MORITZ SCHWARCZ

Prof.ª titular de Antropologia da Universidade de São Paulo
Autora, entre outros, de O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay
e as desventuras dos artistas franceses na corte de D. João

D.João VI – Debret, 1818 – Museus Castro Maya
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O SOL DO BRASIL
Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas
franceses na corte de D. João (1816-1821)

E

ditado pela Companhia das Letras e
fartamente ilustrado
– são 103 imagens em pretoe-branco e mais dois cadernos
coloridos com 45 telas que
Taunay realizou na Europa
e no Brasil, – O sol do Brasil
foi lançado antecedendo duas
grandes exposições internacionais sobre a obra do artista: no
Museu de Belas Artes do Rio de
Janeiro (maio a junho de 2008) e
na Pinacoteca de São Paulo (julho a setembro do mesmo ano),
ambas com curadoria da autora,
Lilia Moritz Schwarcz.
Nicolas-Antoine Taunay foi
um artista acadêmico – do círculo íntimo de
Napoleão e Josefina –, que desembarcou no
Brasil em 1816, acompanhado de outros pintores como Jean-Baptiste Debret e Grandjean
de Montigny. Considerado o membro mais
importante do grupo, trazia na bagagem a
intenção de se transformar em pintor do rei.
Nunca existiu, porém, uma “missão
francesa” nos moldes como a historiografia
a caracterizou: d. João jamais contratou artistas para a sua corte, muito menos artífices do antigo inimigo francês, que forçara a
vinda do monarca ao Brasil. Ao contrário, foram os artistas que se autoconvidaram, com
o propósito de criar aqui uma Academia,
igual à que existia no México.
Como a vinda desses pintores não era
oficial, a eles só restaria a agenda da corte: as exéquias de d. Maria, a coroação de
d. João e o casamento de d. Pedro, para os
quais construíram cenários frágeis e misturaram os trópicos com modelos da Antiguidade grega e romana.
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A vida de Taunay entre nós não foi
fácil. Como homem da Ilustração, ele não encontrou lugar para os escravos em suas pinturas: se a natureza era imensa, já os escravos surgiam cada vez mais diminutos, quase
borrões no meio da tela. Os trópicos pareciam
difíceis de representar, e Taunay sempre reclamou da luz brilhante demais da América, dos
verdes “excessivos” das florestas e do céu do
Rio de Janeiro, que considerava absolutamente “exagerado”. Por outro lado, a tão sonhada
Academia não saía do papel e, quando finalmente foi fundada, o pintor acabou preterido
na estrutura da instituição.
Sobre a autora
Lilia Moritz Schwarcz nasceu em 1957, em
São Paulo. É professora titular no Departamento
de Antropologia da USP. Pesquisadora consagrada, é autora, entre outros, de Retrato em branco
e negro (1987), O espetáculo das raças (1993),
As barbas do imperador (Prêmio Jabuti/ Livro do
Ano 1999) e A longa viagem da biblioteca dos reis
(com Paulo Azevedo, 2002), todos esses publicados pela Companhia das Letras.

www.companhiadasletras.com.br
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CAPITU:
A VISÃO DE
DOMÍCIO
PROENÇA
FILHO
MOACYR SCLIAR

C

apitu traiu ou não traiu? A polêmica
que há muito tempo divide os brasileiros (e também estrangeiros) agora volta à tona por causa, obviamente, do
centenário da morte do criador de Capitu, o
grande Machado de Assis, autor de um romance que gerações e gerações vêm lendo:
Dom Casmurro. Casmurro, que designa um
cara fechado, mal-humorado, é uma palavra hoje pouco usada; mas o livro continua
mobilizando emoções, sobretudo porque
ciúme é um tema universal, um sentimento ao qual ninguém é imune. A história é
narrada pelo próprio Dom Casmurro, um
advogado chamado Bentinho; já na adolescência ele se apaixona por Capitolina (outro
nome que ninguém mais usaria), a Capitu.
Casam, e depois de algum tempo, têm um
filho, Ezequiel. Todos os ingredientes para
a felicidade estão presentes, mas Bentinho
começa a suspeitar que Ezequiel não é filho
dele, e sim de Escobar, o melhor amigo do
casal. Uma dúvida que na época – não havia
teste de DNA – não dava para esclarecer. E
o ciúme vai destruir a vida da família: o casal separa-se, Capitu morre, Ezequiel morre,
Bentinho fica só e vira Dom Casmurro.

Machado ficou conhecido como o
Bruxo do Cosme Velho (por causa do bairro
em que morava) e neste romance a gente
entende a razão do apelido: ele realmente
faz bruxarias com a literatura. Quando terminamos o livro ficamos sem saber se Bentinho relatou o que de fato aconteceu ou se
deu vazão à sua fantasia paranóica. Este é
o grande mérito da obra. Dom Casmurro não
é, claro, a única história de ciúmes; Othelo,
de Shakespeare, aborda o mesmo tema, mas,
nesta peça teatral, não ficamos em dúvida:
sabemos que se trata da fúria de um ciumento. Machado, pelo contrário, faz com que
pensemos sobre o que realmente aconteceu.
Pergunta: como Capitu contaria a
mesma história? Esta questão serviu de
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A Glória – Pieter G. Bertichen – 1846. Museu da Irmandade do Outeiro da Glória

desafio para Domício Proença Filho, de
quem, a propósito, sou amigo e admirador há muito tempo. Carioca, formado em
Letras pela antiga Faculdade Nacional de
Filosofia da Universidade do Brasil, livredocente e doutor em Literatura, professor
com passagem por várias universidades
no país e no exterior, pessoa de múltiplos
talentos e múltiplas atividades, membro
da Academia Brasileira de Letras, Domício é um grande especialista em Machado
de Assis. Além de vários trabalhos sobre o escritor, organizou, para a Global
Editora, a antologia Os melhores contos
de Machado de Assis, precedida de uma
brilhante introdução, na qual diz, a respeito do escritor: “Seus contos e seus romances caracterizam, entre outros traços,
o experimentalismo de feição lúdica, a
desmistificação da aura.” Baseado nestes
dois pressupostos, Domício partiu para
um ousado empreendimento: escreveu um
romance – Capitu: memórias póstumas,
reeditado pela Record –, em que a própria
Capitu, assumindo o papel antes desempenhado por Bentinho, narra a sua versão
dos acontecimentos. O resultado, como se
pode imaginar é surpreendente, e recentemente foi levado ao palco pela grande Fernanda Montenegro, que, no teatro da ABL
(e dentro das comemorações do ano Machado) apresentou a um enorme público
um monólogo extraído pelo próprio Domí-

32

cio de seu livro. O texto, além de deliciar
leitores e espectadores, também fez pensar
sobre um problema que há milênios nos
atormenta: o que é, afinal, a verdade?
Como descobri-la? Questão tão difícil
quanto crucial. A propósito, há um antigo
e famoso filme japonês, Rashomon, que
narra um violento acontecimento visto por
quatro pessoas – e cada uma conta algo
diferente. Mais um exemplo: a nobelizada
escritora sul-africana Nadine Gordimer
escreveu uma Carta ao filho, resposta à
famosa Carta ao pai, em que Franz Kafka
se queixa amargamento do seu genitor. De
novo: é o outro, e bem diferente, lado da
moeda.
Emerge daí uma lição óbvia: cuidado
com a ruminação, cuidado com o raivoso
monólogo interior. A verdade é dialética,
nasce do diálogo – entre pessoas, entre
instituições, entre correntes políticas, entre grupos sociais. Quando a pessoa fala
consigo própria, como faz Bentinho em
Dom Casmurro, nem sempre tem o interlocutor adequado. Domício convida-nos
a ver a outra face da moeda, a pensar em
diferentes possibilidades. Com o que se revela um soberbo machadiano. O Bruxo do
Cosme Velho aplaudiria, comovido.

MOACYR SCLIAR
Escritor
Membro da ABL

www.record.com.br
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MISSA DO GALO
MACHADO DE ASSIS
VARIAÇÕES SOBRE O MESMO TEMA
Antonio Callado
Autran Dourado
Julieta de Godoy Ladeira
Lygia Fagundes Telles
Nélida Piñon
Osman Lins

E

m Missa do Galo: Variações sobre o
mesmo tema, um dos mais célebres
contos de Machado de Assis é recontado por seis grandes escritores brasileiros:
Antonio Callado, Autran Dourado, Julieta de
Godoy Ladeira, Lygia Fagundes Telles, Nélida
Piñon e Osman Lins. O volume, idealizado
por Osman Lins em 1964 e posto em prática
13 anos depois, retorna às livrarias neste ano
em que é lembrado o centenário da morte de
Machado.
O conto original é o relato de um rapaz
que, retomando um momento do passado,
tenta compreender o que se passou, na rapidez cronológica de pouco mais de uma hora,

entre ele, então com dezesseis anos, e Conceição, já na casa dos trinta.
Nas releituras, os seis autores jogam
com o tempo e o espaço, além de dividirem
os pontos de vista. Julieta de Godoy Ladeira
privilegia simpaticamente a figura de Conceição; Osman Lins mantém a estrutura apoiada
em Nogueira, o rapaz; Nélida Piñon centra-se
em Meneses, o marido; Antonio Callado volta-se a dona Inácia, a sogra; Autran Dourado
amplia traços configuradores de Conceição; e
Lygia Fagundes Telles, por sua vez, destaca a
mobilização dos sentimentos.
“As variações do texto-origem ora relançadas possibilitarão, além do prazer da leitura,
comparar o tratamento diversificado da história inicial, revisitar os meandros da estrutura
ficcional, as múltiplas feições do estilo”, escreve o acadêmico Domício Proença Filho, especialista na obra de Machado, nas orelhas. “Um
desafio abre-se, por outro lado, à argúcia dos
leitores: verificar os aspectos evidenciados no
conto machadiano que seguem presentes nas
recriações e os que acrescentam a cada uma
delas, em função da arte dos seis ficcionistas
que o reescreveram. E, ludicamente, outro
mais, especialmente no âmbito das atividades
didático-pedagógicas: reescrever a sua própria
versão de Missa do Galo”.
Sobre o autor

Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no
Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839, e morreu
na mesma cidade, em 29 de setembro de 1908. É
o mais emblemático nome da literatura brasileira,
identificado pelo crítico norte-americano Harold
Bloom como o maior escritor afro-descendente de
todos os tempos. No centenário da morte do autor, além de Missa do Galo, a Editora José Olympio
lança Machado de Assis – Seis contos escolhidos e
comentados por José Mindlin; O ideal do crítico,
com ensaios do autor selecionados pelo escritor e
crítico Miguel Sanches Neto; e Machado de Assis
(1935-58), livro de ensaios de autoria de Augusto
Meyer.

divulgação@joseolympio.com.br
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MACHADO E ROSA
NOVAS
SELETAS

A

Coleção Novas Seletas, com perfil
paradidático, editado pela Editora
Nova Fronteira, pretende despertar o
interesse pela leitura tanto em estudantes
do ensino médio e das séries finais do fundamental, quanto em leitores de qualquer
idade e escolaridade, com obras de grandes
escritores e poetas brasileiros.
A coleção é coordenada por Laura Sandroni, escritora e crítica, autora de livros sobre
literatura para crianças e jovens, uma das organizadoras da Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil, e que realizou projetos de incentivo à leitura na Fundação Roberto Marinho.
Cada título tem um organizador, autor,
professor ou editor de grande experiência
que, como leitor mais experiente, orienta os
passos do iniciante sobre pontos importantes e contextuais da obra. Introduções elucidativas e notas apontam desde o significado
de palavras pouco usuais até referências históricas e/ou literárias de passagens.
Machado de Assis, José de Alencar, João
Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Orígenes Lessa, Cecília Meireles e João Guimarães
Rosa e outros autores estão sendo editados.
Luiz Antonio Aguiar, premiado autor
de livros infantis e juvenis, organizou o livro
dedicado a Machado de Assis. Na apresentação do livro, Luiz Antonio Aguiar discorre
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sobre a “mania de Machado”, paixão que
costuma acometer – sem nunca diminuir – a
quem se envolve com a literatura do “bruxo
do Cosme Velho”.
O menino pobre, mulato, gago e epilético que se tornou um dos escritores mais
populares de seu tempo e dos mais importantes da língua portuguesa. A seleção
privilegia a segunda fase de Machado, apresentando capítulos de Memórias Póstumas de
Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro,
Esaú e Jacó e Memorial de Aires, além de
quatro crônicas, oito contos e oito poemas.
Flávio Aguiar, professor, romancista e
crítico literário, apresenta João Guimarães
Rosa, explorando os contos, novelas e romances que escreveu. A hora e a vez de Augusto
Matraga está na versão integral e Grande sertão: veredas é delineado.
Criador de mundos e de linguagens,
Rosa expressa um sertão fabuloso – imaginário e real, que cresce no espaço e no tempo. Isto evidencia a grandeza e desafia quem
se aproxima da obra: ir além do símbolo
pronto, penetrar e conviver com a intimidade
das palavras, naquela apreensão pessoal,
única e insubstituível que todo leitor tem o
direito de construir e de desfrutar.
www.novafronteira.com.br –
e.mail: imprensa@novafronteira.com.br
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CONTO DE ESCOLA

A

coleção Dedinho de Prosa abre com
uma pequena pérola do mais universal dos escritores brasileiros,
Machado de Assis (1839-1908). Neste Conto
de escola toda a genialidade e ironia machadiana estão presentes em uma situação que,
segundo a crítica Lúcia Miguel-Pereira, seria
de clara inspiração autobiográfica.
As notáveis ilustrações de Nelson Cruz
retratam o Rio de Janeiro na passagem do
século XVIII para o XIX, inspiradas em artistas do período, como Jean-Baptiste Debret.
A ambientação recupera a vida urbana da
época, o traçado das ruas, as casas, as paisagens e mesmo curiosidades como a palmatória, objeto que poucos hoje sabem como e
o que era!
Atualmente pouca gente sabe também
o que seria um “sueto” ou mesmo o que é
“cabular aula”. Pilar, o protagonista, era
mestre em “suetos”, dificilmente deixava as
brincadeiras da rua para ir à escola. Mas certa vez, por acaso, resolve comparecer. Neste
dia, um colega de sala, filho do professor,
oferece a Pilar uma moeda “do tempo do

rei”, como pagamento para que o garoto
explicasse a lição de
sintaxe.
Esse é o ponto de partida para a
notável narrativa de
Machado, que discute
a questão da troca de
favores e das pequenas delações. Conto
de escola traz um
retrato irônico e divertido destas características ainda tão marcantes nas relações
sociais brasileiras, mostrando como podem
estar presentes até mesmo no colégio.
Escrito em 1884, o conto figura no volume Várias histórias (1896). A Cosac Naify
adotou a versão considerada a mais correta,
publicada pelo Instituto Nacional do Livro
em parceria com a Ed. Civilização Brasileira
e estabelecida pela Comissão Machado de
Assis. Trata-se de ótima porta de entrada
para o universo machadiano.
Sobre o ilustrador
Nelson Cruz nasceu em 1957, em Belo Horizonte e vive atualmente em Santa Luzia. Ilustrador e artista plástico, recebeu o prêmio de “Melhor Ilustração Hors-Concours” (2003), pelas ilustrações do Conto de Escola, concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ. O
livro foi incluído no catálogo “The White Ravens”,
da Internationale JugendBibliothek, de Munique
(Alemanha).
Pela Cosac Naify, Nelson já publicou No longe dos Gerais, livro sobre Guimarães Rosa, que
envolveu intensa pesquisa para a confecção do
texto e das pinturas e desenhos. Em 2004, lançou
também O caso do Saci.

www.cosacnaify.com.br
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NO LONGE DOS GERAIS

N

Revisitando GUIMARÃES ROSA

elson Cruz, autor e ilustrador
que assina o projeto editorial
de No Longe dos Gerais, da
Cosac & Naify, deu voz ao menino Nilson, que ficou esquecido na reportagem sobre a famosa viagem que João
Guimarães Rosa fez pelo sertão de Minas, em 1952, acompanhando a condução da boiada de seu primo, Chico
Moreira. É “o menino” quem conduz o
leitor para um verdadeiro “batismo de
boiada”, na companhia deste doutor
vindo da cidade, e que resolveu virar
vaqueiro para descobrir mais uma vez
o colorido das veredas.
Parte das anotações feitas por
Rosa durante esta célebre viagem pelo
sertão mineiro iriam migrar para os
livros Corpo de Baile e Grande Sertão:
Veredas. Mas a simplicidade e o espírito
rito de notação
notaçã
daquelas cadernetinhas que o vaqueiro João Rosa
pendurava ao pescoço com um cordão ficaram para
sempre em No Longe dos Gerais. O livro tem o formato de uma caderneta de viagem. Na capa amarela, a ilustração reproduz a famosa foto tirada pela
rolleiflex de Eugênio Silva, publicada na revista O
Cruzeiro, de 1952: lá está ele, montado na mula
Balalaica, acompanhando a boiada de Chico Moreira. Essa mesma imagem “fervia” na cabeça de
Nelson Cruz: por que não contar a história de um
escritor famoso que resolve juntar-se a oito vaqueiros e um violeiro da sua terra para aprender as lições do sertão?
Logo nas primeiras incursões da pesquisa,
Cruz descobriu que um garoto, de cerca de 9 anos,
havia acompanhado a viagem, embora não fosse
citado naquela reportagem. Um verdadeiro achado
para a reconstituição da história.
O percurso de Nelson Cruz, cinqüenta anos
depois, jamais seria o mesmo: a viagem de Rosa
levou onze dias para percorrer os duzentos e quarenta quilômetros que separavam a Fazenda de Sirga, na região de Três Marias (a 300 quilômetros de
Belo Horizonte) até o seu destino – a Fazenda São
Francisco, perto de Cordisburgo. A pesquisa para
No Longe dos Gerais exigia nada menos do que
dois mil quilômetros de viagem! A editora Cosac &
Naify aceitou o desafio e apoiou a reconstituição
minuciosa da trilha.
Nelson Cruz entrevistou pessoas, consultou
arquivos; desenhou fazendas, bois desconfiados,
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buritis, alforje, berrante,
arreios, cisterna, tronco de
mangueira... Registrou em
aproximadamente quatrocentas fotografias os lugares
por onde a boiada de Chico
Moreira passou. E, apesar da
destruição da paisagem pelo
tempo, o espírito da viagem
ainda sobrevive no registro
do texto e nas vinte e quatro
ilustrações – desenhos e pinturas deste premiado artista
plástico e ilustrador mineiro.
O VAQUEIRO JOÃO ROSA
É “o menino”, recémdescoberto por Nelson Cruz
em No Longe dos Gerais,
quem colhe as impressões
sobre este vaqueiro João Rosa – como os companheiros de viagem passaram a chamar o médico, diplomata e escritor, à época consagrado por Sagarana: “Quando ele chegou à Fazenda Sirga, parecia um
homem meio ao contrário. Era médico, mas proibiu
os vaqueiros de chamá-lo de doutor” – diz o menino. O novo companheiro de viagem também era
dono de uma curiosidade insaciável: “Perguntava
sobre tudo: de cor de pedra à casca de árvore, de
nome de pássaros e bichos aos apelidos de gente”; e
gostava de esticar conversa com os bois Tarzã e Cabocla – seus preferidos. “Êh, meu boizinho, tá com
fome? Boi forte, bonito!” – lembra o menino.
Mais do que aboiar, o que João Rosa fazia
mesmo era anotar tudo o que os vaqueiros lhe diziam nas cadernetinhas.
A IDENTIDADE DO “MENINO”
A participação do menino na viagem foi
mencionada no depoimento de Zito e abre a edição
do livro. E soube mais: que o menino havia morrido
em 1993 e era filho do capataz Manelão (tornado
personagem dos livros de Guimarães).
Nelson Cruz encontrou a resposta definitiva
nas anotações das cadernetinhas de Rosa, em arquivos do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Segundo o escritor, Nilson
não teria completado a viagem – mas voltado na
altura de Vereda Comprida, pouco antes de chegar
a Andrequicé: era o suficiente, entretanto, para que
Nelson refizesse a trilha, como imaginara no início
do projeto, pelos olhos do menino.
www.cosacnaify.com.br
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A CARTOMANTE

