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Jean Baptiste Debret
EMBARQUE NA LAGOA DOS PATOS — O visitante europeu, que ?qui chegava para o interior da Província, procurava semore um os dois 

guias “índios civilizados” como vaqueanos dos caminhos, transitavam e obtinham dos nativos facilidades no vencimento dos acidentes geográ
ficos. Não raro err sua comitiva, estava o escravo negro. Esta cena passa-se na Lagoa dos Patos.



Misérias e Triunfos de 

Euclides da Cunha na Amazônia
i

Danilo Comes

ara um melhor aprofundamento na obra de 
Euclides da Cunha e em certos meandros da 
própria História do Brasil, importante é 
lume que a Editora Vozes nos deu em 1976, 
intitulado “Um Paraíso Ferdido” (Reunião dos 

Ensaios Amazônicos), do autor de “Os Sertões”.
Importante não apenas pelos textos do próprio 

Euclides, como também pelo aparato crítico e infor
mativo de que se reveste esse volume de 327 sufas- 
tapciosas páginas, que contou com a seleção e coor
denação de Hildon Rocha e co-edição do INL

O volume abre a coleção “Dimensões do Brasil”, 
da Vozes, que é apresentada por Arthur Cézar, Fer
reira Reis, a quem Leandro Tocantis cognomlna, 
outra obra, e com justeza, “pai e mestre da espiri
tualidade amazônica”.

P ringueiros do Alto-Purus. Aqueles homens de vida 
obscura, monótona, dolorosa, isolada, como que se 
vingam de si mesmos na figura do traidor do Cristo: 
flagelam-no, metem-no na canoa rio abaixo entre a- 
pupos e tiros. O sertanejo “vinga-se de si 
pune-se, afinal, da ambição maldita que o levou àque
la terra”. Por fim, a lúgubre procissão aquática dos 
amaldiçoados judas errantes... Página de antologia

Em “Brasileiros” temos a presença de brasilei
ros em terras peruanas, os conflitos daí decorrentes, 
as tentativas frustradas de colonização da área. a e- 
xistência de tribos bravias e trogiodilhescas como sl 
dos cashibos, etc.

Fala-nos Euclides da desesperada luta do ho
mem para vencer as grandes, quilométricas distân
cias daquele mundo perdido, banhado pelo Puras, 
Juraá, Madeira, Negro, Tocantis, tantos outros; soli
cita a ação estatal para o estabelecimento da Transa- 
creana; aponta razões de ordem econômica, cita e- 
xemplos de outros países que resolveram problemas 
viários semelhantes, invoca motivos estratégicos, an
seia pela via férrea transacreana que deveria ser, 
sobretu-do, "uma grande estrada internacional de a- 
liança civilizadora e de paz”.

Viajando quase sempre em condições adversas 
— rios medonhos, encalhes, escassez de alimentos, 
doenças, soldados indisciplinados 
“topando a parada”, algumas vezes doente, vive a 
sua odisséia, a que não falta a hostilidade do chefe 
da comissão peruana fiuenaiio (Iralava-se da Comis
são Mista de Reconhecimento do Alto Puras). Com 
prodigiosa tenacidade, bravura cívica, consciência do 
dever (estava em missão oficial e são minuciosos 
seus relatórios ao Barão do Rio Branco), o excepcio
nal brasileiro deixou-nos sobre a Amazônia páginas 
do cientista social, geógrafo, engenheiro, humanista, 
até mesmo estadista, nascidas do estudo e da cui
dadosa observação in loco- E triunfou: “para a fren
te, mesmo que seja a pé”. Interessantes e elucidati
vas cartas de Euclides, escritas geralmente de Ma
naus, fecham o volume sobre a "página inédita © 
contemporânea do Gênese” que ele tanto quis ver 
incorporada à civilização e à justiça. “Um Paraíso 
Perdido”, notável empreendimento editorial, é lei
tura imprescindível para os estudiosos da História 
Brasileira. Seria interessante acrescentar a uma 2.* 
edição um ou mais pequenos mapas das regiões per
corridas pelo mestre 
1909.

o vo-

mesmo:

em

Hildon Rocha comparece com um luminoso, ex
celente, lapidar ensaio intitulado “Brasil em Dimen
sões Históricas”, onde txaça um mural brasileiro 
sob aguda perspectiva crítica, destaca a necessida
de de se repensar o Pais a partir do legado dos 

tigos historiadores até se chegar aos ensaios de 
interpretação localista, enfatiza a urgência do reer- 
guimento dos ciclos históricos e da mirada pano
râmica, propugna pelo encontro com as nossas rai
zes. A nova Coleção, segundo ele, destina-se ao “con
fronto das idéias e dos prineipios eom os fatos reais 
e às vezes inarredáveis da nossa experiência nacio
nal”, a aferir dilemas e conflitos, a “integrar a tra
dição na contemporancidade”, mediante a apresen
tação de obras fundamentais da nossa cultura.

Outro ensaio luminoso é assinado pelo mesmo 
Arthur Cézar, antes mencionado, sob o título de “Eu
clides e o Paraíso Perdido”, onde ele destaca a 
“compreensão lúcida da Amazônia” por parte do 
Euclides, assinalando: “O qi*e escrevería como de
núncia, e portanto como proposição de realidades, 
como geógrafo, como sociólogo, como cientista políti
co, não adianta pretender contestar-lhe as conclu
sões, valia, no momento, para esclarecer 
insisti-se, a consciência nacional. Os

an-

nosso autor

À página 122 declara que o Rio Purus “é uma 
das maiores dádivas entre tantas com que nos esma
ga uma natureza escandalosamente perdulária” e 
pede ao Governo que o salve, que o incorpore ao 
progresso. Gaba o bom clima da região, reclama do 
Governo providências para evitar que os caucheiros 
(o caucho é uma goma elástica que concorre com a 
seringa) exterminem barbaramente os índios. Exer
ce se o tráfico criminoso de índias para a prostitui
ção. O Código Penal é o rifle, a faca, a flecha. O 
autor volta sua ira sagrada contra a devastação, a 
impiedade e a impunidade dos caucheiros, aventu
reiros utilitaristas e “construtores de ruínas”, ex
ploradores do alheio suor.

Em “Judas-Asvero”, Euclides empreende uma 
pereueiente análise psicológica do que significa a 
malhação do Judas no Sábado da Aleluia, pelos se-

e provocar, 
que, nesse par

ticular, o haviam antecedido e eram pouquíssimos, 
não possuíam o estilo e a sensibilidade necessários 
para interessar e despertar a Nação”.

Euclides da Cunha, com efeito, despertou o Bra- 
6il para a realidade amazônica, a partir do momento 
em que ali chegou, em 1905. É ainda Arthur Cézar 
quem afirma: “Euclides, depois de Tavares Bastos, 
era uma voz enérgica, objetiva, a indicar a grande 
problemática com que a Nação teria de defrontar-se.” 
Em seguida, vê na obra euelideana sobre o então 
chamado “inferno verde” um outro “livro vingador”, 
como o fora "Os Sertões”, pois seria “a interpreta
ção da Amazônia como área em ser, mundo por re
velar, centro ativo de uma civilização que se cria
ria para o futuro”.

Dignos também da mais cuidadosa atenção os 
textos de Francisco Venâncio Filho (“Retrato Huma
no de Euclides da Cunha”), de Theodoro Sampaio 
(“Recordando Euclides da Cunha no Décimo Aniver
sário de sua Morte”), de Sílvio Romero (“Recebendo 
Euclides na Academia”), do próprio Euclides (“Fa
lando aos Acadêmicos”). Segue-se um minucioso le
vantamento das obras do genial escritor fluminense.

As páginas seguintes (99 a 327) correm por con
ta do próprio Euclides, que abre ao leitor as en
tranhas de um mundo onde o homem “é ainda uon 
intruso impertinente”, um mundo em “opulenta de
sordem”.

fluminense assassinado em

CADERNO
Mario Qaintana

Euclides, espirito curioso, perquiridor, inquieto 
a quem Hildon Rocha denomina “profeta da Amazô
nia” e “bandeirante armado de lápis e papel’, sente 
ali a sensação de priscas eras edênicas, estuda a 
região como atilado geógrafo e geólogo. Alia 
ia ciência ao arrebatamento poético e mítico, nunca 
deixando, porém, de eleger como bússola uma per
cepção científica, sociológica, histórica, cósmica a 
respeito daquele “mundo maravilhoso” de “imper
feita grandeza”. Estuda os rios formidáveis, os iga
rapés, as enchentes devastadoras, o abandono de gi
gantescas áreas, a volubilidade e nomadismo das po
pulações por três séculos, o feudal regime de servi
dão do seringueiro; clama por progresso e justiça, 
quer que o homem, livre, se eonsorcie definitiva- 
mente à terra.

UMAS VELHAS MÃOS

As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis 
sobre um fundo de manchas já da cor da terra 
— como são belas as tuas viãos
pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram da nobre cólera dos

sua vas-

jnstos. . .
Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama

simplesmente vida.
E, ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira

predileta,
uma luz parece vir de dentro delas. ..
Virá dessa chama que pouco a pouco, longamente, vieste alimentando

J. % na terrível solidão do mundo, 
como quem junta uns pobres gravetos e tenta acendê-los contra o vento? 
Ah! como os fizeste arder, fulgir, com o milagre das tuas mãos!
E è, ainda, a vida que transfigura as tuas mãos noãosas... 
essa chama de vida — que transcende a própria vida 
•. .e que os Anjos, um diq, chamarão de alma.

VOLUME XXXIV ANO VIII
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Os originais que forem enviados ao 
Caderno de Sábado não serão 
devolvidos, sejam ou não aproveitados.
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Liçao Sobre
Paulo de Gouvêa

ATEM à porta do meu aparta
mento e vou abrir. Agradável 
surpresa e honrosa visita. É Ba
tista Luzardo, que ali foi me 
procurar para que, segundo suas 

próprias palavras, tivesse o prazer de 
me entregar, e à minha mulher, pes
soalmente, o convite expedido pela Edi
tora Nova Fronteira nara a noite de 
autógrafos de “Lusardo. o Último Cau
dilho”, 2.° volume.

A obra de Glauco Carneiro, basea
da estritamente no doooimento direto 
do embaixador, seriq lascada, a 10 da
quele mês no Palácio Tiradentes e mi
nha presença, isto é. nossa presença, 
estava, conforme acreditei e. no mo
mento, comunique! ao visitante ilustre 
e amigo de tão longos a"os. estava ple
na e ora erosameo+e assegurada.

Mas o destino é choJq de armadi
lhas não poucas vezes insuportáveis. 
Quase ás vésneras hora aguar
dada cóm interesse jmnaHente. surgiu 
a enfermidade oue. oor rmssageíra. bem 
podería esmerar uns espacei dias, não 
me privando de uma satisfarão tão ra
ra nos temnos trirt«c mio vivemos. Não 
esperou, porém, e dereocionadamente 
nos resignamos a nartirinar no belo a- 
contecimento anenas nela leitura dos 
jornais aue o registraram com grande 
e merecido destaoue. Nem era para 
menos, pois que se cons+Riúra a reu
nião de ilustres personalidades e de 
ilustres intelectuais, nos iluminados sa
lões da Assembléia Legislativa do Rio 
de Janeiro, para runinrimentar o ho
mem que, ao Torno d» sua fecunda vida, 
tanto servira o Braril. e ao emérito jor
nalista que transpusera. em estilo exem
plar, os fatores maiores dessa mesma 
vida.

nalista... (o nome não interessa) cha
mou de “civilização do couro cru”.

Note-se. prima lacie, que os ilus
trados intelectuais sabáticos (ou mais 
ou menos isso) não são suficientemente 
afeiçoados ao manejo correto da língua 
em que tentam exprimir seus pensa
mentos (se é oue os têm) e articulam 
suas gratuitas diatribes.

Por isso, como vocês acabam de 
ver linhas acima, eles estão convenci
dos de que caudilhismo é sinônimo de 
tudo aquilo que escreveram com o alvo 
único, mas errado, de agredir os ho- 
m|ens e a terra do Rio Grande. Eu os 
aconselharia, earidosamente. didatica
mente. a procurar o significado uni
versal do termo caudilho. No Dicioná- 
rio Enciclopédico de Lello e Trmãos. 
editores por+iumieses (Rua das Carmeli
tas. 1^4 — Portoi lá encontrarão a fra
se defirídej-a:
Iho). Chefe. Ao»oT« nue dirige um,q fac- 
c"o ou bando. Chefe militar. Cabo de 
Guerra”.

B confiáveis vindos à luz no Brasil, sen
do absurdo atribuir-lhe erros de defini
ção ou de interpretação. Portanto, cau
dilho só é desaforo para os ignorantes.

Bem, meus amigos, vocês já viram 
atié onde os homens querem chegar. A 
apreciação de um livro memorialístico 
é secundário: o essencial é tentar (o ve
lho recalque « a velha inveja... me
nosprezar este pedaço de ehão que é 
dos mais gloriosos de um país cuja dí
vida com ele em nenhum tempo será 
paga. Nem os juros sequer, quanto 
mais o principal.

um grande embaixador, cuja voz no ple
nário das Nações Unidas fazia cessar as 
demais e provocava aplausos que tra
ziam a marca da consagração. Sem ele, 
sem a sua força persuasiva e seu talen
to inigualável, existiría hoje o Estado 
de Israel?

Depois, surgem no cenário preen
chido por tão poucas figuras realmente 
grandes. João Alberto e Gaspar Eurico 
Dutra, militares ilustres, brasileiros a 
quem seu país — o mesmo país dos de
tratores anônimos (e anônimos por des
conhecidos) — deve serviços, trabalhos 
e sacrifícios que lhes enobrecem a me
mória . E os três foram “inventados” 
por Getúlio Vargas, segundo afirma o 
brasiliense guia semanal de leitura”. 
Deeid’damente uma terra de pigmeus 
não deveria ter, jamais, a suma honra 
de conhecer seus an+ípodas naturais — 
a ra-ea viril e nobre dos gigantes.

Continuemos a ler a “crítica” de 
um livro de memórias, onde tudo se cri
tica menos o livro:

(...) “No meio de tudo is«o. a amea
ça caudilhesca do Rio Grande esteve 
sempre presente. Primeiro, com o mo
vimento separatista da Farroupilha (?) 
entre 1835 e 1845 (bobagem sem tama
nho. pois não há um só historiador oue 
atribua idéias separatistas aos iedômi- 
tos farrapos de Bento Gonçalves). Depois 
eom o federalismo de 1893 que levou 
Capistrano a chamar o Rio Grande de 
“apêndice do Brasil”, e finalmente, 
com as recaídas de 1930 e 1964”.

As intenções são tão evidentes, 
quanto mal disfarçadas, já o disse aci
ma.

Leiam este trecho, de pura peeo- 
nha: “Com Getúlio. desapareceram da 
vida nolítica brasileira os personagens 
aue ele invento": Oswaldo Aranha. Ba
tista Lu®ardo. Flores da Cunha. João 
Neves da Fontoura, Danton Coelho, 
Góes Monteiro. Eurico Dutra, João Al
berto para lembrar apenas alguns, em 
sua maioria gaúchos como ele”.

“rnndilhr. (east. Camli-

Quase com as mesmas palavras, o 
Novo Dicionário Melhoramentos, publi
cado em São Paulo (e não no Rio Gran
de do Sul) inclui em sua página 154 
(segundo volume) esta definição: “Cau
dilho. sm. fcast. Caudilho). Chefe do 
um bando ou partido que defende uma 
idéia. Cabo de guerra. Chefe militar”.