A

cartomante é a história de um
triângulo amoroso, tema recorrente
em Machado de Assis. Depois
de anos de distância, Vilela reencontra
o amigo Camilo e apresenta-lhe sua
esposa, Rita. Paixão, traição e adultério
fazem parte desta trama, que tem uma
cartomante como personagem chave,
selando o destino dos três.
O conto, publicado originalmente
em 1884, traz a marca da fina ironia de
Machado de Assis, e de seu olhar astuto
sobre a sociedade carioca e a psiquê
humana.
A versão em quadrinhos, com
desenhos em aquarela é do jovem designer
Flavio Pessoa; e dele e Mauricio Dias a
adaptação – fiel ao espírito do original.
Fotos de Marc Ferrez e Augusto
Malta enriquecem a obra, servindo como

cenário para as ilustrações que lhes são
sobrepostas, como se vê na capa. Isto
ajuda a recriar a atmosfera do Rio de
Janeiro em fins do século XIX, inserindo o
leitor no mundo de Machado de Assis. A
edição é da Jorge Zahar Editor.
Sobre os autores
MACHADO DE ASSIS dispensa apresentações e é considerado por muitos o maior escritor
brasileiro de todos os tempos. Autor de obras
clássicas, como os romances Dom Casmurro e
Memórias Póstumas de Brás Cubas, nasceu em
1839 e morreu em setembro de 1908.
FLÁVIO PESSOA é professor de desenho de
observação na Faculdade de Arquitetura da UFRJ,
ilustrador e designer gráfico.
MAURÍCIO O. DIAS, formado em cinema,
escreveu roteiros para programas de televisão e
filmes de curta e longa metragem.
www.zahar.com.br / jze@zahar.com.br
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REDAÇÃO OFICIAL AO SEU ALCANCE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

É

instrumento de comunicação
para assuntos internos, por
ex., entre chefias de unidades
administrativas de um mesmo órgão. É o veículo de mensagens rotineiras, objetivas e simples, que não
venham a criar, alterar ou suprimir
direitos e obrigações, nem tratar de
assuntos de ordem pessoal.
Observação: A Correspondência
Interna – CI, substitui o memorando, cuja nomenclatura não deve ser
mais utilizada.
Partes componentes:
1. Título (abreviado – CI – com a
sigla do órgão emitente e o número do
documento), em letras maiúsculas.
2. Data, por extenso, à direita
da página.
3. Destinatário, precedido da
preposição Para.
4. Remetente, precedido da preposição De.
5. Assunto, expresso sinteticamente.
6. Texto, paragrafado, explanando o assunto da CI.
7. Fecho de cortesia, com o advérbio Atenciosamente.
8. Assinatura, nome e cargo da
autoridade ou chefia que subscreve
a CI.
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EXEMPLO

Colégio Estadual Santos Dumont
CI CESD/DG n.º 09 (1) Piraí, 10 de outubro de 2008 (2)
Para: Coordenadores de Área (3)
De: Direção Geral (4)
Assunto: Divulgação de revista eletrônica (5)
(6) Solicitamos aos senhores Coordenadores que tomem
conhecimento e divulguem entre seus colegas de Área a existência da revista eletrônica trimestral Educação em linha,
hospedada no site da Secretaria de Estado de Educação do
Rio de Janeiro – www.educacao.rj.gov.br.
Destaque-se que a revista Educação em linha ainda não
é impressa nem distribuída pela Seeduc/RJ. O acesso a ela é
livre, e as matérias de interesse de professores, alunos ou
terceiros podem ser impressas, a cores ou em preto e branco,
ou salvas em meio eletrônico: no HD do próprio computador
ou laptop, num disquete, CD ou DVD, dependendo das conveniências pessoais.
Como atividade pedagógica, sugere-se que os Coordenadores promovam debates sobre artigos com os colegas, de
forma que eles possam fazer o mesmo com seus alunos.
Para facilitar a localização do site e da revista, afixamos
no quadro de aviso tanto o endereço eletrônico quanto a
capa, impressa.
Atenciosamente (7)
JOSÉ DA SILVA (8)
Diretor Geral

JOHN WESLEY FREIRE

Professor da Seeduc/RJ
Especialista em educação, produtor
e apresentador de rádio e tv

NÃO TROPECE NA GRAMÁTICA
Foto: J.W.Freire

Arena romana do séc. I
d.C. em Arles, França.

GALICISMO:
Vício de linguagem, colonialismo cultural,
ou empréstimo lingüístico?
HELENICE VALIAS

O apego à França é uma
maneira de os latinos
celebrarem sua latinidade.
Charles de Gaulle

S

abemos que as línguas vivem em contínua mudança, determinada pela evolução histórico-econômico-social das sociedades que as utilizam. Suas transformações
também decorrem das influências de culturas
umas sobre as outras. Há povos que, por sua
marcante cultura, “invadem” lingüisticamente
os países onde chegam ou por onde passam,
deixando-lhes traços no léxico e/ou na construção sintática.
Herdamos nosso idioma de uma comunidade agrícola e pastoril que habitava o Lácio,
região situada no centro da Península Itálica: o
português é um estágio atual do latim outrora
falado na faixa ocidental da Península Ibérica.
As várias culturas ali existentes vão se transfor-