Ora. para informação necessarissi- 
ma dos que incorreram nesse crasso er
ro. o Lello faz parte da melhor tradi
ção livresca de Portugal, país de 
rada cultura que deu ao mundo 
maior poema épico “Os Lusíadas”. Não 
iria, pois, editar, sob sua respeitada 
chancela um dicionário onde houvesse 
um só desacerto, por mínimo que fos
se. Quanto ao Novo Dicionário da Me
lhoramentos, é dos mais perfeitos e

Agora, o erro não é mais de Portu
guês. É de História. E é gente que de
veria estar cursando a primeira série 
que se atreve a escrever e muito pior 
ainda, publicar o que escreve. Não há 
pessoa medianamente culta ou mesmo 
com conhecimentos rudimentares sobre 
o Brasil que desconheça a vida fasci
nante de Oswaldo Aranha. O homem 
que. em uma nação como os Estados 
Unidos, onde vivem eminentes persona
lidades, inclusive expoentes da cultura 
européia, tornou-se o centro de atração 
de todos eles elevando o prestígio inte
lectual do país que representava a uma 
altura até então nunca atingida. Foi

apu- 
o seu

Como a disfarçar a gratuita agressão 
à terra e ao povo. baluartes da Pátria 
que tanto lhes dvee e tão pouco lhes dá, 
uma referência de refilão às “virtudes 
nobres que evidentemente existem no 
Rio Grande”. Mas essa generosa conces
são à qual nos deveriamos render eomo- 
vidamente de chapéu na mão, (se gaú
cho tirasse o chapéu a alguém), é logo 
a seguir contraditada pelo período fi
nal dos escrevinhadores recalcados: “O 
Brasil, felizmente, é muito mais que 
Uruiguaiana e a estância de São Pedro 
ou até mesmo que os confins dos pam
pas”

A unanimidade do louvor que cer
cara o livro da Nova Fronteira, tradu
ção evidente do prestigie que cerca o 
venerando guerreiro e políticos dos 
Pampas, deixou-me realmente feliz, gra
ta compensação que era do pesar e da 
frustração de estarmos ausente quando 
do seu lançamento
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Dois meses decorridos, recebo ou 
tra visita, agora era Porto Alegre para 
onde regressei faz pouco. Era um an
tigo companheiro aqui do “Correio do 
Povo”, de cujas lides honrosas se afas
tara por se haver jubilado e, coisa 
curiosa, trazido por “Lusardo, o Último 
Caudilho”, quer dizer, por um artigo 
escrito sobre ele.

Dada a pouca ou nenhuma impor
tância do semanário que imprimira o 
artigo e, também do seu responsável, é 
claro que ninguém aqui no Sul iria per
der seu tempo em revidar uma crítica 
literária, pois esta tem de ser sempre 
respeitada ao repetir a ooinião que al
guém exprime sobre um livro e sobre 
um autor.

Depois de toda essa vérrina, uma 
única pergunta acode ao nosso es<pírito 
espantado por tal grau de insolência: 
“Como é possível que ainda exista gen-- 
te assim em nossa Pátria?”.

— O —
Leio esta frase de um candidato a 

senador pela ARENA de São Paulo, fa
cilmente identificável através do pro
testo da Ordem dos Advogados do Bra
sil à Justiça Eleitoral contra o fato do 
dito candidato estar usando o logotipo 
do jornal da OAB em sua propaganda 
política, a fim de dar aos incautos a im
pressão de que é apoiado por ela: “fi 
hora de tomar menos ohimarrão e to
mar mais café”.

A alusão é transparente e o despei
to é o mesmo. Apenas eu gostaria de 
saber, e comigo os habitantes todos do 
Continente de São Pedro, se não esta
mos frente a um acesso saudosista da
quele tipo de governo do “Rouba Mas 
Faz”.

Sucedo, porém, que não estávamos 
<à frente de um ártico de análise lite
rária. Esta era apenas o pretexto, aliás 
muito mal escondido, pois a intenção 
real era atacar a terra gaúcha, sua his
tória e os inigualáveis centauros que a
forjaram, garantindo, assim, as frontei
ras extremas da Pátria e a liberdade e 
a oportunidade, aos que. mais tarde, 
iriam retribuir seus cruentos e repeti
dos sacrifícios, eom perfídia e a calú
nia. Como ê o caso dos que escrevem e 
editam um “jornal da semana inteira”, 
cujo nome é o de menos, todos, eviden
temente, grandes sumidades do jorna
lismo brasileiro, embora desconhecidos. 
Vergonha, portanto, para este nosso 
Imenso e. como se vê. ignorantíssimo 
país.

Passemos, agora à pasqulnada:

Porque, se assim for, nada feito. 
Nós os gaúchos, estamos do outro lado 
da cerca. Sempre tivemos ontem e ho
je, como amanhã também, homens do 
mãos limpas, no governo e que desce
ram os degraus do Palácio onde servi
ram o seu Estado e o seu País, sem ter 
no bolso honrado um só centavo a mais 
do que tinham quando nele entraram. 
E nós nos orgulhamos disso:

Começa dizendo que o tiro que 
matou Getúlio Vargas pôs fim também 
ao caudilhismo “que eom ele acampou 
na capital do pais, abastardando a vi
da politica brasileira com todos os seus 
males”. E aqui vem “os falsos valores 
que o caudilhismo cultiva, ao lado de 
um profundo desprezo pela vida inte
lectual: a incapacidade de refinar o es
pírito. a falsa bravura, o gênio explo
sivo, a crença no monopólio do patrio
tismo, enfim tudo aquilo que outro jor-

}
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Em lançamento de sua Paine! Editora, sediada aqui em Porto Alegre, Salo

mão Scliar está lançando outro de 
•m grandes reproduções fotográfi 
Alegre antiga e dos antecedentes da aviação, em álbum dedicado a Santos Dumont, 
o volume agora publioado é composto de dezoito gravuras originais de Jean Baptiste 
Debret (1768-1848), que integrou a missão de artistas franceses que, em 1816, a 
convite de D. João VI, veio ao Brasil para fundar a Academia de Belas Artes. Nos 
quinze anos em que viveu no nosso país, Debret pintou retratos da família real 
e auadros históricos, e muitos estudos e esboços que aproveitaria depois na edição 
de sua "Voyage Pittoresque et Histoque au Brésil".

O álbum de Debret, agora publicado, tem planejamento gráfico de Salomão

Scliar, é apresentado por J. C. Paixão Cortes — cujo texto transcrevemos ao lado __

• conta uma pequena biografia de J. B. Debret escrita por Sérgio Milliet. As lito

grafias reproduzidas pertencem à edição original de "Voyage Pittoresque au Bré

sil", editada em 1834 por Fimin Didot et Fréres, de Paris, e da edição "Debret 
Inédito", publicada pela Fundação Castro Maia, do Rio de Janeiro. As reprodu

ções fotográficas são de José Daloia e Free Lance's Studio, e os fotolitos e foto- 
composição do Atelier Gráfico VIP Ltda., de São Paulo.

admiráveis álbuns de gravuras históricas 
litografadas. Depois da série sobre Porto

\seus

■vcas

' d A

de Debret
J. C. Paixão Cortes

olta depois de cento e tin- 
cjüenta anos, ao Rio Gran
de do Sul, JEAN BAPTIS- 
TE DEBRET, naturalista 
e desenhista francês que, 

distinguido pela Academia de Belas Ar
tes de Paris, chegou ao Brasil em 1816, 
integrando importante caravana de ar
tistas à convite de D. João VI, então so
berano brasileiro.

Desta vez veio para ficar definitiva
mente integrado à Cultura nativa dos pa
gos do sul. Este belo posterfolio, no qual 
estão selecionados, por primeira vez, os 
temas mais fortes 'fígados ao homem, à 
terra, hábitos e costumes da então a PRO
VÍNCIA DO RIO GRANDE DE SÃO PE
DRO DO SUL se constitui no mais rico 

acervo reunidos do autor, sobre elemen- 
ligados aos predominantemente pri- 

mórdios da formação do Rio Grande.
Enquanto suas pioduções focalizan

do motivos brasileiros de outras regiões 
têm merecido a mais ampla divulgação, 
não só por estudiosos como por artistas 
que vão buscar ali suas fontes de moti
vação e inspiração, na reprodução da vi
da do século passado, as da terra gaú
cha permanecem quase olvidadas de 
nosso grande público.