mando a partir das invasões romanas, por volta
de 219 a.C., e de sua imposição cultural. Nas regiões romanizadas, a língua utilizada é o latim
vulgar, forma popular somente falada, que, por
sua vez, se modifica pela interpenetração com
os falares regionais, originando vários dialetos,
denominados genericamente romanços.
Ao final de um processo evolutivo, as línguas neolatinas constituem-se, e na Península
Ibérica várias línguas e dialetos se formam, entre elas o catalão, o castelhano, o galego-português; desta última, deriva o português. Entre os
séculos VIII e XV, é inegável que a invasão árabe
deixa ali expressiva influência cultural, donde
a herança de centenas de vocábulos árabes no
nosso léxico.
A partir do século XV, com a dilatação do
império luso, a língua portuguesa se expande
aos cinco continentes. No século XVI, de 1580
a 1640, Portugal permanece sob o domínio hispânico, e um sem número de espanholismos
penetra na língua portuguesa. No Brasil, ela co-
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meça a se diversificar do português luso, tanto
no aspecto vocabular, quanto fonético e sintático, pela “contaminação” com as inúmeras línguas indígenas. Atente-se para que, até 1759, o
tupi-guarani era a língua usual, mesclada com
o português. Mas um decreto do governo luso,
influenciado pelo Marquês de Pombal, proibiu
o uso do idioma “híbrido”, impondo punições a
quem não usasse a língua portuguesa, embora
este idioma só tenha verdadeiramente se tornado oficial após a chegada de D.João e sua corte
ao Brasil, em 1808.
Sem desconhecer a presença de franceses, holandeses e espanhóis que, devido a passagens pelo território brasileiro e invasões, aqui
deixaram traços culturais e lingüísticos, no período da escravidão, iniciado em meados do século XVI, as muitas línguas advindas de nações
africanas adicionam imenso repertório à língua
pátria. Já no período independente, a chegada
de imigrantes europeus e asiáticos traz novas
contribuições lingüísticas, que foram sendo incorporadas ao português.
Como considerar essas contribuições estrangeiras, assimiladas à nossa língua: estrangeirismo, colonialismo cultural, ou empréstimo
lingüístico?
Classificado gramaticalmente como vício
de linguagem, o estrangeirismo é definido por
Bechara, em sua gramática, como “o emprego
de palavras, expressões e construções alheias
ao idioma que a ele chegam por empréstimos
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tomados de outra língua”.
Lembra-nos que “os estrangeirismos léxicos entram no
idioma por um processo natural de assimilação de cultura ou de contigüidade geográfica”, registrando o contato
entre povos. Assinala que “a
introdução de uma palavra estrangeira para substituir uma
vernácula em geral se explica
pela debilidade funcional da
palavra ameaçada de substituição”. E ainda constata que
“modernamente no mundo
globalizado em que vivemos,
onde os contactos de nações
e de cultura são propiciados
por mil modos, os estrangeirismos interpenetram-se com
muita facilidade e rapidez”.
Denominados galicismos ou francesismos, as inúmeras e significativas marcas oriundas do francês na língua portuguesa do Brasil
datam mais propriamente do século XIX – pela
influência da rica literatura e pelo ensino do
francês, presente então nas escolas – e persistem ainda hoje, vivas e insubstituíveis. Estão
entranhados no nosso léxico, sobretudo no que
se refere à moda, à culinária e às artes, e outros, presentes no nosso dia-a-dia, com grafia
original ou já incorporados como vernáculos.
Não é difícil recordar um pequeno repertório. Na moda (e vestuário): bonet/boné,
bâton/batom, bikini/biquíni, boutique/butique,
cachecol/cachecol, casquette, chemisier, chic,
costume, crochet/ crochê, démodé, eau de toilette, écharpe, escarpin, etiquette, foulard, frac/
fraque, godé/godê, griffe/grife, haute-couture,
lingerie, maillot/maiô, maquillage/maquiagem,
molleton, paletot/paletó, pegnoir, pèlerine, prêà-porter, robe-de-chambre, sachet/sachê, socquette/soquete, strass, soutien-gorge/sutiã,
tailleur, tricot/tricô.
Na culinária: à la carte, baguette/baguete, bistro/bistrô, bonbon/bombom, brioche, buffet/bufê, canapé, cave, champagne/champanha,
champignon, chantilly, chef, consommé, couvert,
crêpe/crepe, cognac/conhaque, croissant, éclair, filet mignon/filé, fois gras, fondue, garçon/garçom,
gâteau, gourmand(e), gourmet, haute cuisine,
maître, marron glacé/marrom-glacê, mayonnai-
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se/maionese, menu, mousse,
nougat, nouvelle cuisine,
omelette/omelete, pâté/patê,
pâtisserie, petits-fours, petits-beurre, poché/pochê, premier cru, purée/purê, quiche,
ragoût/ragu, réchaud, restaurant/restaurante, rôtisserie/rotisseria, sommelier/somelier, sorbet, soufflé/suflê,
taste-vin, terrine, tournedos,
vinaigrette, vin d’honeur.
Nas artes: atelier/ateliê, Art-déco, Art-nouveau, avant-garde, avant-première, ballet/balé,
beaux-arts, Belle Époque, cachet/cachê, chansonnier, clique, cinéma/cinema, crayon, croquis,
décor, doublé/dublê, expert, expertise, gouache/
guache, foyer, hors concours, maquette/maquete, marchand, matinée, metteur-en-scène, miseen-scène, naïf, naïve, nouveau roman, nouvelle
vague, papier mâché/papel machê, pastel (cor),
Palme d’Or, pas-de-deux, raffiné(e), raisonné,
reprise, rococo/rococó, suite, vernissage, vitrail/
vitral, vitrine, soirée, vedette/vedete.
Em sua magistral Palavras sem fronteiras (Ed. Record, 2000), Sergio Corrêa da Costa
afiança:
O que realmente seduz o estrangeiro é o
próprio processo intelectual francês, a multiplicidade de seus recursos, sua extrema flexibilidade. Sim, o espírito francês é menos “pragmático” que o inglês, mas, por outro lado, muito
mais malicioso, e nenhuma língua iguala sua
paleta de semitons.
Daí afirmar que “a opção por um clichê
francês pode significar que ele traduz melhor a
idéia ou imagem do que se quis comunicar”.
Além das categorias moda, culinária e artes, há a que poderia se situar na “fonte do abstrato”, como classifica esse autor, ao nos dizer
também que “as palavras, locuções e expressões
francesas que se implantaram nas demais culturas são precisamente as que têm a ver com o
pensamento, com estados d’alma ou com julgamentos subjetivos”. Diríamos que, muitas vezes,
expressam conceitos. Arrière-pensée, au grand
complet, bon vivant, crème de la crème, chauvinisme, déjà-vu, enfant gaté, dernier cri, esprit de
corps, et pour cause, fait accompli, fin-de-siècle,
helàs, hors-concours, laissez-faire, laissez-passer, ménage à trois, noblesse oblige, parti pris,
pauvre d’esprit, rempli de soi-même, savoir-faire
servem-nos de exemplos.

Há outros, em vasto universo, que, de tão usuais, nem percebemos não pertencerem originalmente ao nosso léxico: abat-jour/
abajur, avalanche, baggage/bagagem, banal, bibelot/bibelô, bidet/
bidê, beige, bisturi, blague, boîte,
boulevard, bureau/birô, cabaret/
cabaré, cabine, cabriolet, cachepot/cachepô, capot/capô, chassis/
chassi, chauffeur/chofer, carpette/carpete, carrosserie, carroussel, casse-tête/cassetete, cavaignac/cavanhaque,
chalet/chalé, chaminé, chance, charade/charada,
charme, cliché/clichê, cocotte, comité/comitê, coquette, crachat/crachá, crèche/creche, débutante/
debutante, démarche/demarche, détraqué/detraquê, dossier/dossiê, élite/elite, entourage, équipe/
equipe, fait divers, flaneur, fetiche, gaffe/gafe,
garage/garagem, glamour, gauche, gigolo/gigolô, grand-prix, guichet/guichê, hôtel/hotel, jeton,
landau, limousine/limusine, manchette/manchete, marionette/marionete, mascotte/mascote,
massacre, metro/metrô, navette/navete, patins,
performance, pic-nic/piquenique, ping-pong/pingue-pongue, pivot/pivô, pouf/pufe, régime/regime, rendez-vous/randevu, sedan, sublime, suspense, tête-à-tête, tournée/turnê, travesti, troupe/
trupe, valise, voyeur, zig-zag/zigue-zague, etc.
Retornando à questão proposta: constituem os galicismos vício de linguagem, colonialismo cultural, ou empréstimo lingüístico?
Parece-nos, por seu uso na fala brasileira
e sua presença nesses séculos da literatura pátria, que significam muito mais que meros “estrangeirismos”. E inversamente ao colonialismo
cultural, expressam, sim, nossa tendência antropofágica (como diriam os modernistas) não exatamente de “comer o inimigo”, mas de realizar o
que Julia Kristeva concebeu como “apropriação
ativa do outro, ao recolher, colher, espiar, reconhecer os traços, tomar, roubar”... e Paul Ricoeur
bem definiu: “apropriação não significa tornarse proprietário, mas tornar próprio, tornar seu o
que era estranho”. Assim, ao nos apropriarmos
por empréstimo lingüístico de vocábulos, locuções e expressões franceses, estabelecemos com
a força expressiva dessa língua e sua cultura um
diálogo que perdura, há mais de cinco séculos.

HELENICE VALIAS

Mestre em Literatura Brasileira
Prof.ª de Língua Portuguesa da Seeduc/RJ
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A TERRA, NOSSA CASA

AMEAÇAS AO PANTANAL

O

ISRAEL KLABIN

Pantanal é uma
das maiores áreas
úmidas que ainda
resta no mundo, cobrindo quase 140.000 km² no
período das cheias, tendo parte dela sido incluída pelo Brasil como uma
“Área Úmida de Importância Internacional”, na
Convenção de Ramsar. Ela
chama a atenção internacional dos defensores da natureza
devido à sua rica biodiversidade,
registrando quase 300 espécies de
peixes, 1.100 espécies de borboletas
e mais de 650 espécies de pássaros.
Essas áreas úmidas, bem como as
similares no Chaco paraguaio, existem devido a uma dinâmica e complexa relação entre os rios e as áreas inundáveis de planície.
Esse ecossistema, como
tantos outros biomas frágeis, está
sob séria ameaça oriunda das mudanças climáticas provocadas pelo
homem ou ainda pela utilização
indevida dos seus recursos naturais através das
pressões de um modelo econômico predatório.
O Pantanal não está tão bem estudado
quanto a Amazônia e, portanto, qualquer decisão
temerária sobre a utilização, seja das terras altas
ou do Pantanal propriamente dito, pode levar a
uma catástrofe ambiental somente comparável
àquela provocada pelo regime comunista no mar
de Aral, na antiga União Soviética.
Há onze anos, participamos de um estudo
detalhado com relação à ameaça que a Bacia do
Paraguai-Paraná sofreu do famoso projeto de navegação da hidrovia. Naquela ocasião, alguns pontos
fundamentais nos permitiram, em conjunto com outras instituições científicas da mais alta relevância,
o bloqueio dos recursos destinados àquele projeto
que previa uma retificação do rio, a fim de adaptá-lo
aos interesses privados de proprietários de barcaças
que, outrossim, não se adaptariam ao curso do rio.
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É necessário levar
avante um estudo mais
detalhado das conseqüências da utilização seja de
terras altas, seja de terras
baixas, pois tanto uma
quanto a outra são de
fundamental importância
para a preservação dessa
riqueza enorme que a natureza nos forneceu e da
qual somos depositários e
responsáveis.
Os pontos, ainda indeterminados, para que algum
projeto de sustentabilidade
econômica para o Pantanal
venha a ser elaborado e que
nunca foram adequadamente estudados são:
• Compreensão mais
profunda da interação dos
sistemas complexos tais
como o equilíbrio e o fluxo
da água na parte superior
do Rio Paraguai.
• Deterioração da qualidade da água que pode ser esperada em função do
aumento do número de derramamentos e acidentes,
que poderiam envolver perigosos produtos químicos
e não foram avaliados adequadamente.
• Impactos ambientais das possíveis mudanças hidrológicas, como por exemplo na pesca,
oriundos de mudanças na vegetação aquática.
• Aumentos na erosão em função do desenvolvimento da agricultura nas regiões altas.
• Possíveis mudanças nos recursos hídricos
por modificação na evapo-transpiração e no regime de chuva nas cabeceiras dos rios afluentes da
Bacia Paraguai-Paraná.
As gerações futuras agradecem.