Partindo da primitiva e rara edição 
VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORI- 
QUE AU BRÉSIL — Edição FITMIN DI
DOT ET FRÉRES, editada em Paris em 
3 834, originalmente em preto e branco, 
são reproduzidas nesta publicação, em 
38 pranchas que falam do elemento na
tivo indígena, do branco conquistador, da 
presença do negro (apesar de discreta, 
porém importante) e de figuras represen
tativas dá miscigenação destas etnéas à 
formação do tipo gaúcho.

Embora alguns tenham posto dúvi
da da estada de Debret no Rio Grande 
do Sul, suas litografias, datadas de 1823 
c 1825, nos asseguram, pela fidelidade 
de detalhe e precisão no enfoque de tí
picas e preciosas cenas da época e da 
região, acrescida de grande autenticida
de que, somente uma pessoa que tenha 
presenciado a esses momentos, de alta 
capacidade de observação e sensibilidade 
artística, teria possibilidade de deixá-los 
eternizados em traços.

Diversas pranchas nos levou a crer 
que Debret, dentro de sua liberdade cria
tiva, esteve em vários rincões rio-gran- 
denses, pois, observam-se elementos hu
manos, de trabalho e habitat caracterís
ticos de áreas distintas da Província co
mo a região fronteiriça com a Banda

Oriental, rincões dos campos de Cima 
da Serra, plagas ribeirinhas integrantes 
da Lagoa dos Patos e núcleos remanes
centes das povoações indígenas.

Levando em consideração a dificul
dade, na época, de locomoção da capital 
da Colônia ao sul do país, e arrolando-se 
as datas dos trabalhos acima referidos, 
somado a enfooues de aspectos citadi- 
nos de outras lâminas, julga-se ter De
bret permanecido em torno de dois anos 
na região Sul do país. 'Assim são as lito
grafias ligadas a charqueada; tropa de 
gado e mula com suas figuras huma
nas características e maneiras de vestir; 
do modo de encilhar animais; posiciona
mento de figuras em atividades, perfei- 
tamente funcionais aos respectivos mo
mentos, o que estão a testemunhar uma 
riqueza notável de conhecimentos, que 
são completados por breve texto do pró
prio Debret. Sabiamente ele fixou as ati
vidades sócio-econômicas mais impor
tantes da Província, nos alvores de 1800.

IMIGRAÇÃO DOS GUAICURÜS — Se
outrera o hábito destes índios era viajar 

a pé, com a introdução do cavalo pelos 
conquistadores portugueses e espanhóis, 

modificou-se, passando, ele, índio, 
preferi-lo, não só para sua locomoção 

como para o transporte de sua família.
Domar um cavalo, colocar-lhe bocal, 

rédeas, estribos de rolo de madeira entre 
os dedos apertá-lo com cincha e cobrir 

com couro de onça seu lombo, era o queMais do que um naturalista, regis
trou iconograficamente matas e vastidão 
dos pampas, integrando-as ao elemento 
humano, e bem como preciosos informes 
para os estudos folclóricos da vestimenta 
do gaúcho, presença que se formava 
oriunda do peão das Vacarias, dos deser
tores dos exércitos luso-espanhóis, dos 
contrabandistas de couro, transumantes 
mestiços, andejos chirús, etc.

Afora das ima«rns vigorosas do sil- 
vícola a pé e a cavalo no seu meio natu
ral, o "índio civilizado” de Debret não era 
simplesmente o "batizado”; tinha algo 
mais de figura, representativa, testemu
nhando uma maneira de vestir condicio
nada a certos momentos, pois, além de 
tomar-se cristão, integrava seus hábitos 
aos dos homens brancos.

bastava.

Embora Debret, mais de uma vez te
nha feito referência aos trajes hispano- 
americanos, estes eram, de um modo 
geral, originários de antigos lançamentos 
do eixo M^drid-Lisboa e franceses que 
allcançaram moda universal, em certa 
época, miscigenados com peças de rús
tica vestimenta do homem do campo e 
adaptados ao seu estilo de vida.

Temos certeza que a presente publi
cação causará uma surpresa agradável 
para muitos daqueles que apreciam a 
arte de Debret, pois, além de serem tra
balhos de significativo valor documen
tário e arítstico, representa uma valiosa 
contribuição à cultura rio-grandense • V
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CUARQUEADA EM PELOTAS — O 
| importante momento sócio-ecovômico da 

Proiáncia em fins do Sccalo XVIII 
e primórdios do passado, ê mostrado 
nesta lâmina, com o mais rico documentário^ i&WWMi#f<*Y ***"*>■•*&**** *t do processo técnico primitivo ligado à 
exploração pastoril-industrial do xarque- 
Vê-se gado, mangueira, currais, sangrias, 
cancha de cameada, sulgas, graxeiras,
várias de ca. pilhas, estnqueamento de couro,
sede, depósito e náxno de embarque.
Não faltou a presença marcante, nesta
atividade, da mão-rle-obra do negro.

m m
m

ÍNDIA GUARANI DAS MISSÕES
Estilo Sino, de certa moda do Brasil Colônia, 

caracterizava-se pelo detalhe da cintura
alta, justa loqo abaixo do busto,

alargando-se após, para terminar com
babados, deixava descoberto os pés.

Por sobre os ombros, capote (Josezinho)
com as faTsas mangas. Tudo a

comprovar a influência da moda feminina 
do branco no elemento índio. Vê-se ainda,
luvas, leques, meias, sapatos e outras 

bijuterias nesta índia "civilizada”,
em trajes domingueiros.

LAÇANDO O BOI — Numerosíssimos 
rebanhos de gado errante e em estado 
selvagem, oriundos inicialmente das 
estâncias jesuíticas — Vacaria dos Mares 
e dos Pinlmes — 'possibilitaram o 
desenvolvimento no Século XVIII e 
início do XIX, de um comércio, onde 
rio-grandenses, paulistas, lagunenses, 
mineiros, paranaenses, desertores, 
contrabandistas travaram com 
hispânicos-cisplatinos, sob os olhos dos 
índios e participação dos gaúchos, a 
"luta pelo gado’f.

ÍNDIO GUARANI DAS MISSÕES — 
Índio “civilizado” em traje festivo, 

tendo cavalo pela rédea, 
das mãos, e rebevque 

(de 3 pernas) na outra. A roupa e o 
talhe da moda européia é representada pela 

véstia, jaqueta, faixa à cintura, 
camisa aberta ao peito, ceroula fravjeada, 

complementada por primitiva bota 
de garrão. na qual descansava 

internamente, a faca e ajustava-se a 
espora. Completavam o vestir, chapéu, 

lenço à cabeça e ao pescoço.

em uma



A Literatura Gaúcha
Sinal verde 

para o Rio Grande
ao Rio Grande, sublinhando os desas
tres de uma política de contenção 
nômica exagerada., da excessiva 
tralização que dispensava colaborações 
e subordinava toda a atividade gover
namental a uma única vontade. A lon
ga permanência de Borges no poder 
era, sem dúvida, contrária ao espírito 
das instituições democráticas e 1928 é 
visto como “o encerramento de 
longo período histórico, e. talvez, o 
fecho definitivo de um ciclo na evo
lução política e administrativa do Rio 
Grande do Sul”.

Ao texto citado, segue outro, ain
da mais esclarecedor, intitulado “Go
verno que começa” (DN, 15/1/1928), 
movido pelo clima de euforia 
criara e impregnado de 
confiança em Vargas. Nele estão ex
pressos os ideais vigentes, de um go
verno que “não tenha somente da de
mocracia as falsas aparências mas cui
de efetivamente de promover o bem- 
estar geral do povo” para anontar aue 
“poucas vezes, em nosso país. um go
vernante terá ascendido ao poder 
meio de um ambiente tão cordial a 
esn^ranoada expectativa”.