ISRAEL KLABIN

Presidente do Conselho Curador
Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável – FBDS

www.fbds.org.br

ESTEJA LEGAL

DECLARAÇÃO DE DIREITOS
DO HOMEM E DO CIDADÃO
ASSEMBLÉIA NACIONAL FRANCESA
Os representantes do povo francês, reunidos em Assembléia

Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou
o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos
males públicos e da corrupção dos Governos, resolveram declarar
solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do
homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos
os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus
direitos e seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e
do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados
com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais
respeitados; a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante
fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à
conservação da Constituição e à felicidade geral.
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E

m razão disto, a Assembléia Nacional
reconhece e declara, na presença e sob
a égide do Ser Supremo, os seguintes
direitos do homem e do cidadão:
Art.1.º Os homens nascem e são livres
e iguais em direitos. As distinções sociais só
podem fundamentar-se na utilidade comum.
Art. 2.º A finalidade de toda associação
política é a conservação dos direitos naturais
e imprescritíveis do homem. Esses direitos
são a liberdade, a prosperidade, a segurança
e a resistência à opressão.
Art. 3.º O princípio de toda a soberania
reside, essencialmente, na nação. Nenhuma
operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente.
Art. 4.º A liberdade consiste em poder
fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada
homem não tem por limites senão aqueles
que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei.
Art. 5.º A lei não proíbe senão as ações
nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado
pela lei não pode ser obstado e ninguém pode
ser constrangido a fazer o que ela não ordene.
Art. 6.º A lei é a expressão da vontade
geral. Todos os cidadãos têm o direito de
concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser
a mesma para todos, seja para proteger, seja
para punir. Todos os cidadãos são iguais a
seus olhos e igualmente admissíveis a todas
as dignidades, lugares e empregos públicos,
segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos
seus talentos.
Art. 7.º Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados
pela lei e de acordo com as formas por esta
prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias
devem ser punidos; mas qualquer cidadão
convocado ou detido em virtude da lei deve
obedecer imediatamente, caso contrário torna-se culpado de resistência.
Art. 8.º A lei apenas deve estabelecer
penas estrita e evidentemente necessárias e
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ninguém pode ser punido senão por força de
uma lei estabelecida e promulgada antes do
delito e legalmente aplicada.
Art. 9.º Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar
indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser
severamente reprimido pela lei.
Art. 10.º Ninguém pode ser molestado
por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei.
Art. 11.º A livre comunicação das idéias
e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto,
falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade
nos termos previstos na lei.
Art. 12.º A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, pois, instituída para fruição por todos, e não para utilidade particular
daqueles a quem é confiada.
Art. 13.º Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é
indispensável uma contribuição comum que
deve ser dividida entre os cidadãos de acordo
com suas possibilidades.
Art. 14.º Todos os cidadãos têm direito
de verificar, por si ou pelos seus representantes, da necessidade da contribuição pública,
de consenti-la livremente, de observar o seu
emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta,
a cobrança e a duração.
Art. 15.º A sociedade tem o direito de
pedir contas a todo agente público pela sua
administração.
Art. 16.º A sociedade em que não esteja
assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem
Constituição.
Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode
ser privado, a não ser quando a necessidade
pública legalmente comprovada o exigir e sob
condição de justa e prévia indenização.

ASSEMBLÉIA NACIONAL FRANCESA
Paris, 26 de agosto de 1789
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CASA FRANÇA-BRASIL
MARCOS C. AZAMBUJA

N

em colonial nem imperial nem republicano, o edifício que Grandjean de
Montigny construiu merece o título
de Real, já que foi inaugurado em 1819 por
Dom João VI para ser a Praça do Commercio
do Rio de Janeiro, cujas funções corresponderiam hoje a uma Associação Comercial e a
uma Bolsa de valores e mercadorias.
Suas formas procuram ser uma transcrição do estilo neoclássico tão na moda daquela quadra e que, entre nós, por ser o primeiro, rompia com os traços e os hábitos daquele Rio de Janeiro marcado pela opulência
barroca das igrejas e pela simplicidade dos
sobrados de inspiração lusitana.
Nessa sua primeira e original encarnação funcionou até 1852 e foi, durante todo o
período do Primeiro Reinado e da Regência,
ponto de referência obrigatório da vida da cidade do Rio de Janeiro. Seu declínio coincidiu
com os primeiros anos do reinado de Pedro II.
Ficava então literalmente à beira da água e
ao lado do cais, e isso mais tarde determinou
uma segunda ocupação do prédio, desta vez
como sede da Alfândega do Rio de Janeiro.
Sua última encarnação, antes da grande renovação que permitiu o surgimento da
Casa França-Brasil, foi seu aproveitamento
como sede do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Esgotado o seu ciclo comercial, o seu
período alfandegário e a sua etapa judicial,
a Casa França-Brasil encontrou na cultura e
nas artes nova vocação e novo destino. Muito deve a recuperação da Casa a grandes nomes como os de Roberto Marinho, Jack Lang,
Darcy Ribeiro e também à visão de outros
– não poucos – que mereciam ser aqui nomeados e reconhecidos.
A Casa França-Brasil está literalmente
no âmago do Velho Rio e tem como seus prestigiosos vizinhos o Centro Cultural Banco do
Brasil e o Centro Cultural dos Correios. Dela
se vê a Candelária, dela se avista o Mosteiro
de São Bento, dela se vislumbra a Igreja da

Praça do Commercio: aquarela de arquitetura de
Montigny, com figurinhas de Debret, 1820. Museu
Histórico da Cidade do Rio de Janeiro

Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. O
antigo Paço Imperial fica a uma curta caminhada. Somos vizinhos das ruas do Ouvidor
e do Rosário, e a velha Casa se remoça agora
pela proximidade e convívio com novo ciclo
de animação e criatividade que se observa
naquela parte de nossa cidade.
Apesar de seus destinos diversos,
Grandjean de Montigny e os demais membros
da Missão Artística Francesa de 1816 ainda
a reconheceriam hoje, já que o essencial das
linhas foi respeitado e seu interior continua
amplo, iluminado e sereno. O busto de seu
arquiteto está lá conosco, recordando o grande artista que deixou sua marca no Rio, sobretudo na antiga Academia de Belas Artes
– cuja fachada ainda se preserva no cenário
incomparável do Jardim Botânico – e mesmo
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Foto: Tainá del Nigri

na sua residência, que foi o ponto de partida
de tudo o que hoje se transformou na PUC e
no seu bosque.
Grandjean de Montigny não apenas
construiu a Academia como fez escola. Seus
grandes alunos são José Maria Jacinto Rabelo, Teodoro de Oliveira e José Maria Guilhobel, que deixarão sua marca na fisionomia da
cidade. Grandjean morre em 1850, aqui na
cidade que modernizou e embelezou.
Por não ter um acervo próprio e não
ter uma vocação artística obrigatória, a Casa
pode acolher uma multiplicidade de eventos
e mesmo a música – agora que a eletrônica
corrige os problemas da acústica – encontra
ali um espaço privilegiado. Somos sócios do
programa Música no Museu e temos acolhido
muitas de suas manifestações.
A agenda da Casa é densa e diversificada. Exposições de arte, como “Os Museus
Castro Maya apresentam: Teatro pitoresco de
Debret” e “Mulheres Reais – Modas e Modos
no Rio de D. João VI”; a apresentação de peças de teatro de sucesso, em parceria com o
Centro Cultural Banco do Brasil, como o musical “Besouro Cordão-de-Ouro”, de Paulo
César Pinheiro, e “O Sonho de Andersen”, do
Odin Teatret (teatro dinamarquês). Desfiles
de moda, complementando a exposição “Aller/Retour”, que fez parte do desfile do Fórum
Cultural Mundial. Lançamento de vários livros, entre os quais A Missão Francesa, de
Julio Bandeira, Pedro Xexéo & Roberto Conduru (Ed. Sextante). E concertos noturnos de
Miguel Proença e Arthur Moreira Lima.
Outro aspecto importante da Casa é o
seu envolvimento em projetos que vão além
de suas fronteiras, como é o caso do Anima

Foto: Tainá del Nigri

Exposição na Casa França-Brasil

Mundi, do RioTecno-Midia, do Cinesul e da
Mostra do Filme Livre, para citar alguns. Acolhe então o mesmo grande número de pessoas
que a visitavam nos tempos em que aqui funcionava o epicentro da vida comercial do país.
Em 2005, a Casa recebeu uma bela iluminação artística de seu exterior, com o apoio
da Secretaria Estadual de Energia, Indústria
Naval e Petróleo e da UTE Norte Fluminense.
Esperemos que em 2009 – Ano da França no Brasil, reverso da medalha da nossa
temporada francesa 2005 – possa a Casa mais
uma vez servir como símbolo arquitetônico e
cultural de tudo aquilo que aproxima o Brasil
da Europa em geral e da França em particular.
Conservá-la não significa aprisionar a
Casa ao seu passado. Ao contrário, ao
fazê-la viva e vigorosa, renovar seu
destino de servir à cidade e ao povo
com a naturalidade dos prédios que
nunca envelhecem e que guardam,
no seu desenho e na permanente elegância de seu traço, o espírito alegre e
sempre jovem do Rio de Janeiro.