E o recém-empossado Presidente 
tudo fez para ciue uma nova imagem, 
pelo contraste, levasse os rio-granden- 
ses a esquecerem o passado reeente. 
Vai às ruas. freniienta as rodas literá
rias. as exposições de arte. convive 
com seus co-estaduanos. Estabelece uma 
atmosfera de congraeamrnto. anroxi- 
mando-se do Partido Libertador (fun
dado em março de 28 pelos remanes 

centes federalistas e antigos dissiden
tes republicanos), primeiro indício da 
surpreendente Frente Única que logo 
depois se formaria. 0 ambiente de eu
foria parece estender-se ao setor finan
ceiro. Há um aumento geral de “asso- 
ciatividade”. Os produtores de charque 
organizam um sindicato próprio e, em 
novembro, Vargas e João Neves da 
Fontoura, então líder da bancada do 
Rio Grande na Câmara e Vice-Presi
dente do Estado, conseguem a aprova
ção de um projeto ao Congresso proi
bindo o transporte de charque brasi
leiro através de portos platinos e mi
nimizando o contrabando fronteiriço, o 
que significaria benefício direto para 
o mercado interno. Alberto Bins mo
derniza a Capital, dando sequência aos 
planos de Otávio Rocha. Funda-se o 
Banco do Rio Grande do Sul. expressa
mente criado para estender o crédito 
a juros baixos aos interesses agrários 
e pastoris e seus derivados, principal 
fonte de economia do Estado, 
esse entusiasmo e progresso, contras
tantes com certa estagnação a nível na
cional, podem ser verificados nos jor
nais da época e em obras como a de 
Joseph Love. O Regionalismo Gaúcho 
(1975, cap. 10)

O sentimento de abertura se reve
la em todas as áreas: na política, na 
economia, na literatura, no campo das 
idéias.
posições, num ambiente de livre ex
pressão do pensamento. As polêmicas 
ocorrem nos jornais diários: Ruy Cir- 
ne Lima e Alberto Pasqualini discor
rem. divergindo, sobre a falência da 
lógica, o racionalismo e o catolicismo; 
Pedro Vergara e De Souza Júnior assu
mem posições diversas na polêmica 
sobre o livro Caslelo dos Fantasmas, 
deste último, editado em 27. Augusto 
Meyer ocupa-se do debate sobre a lín
gua nacional (leia-se 
Bem-vi-te?” DN, 27'6/28), 
nos gramáticos “um conceito esque- 
mático do idioma”, que os impede de 
atentar para o fato de que “pela trans
formação de sentido, os vocábulos vão 
exigindo, pouco a pouco, uma eterna 
revisão da sintaxe”. Todos os assun
tos servem para exprimir a ânsia de 
comunicação e a procura do autêntico. 
Escreve Meyer, ainda no referido 
tigo: “Eu tenho mais que fazer, preci
so de comunicar-me com os homens do 
meu tempo através de uma linguagem 
viva, direta, quase falada. Não vou des
prezar o ‘brasileiro’ em formação. Tor
to, errado, mas atual”.

A irradiação das idéias renovado
ras atinge várias formas de expressão 
artística. Na música aplaude-se Marce
lo Tupynambá, como “o criador da can
ção brasileira”, e Villa-Lobos, Ernani 
Braga, Deolindo Fonseca e Jayme Oval- 
le. Nas artes plásticas, Ângelo Guido 
traz a visão nova da Amazônia e con
tribui como força de dispersão que Ruy

Cirne Lima entende 
madismo literário, que há de 
pressão da nossa indiferença 
bienle de nossa verdadeira formação 
coletiva” (DN, 29/3/28). Mas valoriza- 
se também Pelicheck; 
mas intensamente vinculado ao espíri
to de “brasilidade”, fixa paisagens lo
cais, apoiando a vertente de afirmação 
regional. Talvez a mesma razão mova 
à aceitação de um pintor como Libin- 
do Ferrás, mais acadêmico 
vador, mas com temática local. Sobre
tudo ressalta o apreço aos novos. João 
Fahrion. Sotéro Cósme e José Rasga
do, os dois últimos lancando-se na di
fícil arte da caricatura.

Constata-se que a inquietação polí
tica dominante se traduziu em produ
tividade intelectual o literária, carac
terizando-se esta última por dois as
pectos fundamentais: a afirmação do 
particular, do a"têntico e a inoomo- 
ração elaborada do “novo”. Mas se tu 
do é ordem de viver internamento as 
possibilidades de abertura aue se ofe
recem. isso não se faz sem consciên
cia. Ao contrário marcados nela reali
dade dos fatos, integrados nas modifi
cações que se processam, os intelec
tuais sentem o peso da resr)onsab>':da- 
de e refletem sobre o Danei ono lhes 
cabe nessa época de transirão. Ts=n se 
verifica nos artigos de Luís Vergara, 
“A Literatura como instrumento de so
lidariedade continental” (DN, 26/8,28) 
e no de André Garrazoni. “A Política e 
os Intelectuais”, publicado, no mesmo 
jornal, em 2/9/1928. Carrazoni vê a 
cultura “como um instrumento de ação 
e reação no seio do meio social” e 
conclama os intelectuais à participa
ção direta, alertando-os de que “se não 
procurarem condensar as expressões vi
vas de sua raça e traduzir os matizes 
psicológicos do seu povo, hão de ani
mar uma arte de estufa, uma literatura 
de puro artificialismo.

A intenção de envolvimento na rea
lidade, que denota uma posição nacio
nalista, a busca de uma literatura com
promissada com a vida e o momento 
histórico, vão se encontrar natural
mente com os ideais preconizados pela 
estética moderna e já atestam como o 
Rio Grande, em 1928, assumia frontal
mente o melhor da inquietação de 22.

como “um no 
ser a ex- 
e o am-

Darcy Azambuja), está longe, distancia
do no espaço da paisagem da campa
nha e integrado em nova circunstância. 
“Findou a primazia do homem andejo 
e solitário. E com ela, a primazia do 
passado”, como observa Ruy Cirne Li
ma em “Paisagem do Rio Grande” (DN, 
24/6/28). Por isso o autor, mesmo que 
se empenhe na afirmação do “gauchis- 
mo”, é obrigado a

e co
ce n-

Ao traçarmos o panorama de 1928 
no Rio Grande do Sul, somos levados 
a multiplicar os ângulos de visão, co
ordenando as perspectivas 
política e cultural, para tentarmos a- 
preender o quadro em sua totalidade 
e na interação de suas diferentes 
nifestações.

Sem o intuito fácil dos paralelis- 
mos, importante é constatar como se 
efetuam a comunicação e o contágio 
de idéias de uma área para outra, pois 
pensamos, com Arnold Hauser. que “a 
arte é entre outras coisas um produ
to de forcas sociais e uma fonte de 
efeitos sociais”, tendo bem presente, 
ainda com o me/ano autor, que “toda 
arte é social mente condicionada mas, 
em arte. nem tudo é definível em ter
mos sociológicos”.

É assim aue. se a qualidade esté
tica da produção literária do 
Grande, em 1928. só pode ser eviden
temente avaliada por critérios estéti
co^ convém que a intensa prod"tivi- 
dade lümária verifivada ne«sa época 
o a exnloraoão de determinadas ver
tentes. ou o aooio a certos conceitos 
liter-b-ios. seiam explicados por 
aborri^om sociológica.

Já Oinlhprmino Oesar. em sua His
tória rG 1 itoratura do Rio Grande do 
Sul (19561, oR=ervava aue “abrir a li
teratura do Rio Grande é como ler 
um livro de sociologia”. E Augusto 
Mever. ao delinear o desenvolvimento 
de “Cinquenta Anos de Vida Literária 
(1895-1945)” no seu Estado 
do Povo. 01HO/1945). na tentativa de 
contribuir para a história literária 
num sentido mais amplo, esboça re
lações entre os envolvimentos políti
cos do Rio Grande do Sul e as ativi
dades literárias que aí se desenvol
veram. Para ele, o Rio Grande é “um 
convalescente crônico” das guerras e 
revoluções que tanto o marcaram. Por 
isso sugere, para a elaboração de uma 
história social e cultural do Estado, 
que se atente mais para as “pausas 
respiratórias” e para as reações pro
vocadas nos momentos de crise, do que 
mesmo para os próprios conflitos.

1928 foi sem dúvida urna dessas 
pausas, um parêntese em que se se
dimentaram os efeitos do primeiro lan
ce de libertação política na década 
(em 1923) e permitiu a expansão das 
inquietações renovadoras que encami
nhavam os homens e as idéias para 
a Revolução de 1930.

estrangeiro

histórico-

um
encarar o presen-ma- le.

A transição de uma época, as mu
danças por que passa o Rio Grande 
talvez respondam muito pelas inova
ções introduzidas no regionalismo gaú
cho. Sobretudo porque domina al: a 
idéia de “libertação”. É ela a respon
sável pela necessidade de fórmulas no
vas — “Amanhecemos para um mun
do novo. porque temos uma nova sen
sibilidade. uma diferente maneira de 
sentir a vida e o universo” —
Ângelo Guido. em “A TnoníetacSo e o 
Espírito Moderno” (DN, 17/6/?8) já 
nrocurando. nos=a ocasião, fugir a to
dos os dogmas (“na°ead’sta ou moder 
nista”). oorn"o. acirnn de tudo, “a ar
te có é grande quando se torna liber
tação"

e eonser-

que se
esperança e

escreve

Rio
em

A Revista de Antrooo*a«;a, nor e-
vonmto. aue surge no mo=mo ano em 
São Paulo, reore^enia. nara os gaú
chos. mais um movim^rdo c^oira 
ta<?naeão e. se anarecem na irrmrensa 
algumas reações contrárias, anentuan- 
do Dejorativamente o esnírito de brin
cadeira do movimento e seu mau gos
to (veja-se “Modernismo”. DN, 29/7;28), 
elas se diluem na aceitação geral.

uma a es-

A anuência mais serena dos auto
res rio-grandenses às novas teorias es
téticas deveu-se também à longa pe
netração do Simbolismo no Sul, que 
já trouxera em si a libertação do ver
so. facilitando a transição. O Modernis
mo não teve que lutar, como em ou
tros Estados, contra dogmas parnasia
nos firmemente estabelecidos e depa
rou-se com um caminho aberto por au
tores como Eduardo Guimaraens, sim- 
bolista dos mais puros, quo falece em 
28. Augusto Meyer não deixou de apon
tá-lo: “Eduardo Guimaraens deu en
tre nós a primeira lição de desprezo 
pela fórmula, seguindo em procura do 
ritmo.” (Revista do Globo, 5/1/1929).

Todavia, mesmo autores de tendên
cias mais parnasianas assumiram con
ceitos modernos e aceitaram a nova 
poesia. Mostra-o Othelo Rosa, ao ende
reçar uma “Carta Aberta” a Menotti 
dei Picchia na primeira página do jor
nal que dirigia (A Federação, 25/2/28). 
Aí relata seu desconcerto diante da 
“poesia de verso desigual, insinuando- 
se coletivamente no espírito incauto e 
moço da nova geração literária rio- 
grandense. Vargas Netto, Augusto 
Meyer, Pedro Vergara, Ruy Cirne Li
ma e outros mais apareceram, eom des- 
plante incrível, na imprensa ou no li
vro, a escrever coisas delirantes e con
fusas”. Explica, a seguir, como se ren
deu às novas idéias: “Sabe por quê? 
Porque eu vi então, com jubiloso as
sombro que através daquela forma que 
causava arrepios à minha sensibilida
de de rapsodo relapso .nascia e se 
afirmava, límpido e sincero, um alto, 
puro, nobre e fecundo sentimento de 
amor a essa bendita terra brasileira...” 
Na aceitação de uma forma de nacio
nalismo, “aue não se confunde com a 
estreiteza e a subalternidade de nati
vismo. desmedido e intolerante”, Othe
lo Rosa encontra a modalidade conci
liatória, para concluir. “Suspeito muito, 
caríssimo Menotti. que não retornarei 
aos salões do século 18: esta carta é 
um ato público de reconciliação e de 
aliança. Será talvez uma palinódia, se
rá mesmo uma deserção”.

Entretanto os autores gaúchos, em 
28, não se preocupavam apenas em 
marcar sua modernidade pelas obras 
que produziam e por declarações públi
cas, mas estavam interessados em des
tacar também uma certa autonomia 
dentro do panorama geral da litera
tura brasileira. Embora reconheces
sem aos paulistas o mérito do pionei- 
rismo, ao darem o sinal da rebeldia 
contra o servilismo intelectual do Bra
sil, procuravam valorizar na literatura 
rio-grandense sua peculiaridade e ura 
senso de medida e equilíbrio. De Sou
za Júnior, por exemplo, ao analisar 
Trem da Serra, de Ernani Fornari (DN. 
24-7-28), é incisivo ao salientar a in
dependência da literatura gaúcha em 
relação à brasileira: “Ela vive autono-

(Correio

O Modernismo no 

Sul em 1928
Todo A tese da quase inexistência de 

Modernismo no Rio Grande do Sul é 
hoje, sem dúvida, considerada imnro- 
cedente. O estudo dos jornais da épo
ca, quando páginas eram colocadas à 
disposição dos intelectuais permitindo 
espelhar claramer.te o movimento li
terário. além da análise das obras des
se período, evidencia como a conver
são à nova estética foi segura e atê 
mesmo razoavelmente combatida. (Ve
ja-se também Ligia Moraes Leite, O 
Modernismo no Rio Grande do Sul, 
1972)

Sob o signo 

da renovação
É certo que quase todo o decênio 

de 20 no Rio Grande viveu do parcial 
mas decisivo êxito do Pacto de Peda-as 
Altas (dezembro de 1923) em que, sem 
terem obtido a deposição de Borges 
de Medeiros, reconduzido ao quinto 
mandato de mais cinco anos de go
verno. seus opositores, reunidos em 
torno de Assis Brasil, viram o poder 
do Presidente do Estado diminuído.

Era a primeira vez, desde 1907. 
que a disputa governamental indicava 
um abalo nas estruturas, até então for
temente consolidadas, no sistema de 
governo rio-grandense e do Partido 
Republicano (PRR).

O ano de 1928 é mareo divisório 
desse período porque corresponde à 
concretização dos interesses renovado
res de 1923. A Borges de Medeiros su
cede Getúlilo Vargas. Embora candi
dato oficial e ligado intimamente a 
seu antecessor, Vargas vai concentrar, 
por condições de carLsma pessoal e 
símbolo de mudança política, as aspi
rações dos rio-grandenses que, cansa
dos de um quarto de século de gover
no rígido e da associação, na mesma 
personalidade, da Chefia do Estado 
com a direção dos negócios partidários, 
anseiam pelo estabelecimento de uma 
nova ordem.

O desejo generalizado de mudança 
se expressa nos artigos que Leonardo 
Truda redige para o Diário de Notí
cias na época. Sob o título de “Gover
no que finda” (DN, 24/1/1928) criti
ca a Borges, sem negar-lhe as quali
dades pessoais de honestidade e amor

Confrontam-se e discutem-se

Tem razão Guilhermino Cesar, em 
Rio Grande do Sul, Terra e Povo (1969) 
quado mostra por que no Rio Grande 
as idéias modernistas eclodiram com 
menor intensidade, dado ao já “abrasi- 
leiramento” por que passara a litera
tura local. Estabelece, então, o critério 
explicativo mais ao nível sociológico 
do que literário e diz: “o povo gaúcho 
colheu muito cedo, na estrutura de 
sua sociedade, sólidos fundamentos pa
ra atuar com largueza em favor de un. 
Brasil mais original”.

“Bem-te-vi ou 
criticando

Se isso nos faz entender 
foi amenizada a ressonância do 
vimenfo no Sul. não quer dizer que 
ela não se tenha verificado. Ao con
trário, mais acentua os motivos pelos 
quais a adesão se deu e as facilidades 
de incorporação das pretendidas mu
danças. O regionalismo gaúcho era a 
primeira etapa dc volta às raízes, da 
eor local. O movimento de 22. portan
to, deu sentido à vertente e. de certa 
forma, atualizou-a.