MARCOS C. AZAMBUJA

Foi Embaixador do Brasil na França
Ex-Presidente da Fundação Casa França-Brasil
Vice-Presidente do Centro Brasileiro de Relações
Internacionais – Cebri

www.fcfb.rj.gov.br
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SOBRE
ARTUR
AZEVEDO
SÁBATO MAGALDI

A

o esboçar um panorama do teatro brasileiro, há muitas décadas, considerei
Artur Azevedo a primeira grande personalidade do nosso palco. Não, certamente,
o maior dramaturgo, mas a figura que melhor o representava, nas suas virtudes e fraquezas. Revendo hoje esse conceito, não vejo
como alterá-lo, apesar da evolução inegável
observada por essa arte a partir dos anos
quarenta do último século.
Reproduzo uma espécie de autobiografia de Artur Azevedo, que nasceu em 7 de
julho de 1855, em São Luiz do Maranhão, e
faleceu no Rio de Janeiro em 22 de outubro
de 1908. Essa autobiografia, que se interrompe em 1873, alude à sua primeira peça, Amor
por Anexins. Valho-me da publicação de A
Máscara, de janeiro de 1934:
Desde os mais verdes anos, manifestei
certa vocação para o teatro, e, se não fossem
meus pais, teria, com certeza, abraçado a arte
dramática.
Aos oito anos organizava espetáculos de
súcia com os meninos de minha idade e ficava
radiante de alegria todas as vezes que apanhava um drama ou comédia para ler.
Na biblioteca de meu pai, que possuía bons
livros, preferia as peças de teatro, e, como havia
muitas em francês, aprendi, com facilidade a
traduzir esse idioma, para poder lê-las.

Retrato de A. Azevedo, de Valério Aguiar. Acervo ABL

Foi, justamente, na Seleta Francesa que encontrei o assunto da minha primeira peça – uma
tragédia, a única que perpetrei. O episódio de
Múcio Scevola, queimando a mão em presença
de Porsena, me impressionou tanto, que resolvi
transportá-lo para o palco. Imaginem o que sairia da pena de um fedelho de 10 anos!
Perdeu-se, infelizmente, o manuscrito, que
daria, hoje, motivo a boas gargalhadas.(...)
Em 1870 – tinha eu, então, 15 anos – escrevi o Amor por Anexins.
Foi o meu primeiro trabalho exibido em
teatro público.

O pai de Artur retirou-o dos estudos, aos
13 anos, empregando-o numa loja de comércio. Veio, a seguir, uma colocação na burocracia, da qual foi demitido pelo Governador da
Província, que viu nos versos do adolescente
uma sátira à sua pessoa.
Ressabiado com a injustiça sofrida, segundo informa Antônio Martins de Araújo em
Artur Azevedo: a palavra e o riso (São Paulo,
Perspectiva, 1988), ele se mudou para o Rio
de Janeiro, e trouxe na bagagem Amor por
Anexins, entreato cômico, realizado três anos
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Artur Azevedo, autopsiado em pantomima. Acervo ABL

antes. Era esse, nas suas palavras, o primeiro trabalho teatral – “farsa, entremez, entreato, ou que melhor nome tenha em juízo” – escrito para as meninas Riosa, que o
representaram em quase todo o Brasil e até
em Portugal. Na trama, Isaías desfila, com
verve espantosa, número imenso de provérbios, ao pedir a mão da viúva Inês. Ela pergunta se ele já viu representar As pragas
do Capitão e explica: “Era um militar que
praguejava muito. A senhora que ele amava deu-lhe a mão de esposa, mas depois de
estabelecer-lhe a condição de não praguejar
durante meia hora”. Pode-se ler Les jurons
de Cadillac, de Pierre Berton – por certo a
fonte de Amor por Anexins, como foram
muitas outras comédias francesas o estímulo para as suas adaptações e paródias
(La fille de Madame Angot, de Clairville,
Siraudin e Koning, com música de Charles
Lecocq, passando a A filha de Maria Angu,
ou La belle Hélène, ópera bufa de Jacques
Offenbach, com libreto de Meillac e Halévy,
a Abel, Helena, por exemplo).
Assinale-se que Artur Azevedo transitou
em múltiplos domínios, reunindo às atividades de autor de comédias, as de dramas, ópera
bufa e ópera cômica, vaudeville e revista, tradutor e adaptador, crítico do movimento cênico
e animador, além de haver deixado considerável obra em outros gêneros literários, como o
conto e a poesia humorística. Entre originais,
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traduções e adaptações, Artur Azevedo legounos cerca de duzentos textos.
A biografia de um autor, dispensável
na avaliação de seu trabalho, no caso de Artur Azevedo ajuda a compreender o significado positivo de tudo o que ele realizou. Sua
generosidade começa pela circunstância de
que, sendo pai de quatro filhos, cuidou da
educação de outros quatro, órfãos de um
ator pobre, mantendo ao todo 13 pessoas. Na
imprensa, como jornalista, pugnou pela República, preservando sempre o imperador D.
Pedro II. Para a Exposição Nacional de 1908,
além de preparar a peça Vida e Morte, montou textos dos seguintes autores: Machado
de Assis, Martins Pena, França Júnior, Arthur
Rocha, Coelho Netto, Filinto de Almeida, Pinheiro Guimarães e José Piza.
Foi possível a Artur Azevedo asseverar:
“orgulho-me de dizer que os meus folhetins
foram a origem não só de todo esse movimento de simpatia que se formou em volta da
idéia do Teatro Municipal, mas do próprio Teatro Municipal, movimento considerabilíssimo, se o compararmos à inércia, à indiferença, à esmagadora apatia dos outros tempos.
O grande caso é que o Teatro Municipal está
criado por lei”.
Inaugurado em 1909, além de um discurso de Olavo Bilac, o Municipal apresentou peças sinfônicas, a comedia Bonança, de
Coelho Netto, e a ópera Moema, de Delgado
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levou a fixar-se nas
de Carvalho, só vindo
comédias e nas rea encenar um texto de
vistas de ano, mais
Artur Azevedo 46 anos
propícias à pintura
depois da abertura,
desses costumes.
isto é, em 1955, e em
Além do temuma só récita, a admiperamento movido
rável burleta O Mampelo otimismo, Arbembe (escrita em partur Azevedo preferiu
ceria com José Piza),
a comédia, certadirigida por Gianni
Caricatura do autor. Acervo ABL
mente, pela crença
Ratto e no desempenho
segundo
a
qual
“ninguém
escreve peças tão
de um belo elenco, a cuja frente se encontrava
claras, tão nítidas, tão harmoniosas como os
a grande atriz Fernanda Montenegro.
franceses – em Molière está o embrião de toda
Deve-se lembrar que, embora avesso à
a dramaturgia moderna”. A fim de alimentar
política, Artur Azevedo foi ardoroso abolicioos cartazes, por isso, nosso autor traduziu do
nista, escrevendo, após estudar a “lei do venfrancês mais de trinta originais.
tre livre”, a peça em um ato O Liberato, e, em
Se a maioria de seus textos se passa
1882, seis anos antes da Abolição, A Família
no Rio, com personagens em geral de clasSalazar, drama de que foi colaborador Urbase média, Uma Véspera de Reis desloca-se
no Duarte, e que dois anos mais tarde seria
para a Bahia; A Casadinha de Fresco, imipublicado com o titulo de O Escravocrata.
tação
de La petite marriée, ópera-cômica
Como funcionário público, considerade Eugênio Laterrier e Alberto Vanhoo, com
do exemplar, foi promovido, após 33 anos de
música de Lecocq, em Viamão e Porto Aletrabalho, já a poucos dias antes da morte, a
gre, no Rio Grande do Sul; e Herói à força,
diretor geral do Ministério da Viação, na vaga
adaptação de Le brasseur de Preston, ópede Machado de Assis. Imbuído do espírito asra-cômica de Leuven e Brunswich, musicasociativo, incluiu-se entre os criadores do clube
da no Brasil por Abdon Milanês, passandoRabelais, embrião da Academia Brasileira de
se nas cidades do Recife, Jaboatão e Olinda,
Letras, da qual foi um dos fundadores, ocuem Pernambuco, durante as lutas travadas
pando a cadeira cujo patrono é Martins Pena.
contra os holandeses.
Dos 200 textos firmados por Artur AzeQuer na comédia como na revista, a forvedo, quase uma centena eram peças teatrais,
ça primordial se encontra na teatralidade. A
das quais, infelizmente, chegaram até nós
ação progride continuamente, sem permitir
apenas 58, tendo sido perdidas as restantes.
um bocejo ou o desligamento do espectador.
Às conservadas acrescentem-se monólogo e
É-se obrigado a reconhecer que essa qualisainetes, constituindo o Teatro a Vapor 105
dade não se acompanha do aprofundamenesquetes, divulgados como crônica semanal.
to das personagens. Mais do que caracteres
Acreditava Artur Azevedo que “o teatro
profundos, com psicologia requintada, elas
que mais convém aos países novos é o teatro
se definem como tipos, sempre muito bem
de costumes, e esse, deixem lá, é o verdadeidelineados.
ro teatro”. Embora discutível, esse conceito o
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Assinatura do autor