É possível também que a nova con
cepção de regionalismo, que encontra 
representativos intérpretes ao final da 
década de 20 no Sul, esteja intimamen
te relacionada com a alteração de vi
da, o predomínio do meio urbano sobre 
a campanha. 0 escritor regionalista de 
então vive na cidade (Vargas Netto,

por que 
mo-

ar-
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Para Reler Alcides Maya
Léa Silvia dos Santos Masina

UGUSTO Meyer, no dizer de 
Cyro Martins o “patrão das 
letras” no Rio Grande do 
Sul, inicia um ensaio sobre 
Alcides Maya incitando os 

leitores a reler a obra do escritor. Mas 
tudo indica que tal manifestação não 
chegou a alcançar a devida ressonân
cia. Agora, .já decorridos quase vinte 
anos da publicação desse artigo e 
quando se comemoram os cem anos 
de seu nascimento, vemos que escri
tor e obra permanecem quase relega
dos ao esquecimento. Alcides Maya 
continua pertencendo apenas a al
guns poucos e fiéis leitores que, pene
trando o verdadeiro cipoal de uma lin
guagem rebuscada e artifieiosa, lo
gram encontrar, no «âmago, uma visão 
lúcida e nrecursora do homem gaúcho 
em conflito numa sociedade em mu
dança.

A releitura da obra de Alcides 
Maya — e sobretudo de sua obra de 
ficção, uma vez que se distinguiu tam
bém por sua participação ativa no jor
nalismo, no ensaio e na política, nos 
aponta a riqueza e a diversidade de ca
minhos. Se de um lado o estilo de 
Maya. ainda que lhe pese a condena
ção de excessivo artifício, recobre uma 
simbologia densa, em que paisagens e 
pessoas se compõem por nuances, en
tre tons e meios-tons, por outro o es
critor revela, conto a conto, passando 
f*>r “Ruínas Vivas”, seu único roman
ce. uma visão profundamente aguda, 
sob o ponto de vista sociológico, do ho
mem rio-grandense no período imedia
tamente posterior à Revolução Federa- 
lista de 1893.

titui numa obra em que, embora 
semelhe pelo tom a “Tapera”, apresen
ta um escritor mais capaz de flagrar o 
humano por detrás do folclórico, o 
sentimento individual repontando 
sobre o comportamento coletivo, 
contos de “Alma Bárbara” 
mos personagens que, muito embora 
pertençam celularmente ao folclore, 
como aquele “Ceguinho de Estrada”, 
extrapolam os limites da tradição, im
põem suas presenças por entre às li
nhas de continuidade da narrativa 
Pertence a “Alma Bárbara” o antoló^ 
gico “Monarcas”, no qual o gaúcho no
vo, Neco Alves, “da linda estirpe gaú
cha dos Alves”, se defronta com Man
duca Estrada, o “gaúcho épico”, de 
vasta legenda heróica. Este conto re
gistra um dos raros suicídios encontrá
reis na gauchesca rio-grandense. En
contra-se ainda em “Alma Bárbara” o 
conto “China Flor”, dos mais perfeitos 
enquanto realização literária e enquan
to capacidade de colher o instante em 
que se dá a acão. Quando os guerri
lheiros penetram a casa em busca do 
inimigo, encontram, 
na que se mata. anos haver atirado 
também no amante ferido:

Medo da degola, — pensou o che
fe dos assaltantes. — estremecido pe
la primeira vez na vida. na sua ingê
nua vida brutal de guerrilheiro.

E não pensava mais no inimigo a 
quem procurava, e que bem longe an
dava àquela hora. zombando deles...

— China-flor! limitou-se a dizer 
aos camaradas taciturnos.

se as-

por
Nos

encontra-

no quarto, a chi-

Vista num conjunto, a obra de fic
ção de Alcides Mava f2) se constitui 
num documento vivo das transforma
ções que afetam o homem gaúcho, o 
“monarcá das coxilhas”. numa tentati
va constante de articulação a um 
mundo social que se transforma. .Tá o 
disse com primazia e acerto .Toão Pin
to da Silva, a pronósito de Mimielito, 
personagem central de “Ruínas Vivas”, 
oue sua inatividade é a inatividade 
lógica, forcada, de um órgão criado 
para funções inexistentes, para fun
ções extintas” (3). Ova, o gaúcho de 
Maya vive uma situação de crise 
que busca adaptar-se aos tempos no
vos, conspurcados, no seu entender, 
pelo advento de formas importadas de 
vida. O contato com o imigrante e a 
substituição da vida nômade pela se
dentária. num primeiro momento, e 
ainda das atividades ligadas à pecuá
ria por outras agrícolas, englobando a 
substituição do cavalo pela máquina 
atestam concretamente a existência 
de uma rede de situações que determi
nam o fim de uma era e o início de 
outra. O gaúcho épico, o gaúcho dos 
tempos heróicos, que constituía um 
verdadeiro "centauro dos pampas”, o 
"monarca das coxilhas” a varrar, gau- 
dério, nelo pampa livre e aberto, vi
vendo do gado ao alcance do laco, en- 
contra-se em extinção, uma vez que 
desapareceram as condições sóeio-eco- 
nômicas que lhe haviam dado origem.

Parece que coube a Mava intuir, 
com nostalgia, a decadência de nossos 
hábitos

mem rio-grandense que Alcides Maya 
contempla com piedade e compreen
são. E a palavra decadência, então, 
assume carga polissêmica e preponde
rante, significando não apenas a der
rocada de uma “raça”, como o autor 
insiste em demonstrar com insistência 
de tese — e é preciso lembrar que Al
cides Maya publicou suas obras nos 
primórdios da 2.a década do Século 
XX. quando ainda vicejavam no Brasil 
as idéias cientificistas do Século XIX 
— mas ainda a derrocada do indiví
duo integrante de uma classe social 
que vai aos poucos se marginalizando, 
de todo esquecida por uma sociedade 
que, de rural, faz-se urbana, e para a 
qual não se encontra preparado. Deca
dência, para Maya, toma também um 
sentido "evoluiionista”, ainda relacio
nado à "raça”, quando o homem deixa 
aflorar os instintos de selvageria e de
le irrompe a violência, num estágio 
evolutivo em regressão.

A pintura da decadência se cons
titui, fora de dúvida, um dos grandes 
triunfos literários do escritor: dosan
do nuances compõe ele um quadro de 
cores vivas em que a natureza, os ani
mais e o homem lamentam, num coro 
fúnebre, uma época morta. A este 
propósito, o episódio inicial de “Ruí
nas Vivas”, admiravelmente lido por 
Augusto Meyer em “Prosa dos Pa
gos” (5). ilustra com propriedade a 
arte de Alcides Maya ao reconstituir, 
através de sínteses verbais admiráveis 
e de raro poder de evocação, toda a 
derrocada de uma época. Nessa cena, 
Chico Santos, o velho posteiro. delira 
num catre miserável à espera da mor
te. E seu devaneio o leva a reconsti
tuir cavalarias heróicas, tempos de 
guerra em que era soldado de Andrade 
Neves. Interpolando, pois, os planos 
temrxfrais, o autor obtém o máximo de 
efeito evocativo pela alusão à figura 
mítica de Andrade Neves. E enquanto 
Chico Santos vive seus derradeiros 
momentos de alucinação e fantasia, 
um cachorro irrompe porta adentro, 
despertando-o do sonho e impondo-lhe 
a dura realidade de sua miséria. Ve
ja-se. senão, o fragmento:

“A entrada repentina de um ca
chorro, atirando-se contra a porta mal 
fechada, acordou em sobressalto, no 
catre em que sonhava, o Capitão Chi
co Santos, 
tante comandava Andrade Neves a 
quinta carga, irresistível, sobre os úl
timos pelotões heróicos de Cahallero.

Fora uma “agachada crespa”, se
gundo a frase favorita do gaúcho no 
relato romanceado de tais lances. E o 
“engraçado” é que se vira “naquilo” 
de improviso, após uma penosa noite 
de guerrilhas no Uruguay” (6).

Sintetizando, pois. em poucas fra
ses toda a carga social de uma época,

Botemoso autor recompõe a própria situação 
histórica do gaúcho heróico, fundin
do planos temporais e impelindo o lei
tor à recomposição do enredo que se 
organiza, também, por evocação.

Uma das grandes restrições, co
mum à maioria dos críticos literários 
que se ocupam da obra de Alcides 
Maya, repousa no rebuscamento de lin
guagem. Isto, aliado à visão profunda
mente pessimista e nostálgica da vida, 
talvez responda, por assim dizer, pela 
escassez de leitores e pelo desinteresse, 
quase ^ que generalizado, pela obra. 
Também o fato de apenas “Tapera”, 
dentre a ficção, ter sido reeditada agra
va sensivelmente o quadro de distan
ciamento entre obra e leitores.