Antonio Martins enumera os temas tratados nas revistas de ano, que abrangem de
1878 a 1906, as quais são de autoria exclusiva de Artur ou em colaboração:
Os grandes acontecimentos que abalaram nosso país e especialmente a Capital Federal estão presentes: as epidemias
fatais, os ecos da Guerra do Paraguai, a
abolição da escravatura, o Encilhamento, a
Revolta da Armada, a Campanha de Canudos, a proclamação da República, a vacina
obrigatória, enfim, os grandes momentos
por que passou a nossa sociedade na belle
époque.

Não será sem propósito reconhecer que,
ao lado do prazer literário, essas revistas propiciam um melhor conhecimento da nossa
História, vista por meio de um agudo observador, identificado com a verdade cotidiana.
Entende-se naturalmente que esse
apego aos fatos transitórios poderia parecer uma demissão do ideal artístico.(...) Mas
não cabe pensar apenas em abdicação de
critérios artísticos superiores, quando o sério comediógrafo de O Dote enveredou para
a revista de ano. Sua primeira incursão no
gênero foi O Rio de Janeiro em 1877 e sucederam-se numerosos êxitos, a partir de O
Mandarim, de 1883. A leitura destas obras
mostra que elas superam os episódios circunstanciais que lhes deram origem. Temos
ainda muito entranhado o preconceito contra as produções ligeiras, ainda que elas façam as delícias do público.
(...) Se nos despirmos de preconceitos
a propósito de gêneros, não teremos dificuldades de reconhecer que as burletas A
Capital Federal, de 1897, e O Mambembe, de
1904, são excepcionais, situando-se entre
os momentos mais altos da literatura teatral brasileira. Nelas Artur Azevedo equili-
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bra bem a comicidade, a observações dos
costumes, os diferentes tipos, o ritmo vertiginoso e a idéia do espetáculo, encantamento para vista e o ouvido.
(...) Na primeira, que retoma o filão
de Martins Pena, põem-se em confronto a
província e o Rio, por meio de uma família
de roceiros, vinda de São João do Sabará.
Desmontam-se as tentações, os “pecados”
da Capital Federal, embora não haja maior
declaração de fascínio pela cidade, e finaliza o diálogo uma apoteose à vida rural:
“É na roça, é no campo, é no sertão, é na
lavoura que está a vida e o progresso da
nossa querida pátria”.
O Mambembe coloca em cena uma
companhia ambulante, na aventura cotidiana que é excursionar pelo interior,
constituindo metalinguagem das mais felizes da História do Teatro, não apenas
brasileiro.
Não é justo, porém, circunscrever à atividade cênica do dramaturgo sua produção
literária. (...)
Não bastando a copiosa obra teatral
e poética de Artur Azevedo, devem-se somar a ela o volume satírico Carapuças, O
Domingo e O Dia de Finados, e os livros
de contos – Contos Cariocas, Contos Efêmeros, Contos em Verso, Contos Fora da
Moda, Contos Ligeiros e Contos Possíveis,
e, à espera de um pesquisador competente,
a colaboração de mais de quatro mil crônicas publicadas por ele na imprensa.

SÁBATO MAGALDI

Teórico, crítico teatral e professor
Membro da Academia Brasileira de Letras

Textos em: www.dominiopublico.gov.br;
biblioteca.universia.net; www.coladaweb.com

ILUSTRAÇÃO E CARICATURA

DEBRET E SUA
VIAGEM PITORESCA

Senhoras brasileiras sentadas no chão da igreja – 1819-27

JOHN WESLEY FREIRE

T

alvez devêssemos erigir um monumento a Napoleão: sem ele, o Brasil talvez
não fosse o que é. A ele devemos direta
ou indiretamente a vinda da rainha D.a Maria
I, do príncipe regente D. João, da corte e da
sede do Reino Unido de Portugal e Algarve; a
transformação da acanhada capital colonial
em capital do Reino; a criação da Biblioteca
Nacional, da Imprensa Régia, do Jardim Botânico; a introdução do ensino superior e a
vinda de pintores, escultores, gravadores e
arquitetos, que buscaram destronar o barroco
dominante, introduzindo o neoclassicismo,
e mais uma infinidade de transformações…
Mas, esta não será homenagem ao imperador
francês e sim a um de seus súditos, o artista
Jean-Baptiste Debret, que assinava De Bret.
Desde a descoberta, viajantes, artistas,
cientistas e invasores de diversas origens deixaram relatos escritos e imagens sobre a terra
e o povo do Brasil, de Hans Staden a Ferdinand

Denis e outros. Dentre eles, Debret (1768-1848)
se destaca por sua original contribuição.
Engenheiro, pintor e desenhista, permitiu-nos vislumbar o Reino e o Império do
Brasil, onde viveu de 1816 a 1831. Sobre ele,
o historiador José Murilo de Carvalho sintetiza:
“Debret inaugurou entre nós a história da vida
privada em imagens (…). Graças a ele, sobretudo, (…) somos informados sobre como se vestia, trabalhava, se divertia, era enterrada, gente
rica e gente simples, livres e escravos”.
Filho de Jacques Debret – funcionário
do parlamento, estudioso de história natural
e arte –, Jean-Baptiste era primo e aluno de
Jacques-Louis David, líder da escola neoclássica francesa de pintura, na qual se reviviam
os modelos artísticos da antigüidade clássica
de Grécia e Roma.
Debret estudou no Lycée Louis-leGrand e na Escola de Belas Artes de Paris,
recebendo vários prêmios. Após a Revolução
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Francesa, 1789, a França
necessitava engenheiros
de fortificações. Alunos
de arte foram escolhidos
para cursar Engenharia,
e Debret, por influência
do primo David, incluído
entre eles.
Para enaltecer Napoleão, que patrocinava
as artes neoclássicas,
Debret o retratou diversas vezes entre grandes
figuras da História ClássiDesembarque de D.a Leopoldina no Brasil – MNBA/IPHAN
ca. Derrotado o mecenas,
1815, o financiamento
tetura era das mais singelas. Mas a realeza e a
para Debret e outros cessou, seguindo-se persecorte, mais de quinze mil pessoas, não pretenguições. Pouco depois, se organizava em Paris
diam abdicar de seus gostos e padrões e aspiuma espécie de missão de artistas franceses ao
ravam aos sofisticados serviços disponíveis na
Brasil, liderada por Joaquim Lebreton, ex-direEuropa. Não atendidos pelos artistas locais, a
tor do Louvre e do Institut de France.
“importação” se fazia necessária. Para cobrir
Aparentemente, estes fatos predispusea lacuna, Antônio de Araújo e Azevedo, conde
ram Debret, abalado pela morte do único filho
da
Barca, de formação e inclinações francesas,
aos dezenove anos, a declinar do convite do
ensejou a vinda dos franceses, objetivando
Czar Alexandre I, da Rússia, e vir para cá em
criar as Academias de Belas Artes e de Artes
companhia do arquiteto Grandjean de Montigny,
e Ofícios, depois Academia Imperial de Belas
mais umas quarenta pessoas, a chamada colôArtes, onde Debret ensinou pintura.
nia Lebreton por Lilian Schwarcz, em O sol do
Atendendo à demanda de serviços reBrasil. Aqui chegaram dois dias após a morte
a
quintados
e à sua condição de recém-desemprede D. Maria I, em 1816, e já auxiliaram a pregados, Debret e companheiros construíram no
parar suas exéquias. No mesmo ano, o grupo
Rio – cidade sem monumentos, de 80 mil habirecebia “pensões” da Coroa.
tantes, 46% dos quais escravos – inúmeras arNo Brasil, a predominante arte barroca
quiteturas efêmeras, como se fazia na Europa,
se dedicava basicamente à religião, e a arquirealçando a “divindade”, a glória
e o poder real. Estas construções,
verdadeiras “obras de fachada”,
ornavam ou disfarçavam a precariedade local, dando-lhe temporariamente aparência clássica.
Para a chegada de D.a Leopoldina d’ Áustria ao Brasil,
1817, Debret construiu um monumento fantasia e um arco
triunfal. No ano seguinte, para a
Aclamação de D. João VI, rei do
Reino Unido, o único coroado na
América, ele, Taunay, Montigny,
os irmãos Ferrez, João Muniz e
Cortejo fúnebre para o enterro de um rei negro - 1826
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outros montaram imensa cenografia
Duas vertentes podem ser identifino pátio do Paço, hoje Praça XV.
cadas na atuação de Debret: a do poliDebret cuja função principal
valente artista residente no Brasil, cujas
era a de atender às encomendas da
obras atendiam ao momento histórico, e
família real, também organizava
outra, a da perene contribuição surgida
pompas e cerimoniais sofisticadas,
após a volta à França: a publicação da
Voyage Pittoresque et Historique au
criando figurinos civis, uniformes –
Brésil, ou séjour d´un artiste francomo o da Guarda de Honra do Impeçais au Brésil, depuis 1816 jusqu´en
rador, hoje Dragões da Indepedência
–, condecorações, ornamentos, cená1831, em três volumes, onde documentou aspectos de nossa natureza e
rios para o Teatro S. João, atual João
sociedade, apondo interessantes comenCaetano. Debret desenhou a bandeira
tários elucidativos a cada imagem, como
imperial, cuja geometria e cores insexemplificamos.
piraram a Bandeira Nacional. O presO primeiro volume, 1834, apretígio de Jean-Baptiste, Lebreton e
senta a natureza, com riqueza de deoutros causou antipatias, inclusive
talhes, e grupos indígenas, alguns
do cônsul francês, superados pela
simpatia do monarca por eles.
deles extintos hoje. O segundo, 1835,
Além de retrarar os faustos da
retrata os escravos, da exposição para
realeza e da corte, Debret se dedicou
venda a situações de trabalho, fola imortalizar os tipos da terra. Percorguedos, cerimônias e até torturas. O
rendo cidades e províncias produúltimo, 1839, representa o cotidiano
do Brasil, em especial a capital, com
ziu imagens de nobres, plebeus,
suas manifestações culturais, feseuropeus, brasileiros e africanos
tas e tradições populares.
das cidades e dos campos. Sua
Nove anos após lançar o úlobra retrata expressivamente o
timo volume da Viagem Pitorestratamento dispensado aos inca, falecia Debret em Paris, aos
dígenas e escravos.
80 anos, mas se eternizava por
Lilian Schwarcz considesua ampla e expressiva obra.
ra Debret como “etnólogo”, e o
fragmento do texto por ele escriTipos indígenas – 1817–29
to, acompanhando a 2ª figura da
página 52, é ilustrativo:
Não é difícil encontar no meio da multidão de escravos empregados no Rio de Janeiro,
alguns grandes dignitários etíopes e até mesmo
filhos de soberanos de pequenos povos selvagens.
(…) É muito comum, ao se encontrarem a serviço
na rua, o súdito saudar respeitosamente o soberano de sua casta, beijar-lhe a mão e pedir a bênção. (…) Ao morrer, ele é exposto numa mortalha,
estendido em sua esteira. Com o rosto descoberto
e um lenço amarrado na boca. (…)

Revoltas entre 1820-21, aqui e em Portugal, exigiram o retorno de D. João VI a Lisboa.
Assim, em 22 de abril de 1821 nomeou seu filho como Regente, voltando a Portugal. D.Pedro,
que se tornaria D.Pedro I – imperador do Brasil
em 1822 – manteve Debret a seu serviço e ao da
corte até que ele retornasse à França, em 1831.

A maior coleção de trabalhos de Debret
– mais de 500 peças entre quadros, aquarelas e
estudos –, adquirida pelo colecionador Raymundo Ottoni de Castro Maya em 1939/40, encontra-se nos Museus Castro Maya (do Açude, tel.:
21 2224-8981 – acude@museucastromaya.com.
br, e o da Chácara do Céu, tel.: 21 2492-5443
– chacara@museuscastromaya.com.br), ambos
no Rio de Janeiro.
Consultar também o livro: Debret e o Brasil,
Obra Completa 1816 – 1831, de Julio Bandeira e
Pedro Corrêa do Lago, 2.ed, Rio de Janeiro: Capivara Ed., 2008, 708 pág.

JOHN WESLEY FREIRE

Professor da Seeduc/RJ
Especialista em educação, produtor e
apresentador de rádio e tv
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FALA, LEITOR
Os artigos são mesmo interessantes e úteis, muita informação que permite maneira gostosa
de ler. Graças ao tupi-guarani,
a pronuncia brasileira é suave
e os nomes próprios absorvidos
dessa língua são quase sempre
delicados. Isso valorizamos ao
ver em Portugal os nomes de cidades, bairros, ruas, etc. O artigo
sobre os Equívocos está ótimo...
Para quem vive longe do Brasil
soa muito estranho o tal Gerundismo, usado por vendedores e outros profissionais, quase sempre
ao telefone...
LS (PORTUGAL)

Li o artigo da revista no site e
achei muito interessante, desde já
fico muito grata pela homenagem.
EG

Estamos extremamente gratos por nos permitir compartilhar
pensamentos e sofrimentos que
nossos povos têm enfrentado,
desde o contato com os não indígenas. Estou grato por ter vivido momentos raros de verdadeiro
afeto e consideração, não só por
sermos indígenas, mas pelo simples fato de termos as mesmas
lutas. Desejo muito sucesso a
vocês e aos que os cercam e os
parabenizo pelo trabalho que desenvolvem.
CRISTINO WAPIXANA

Está bonita a revista. Ficou
linda esta edição. Merecia estar
impressa e em todas as escolas,
disponível mesmo para todos os
professores, e principalmente para
os alunos. Como será que o povo do
Souza Aguiar recebeu o meu texto?
O importante é que a gente acredite, e que o que é preciso fazer vá
sendo feito.
WM

Adorei a edição, somente agora tive tempo de lê-la com o cuidado e a atenção devidos. Fiquei
feliz em poder contribuir com um
trabalho tão bom.
VLO

Trata-se de excelente meio
de atualização para nossos professores. Já providenciamos a cópia em CD, a fim de disponibilizar
aos nossos mestres a consulta dos
diversos temas para enriquecimento de suas aulas, já que todos
possuem notebooks. Temos cópias
do n.º 1 ao 4. Esperamos que esta
revista continue sempre excelente
como até aqui. Parabéns à equipe
idealizadora e produtora da revista
Educação em Linha.
C. E. CONDE AFONSO CELSO –
PROF. DIRCE

Sou diretora adjunta do Ciep
128 Magepe mirim, em Magé, e
gostaria de saber se a revista Educação em linha é distribuída de
forma gratuita. Caso seja, gostaria
muito de recebê-la em minha unidade escolar. Nosso endereço é R.
Almir Repani s/n – Centro – Magé
– RJ / cep 25900-000.
VB

Meninos brincando de soldados. Debret, 1827. Museus Castro Maya

Gratos a todos
por suas mensagens.
Gostamos de partilhar
nossa experiência com
os que buscam o saber
– riqueza que pode ser
dividida sem que se
perca nada. A revista
não é impressa, é só
eletrônica. Ela pode
ser lida diretamente
no computador, impressa total ou parcialmente, ou gravada
em CD ou DVD.
OS EDITORES

Obrigada por nos mandar a
revista, gostei muitíssimo. Fiz uma
cópia dos “Cinco equívocos sobre a
cultura indígena brasileira” para
deixar na sala do usuário, uma
grande contribuição!
LZ (MUSEU DO ÍNDIO/FUNAI)
Parabéns pelo belo trabalho.
Espero que possamos fortalecer
nossa parceria no futuro. Obrigada
pela oportunidade.
RA (MUSEU DO ÍNDIO/FUNAI)

Parabéns pela revista. Precisando da Global, pode contar comigo.
GL

Gosto muito da revista e tenho passando para os professores
usarem quando possível na sala de
aula. Agradecemos o trabalho de
vocês.
ACS
O trabalho da equipe é excelente pela dedicação de todos para a realização de tal tarefa. Parabéns!
ML
Sou professor da rede, nas
disciplinas de Língua Portuguesa
e Literatura, (...) tive o prazer de
conhecer a revista Educação em Linha e gostaria de saber como faço
para receber a edição impressa.
BASS
Sou professora do Estado. Leciono Língua Portuguesa e Literatura no CIEP 167 - Jardim Paraíso, em
Nova Iguaçu. Vi um exemplar da revista no site e gostei muito, já separei algumas matérias para trabalhar
em sala com os alunos. Vocês estão
de parabéns, a revista é ótima.
EF
Sou diretora da E.E. Cortume
Carioca (Guapimirim – RJ). Achei
a revista muito boa, traz assuntos
importantes para o processo ensino-aprendizagem. Vou enviar um
e-mail sugerindo a distribuição da
revista pela Secretaria de Educação
às escolas estaduais.
RMS
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Fotos: Rio 92. Edição comemorativa. Bloch Editores /Fontes d’Art – chafarizes e estátuas franceses do Rio de Janeiro. ASPM-FBM

Chafariz monumental, de Mathurin
Moreau, Praça Monroe

Fachada da Academia Real de Belas-Artes, de Grandjean de
Montigny, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Fonte Wallace, das Fonderies du
Val d’ Osne, Parque da Cidade
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