Na verdade o estilo de Alcides 
Maya, à semelhança de Euclides da 
Cunha e Coelho Neto. exige do leitor 
de hoie a capacidade de penetrar o 
“cipoal” de linguagem, para vislum
brar toda a riqueza criadora e a acui
dade sociológica que se esconde por 
detrás do brilhantismo do estilo. A for
ça verbal e o dom de fazer falar a na
tureza, uma natureza repassada de 
subietivismo e fortemente impregna
da de “espírito” revela um escritor 
gaúcho por essência, “quase dramáti
co na intensidade com mm vive preso 
ao local do nascimento” f'7'l. As renas 
do “coro fúnebre”, em “Ruínas Vivas” 
e ainda a paisagem “Á"ua nadada”, 
com que se abre o volume de “Alma 
Bárbara”, dão a modida da criação 
verb-d de Alcides Maya.

“Tapera” é a obra mais conhecida 
dentre a ficcão de Mava. A "Ta^a” 
pertence o conto iá antológico “Por 
vingança”, apontado como ilustrativo 
do fenômeno oue iria ser denominado 
pela crítica, a partir da ficcão de Cvro 
Martins, como o “gaúcho a pé”. Nele, 
o posteiro Chico Pedro, exoulso pelo 
patrão do paeo. dectrói seus baveres e 
ruma para o Mato Grosso em busca de 
condirões de vida mais adequadas ao 
seu estágio de desenvolvimento. A 
“Tapera” pertence, ainda, o conto “Ini
migos” que, ao lado da intriga central 
oue envolve dois irmãos cujas visões 
de mundo se opunham, gerando con
flito. recria, com arte admirável, a 
psicologia social do peão de estância. 
Já o conto “Estrangeira”, no mesmo 
volume, aborda as relações que se es
tabelecem entre o gaúcho e o “grin
go”, represent«ado pela mulher, numa 
intuição aguda sobre os sentimentos 
do homem do pampa, cm que pese cer
ta dose excessiva de “idéia” a nortear 
a narrativa.

Com “Alma Bárbara” encerra-se o 
ciclo da ficcão de Alcides Maya. Publi
cado em 1922. em pleno advento do 
Modernismo, “Alma Bárbara” se cons-

na mesma cova, amigo, 
que é como se ela estivesse me pedin
do. . . Cousa assim” C8).

Seria por demais extenso e desne
cessário colher à obra e seguir comen
tando contos e fragmentos que ates
tam a rioueza do universo ficcional de 
Alcides Maya, cujo denominador co
mum seria o senso do humano, a ca
pacidade de revelar o sentimento in
dividual. sem nunca perder a visão do 
conjunto, de profunda abrangência so
cial. Cenas, paisagens, costumes, tudo 
se deixa impregnar de nostalgia, quan
do o próprio homem já não encontra 
em si razões para continuar vivendo, >. 
quando vislumbra, mesmo entre bru
mas, sua condirão de bárbaTo, de sel
vagem espoliado, sem destino, 
horizonte.

Como diz com precisão Lúcia Mi- 
guel-Pereira C9). Alcides Maya não 
deve ser relido, “porém lido, porque a 
sua nostalgia o levou a traduzir de 
modo vivo o drama dos sobreviventes 
de uma época morta”.

em

sem

NOTAS

1. MEYER. Augusto. Prosa dos Pa
gos. 1941 — 1959. Rio de Janeá- 
ro, São José, 1960. p. 115.
A obra de ficcão de Alcides Maya 
compõe-se de: “Ruínas Vivas”, 
publicado em 1910. romance gaú
cho; “Tapera”, 1,911; “Alma Bár
bara”, 1922. sendo os dois últimos 
volumes de contos.
PINTO DA SILVA, João. História 
Literária do Rio Grande do Sul — 
Porto Alegre, Globo. 1924. 
MARTINS, José Salgado. Alcides 
Maya, o Ensaísta e o Escritor de 
Ficção. Porto Alegre, Globo, 1964.

MEYER. Augusto. Op. cit. nota
1, p. 120.
MAYA, Alcides.
(Romance gaúcho). Porto, Liv. 
Chandron, Lello e Irm«ão, 1910. 
MAYA D’AVILA. Floriano. Terra 
e gente de Alcides Maya. Porto 
Alegre, Sulina, 1969. p. 58. 
MAYA, Alcides. Alma Bárbara 
(Contos gaitchos). Rio. Tip. Pi
menta de Mello é C., 1922. 
MIGUEL-PEREIRA, Lúcia. Prosa 
de ficção: (de 1870 a 1920). 2.a 
ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 
1957. p. 213.

2.

rurais, procurando fixá-los 
num saudosismo pictórico que funde, 
a um só tempo, certo lastro romântico 
remanscente em sua visão de mundo 
e um modo naturalista de tratar 
téria ficcional. Seus personagens for
mam, neste sentido, uma verdadeira 
tipologia do mundo guasca, ou melhor, 
uma “caracteriologia gauchesca” como 
os rotulou José Salgado Martins (4).

Mas se o elemento social funda
menta — e até certo ponto com pre
domínio sobre o psicológico individual 
— os personagens que vivem as pági
nas de Alcides Maya, por outro lado o 
gaúcho com oue nos deparamos tanto 
em “Ruínas Vivas” quanto em "Tape
ra” e “Alma Bárbara” se compõe a 
partir de uma carga mítica comum a 
quase todas as produções da época, 
voltadas à criação de tipos. Na verda
de. o folclore, a literatura de tradição 
oral já haviam consagrado a legenda 
do gaúcho, quer no Rio Grande do Sul. 
quer nas campanhas do Prata. A va
lentia, a coragem, a hombridade, a re
beldia, o desejo de liberdade chegam 
mesmo a configurar-lhe a fisionomia 
de herói, impregnado de “honra”, tal 
como a entendiam os gregos. Entre
tanto, a este herói mitizado e por ve
zes socialmente falso, opõe-se o ho-

3.
a ma-

4.

5.

6. Ruínas Vivas.

7.
Justamente nesse ins-

8.

9.
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O Povo Traído 

Revolução Farroupilhana
Tau Golin

uito tem se falado nestes dias a respeito 
da Revolução Farroupilha. E, em vista das 
ufânicas

aniversário do “20
M dez mil réis anual sobre cada légua quadrada; im

posto injusto e cruel, porque reoai sobre o capital 
c não sobre o produto; injusto e cruel finalmente 
porque pesa com desigualdade em razão da maior 
ou menor fertilidade dos nossos campos”.

E o sentido dado por Bento Gonçalves ao mo
vimento: “Cumprimos, riograndenses, um dever sa
grado. repelindo as primeiras tentativas de arbitra
riedade em nossa cara pátria; ela vos agradecerá, e 
o Brasil inteiro aplaudirá o vosso patriotismo e a 
justiça que armou vosso braço para depôr uma au
toridade inepta e facciosa, e restabelecer o imoério 
da lei”.

comemorações realizadas
de Setembro”, 

os rumos do

no

quem se preocupa com 
seu povo no tempo presente se vê 
obrigado a transcorrer sobre alguns 

aspectos históricos daquele período. Pois, a partir 
da compreensão de fatos fundamentais, se define 
n importância do movimento farrapo na evolução 
do Rio Grande do Sul, e a conotação do estado fren
te aos demais da Nação.

É preciso frisar que a Revolução Farroupilha 
não se deu independente de outros movimentos que 
houve no Império e Regência do Brasil, os quais 
davam sequência a outros surgidos anteriormente. 
Pois. se o Século XIX trouxe à luz vários movimen
tos liberatórios, estes obedeceram uma evolução na
tural aos desentendimentos que nasciam 
tuavam com o transcorrer dos tempos e aos inte
resses dos grupos ctue formavam e se debatiam pelo 
poder.

Se tivéssemos espaço seria interessante analisar 
a estruturação da lei no pa>s. naquela época. No 
entanto, impossibilitados, nota-se que Bento Gonçal
ves não oferece om seu Manifesto um nrograma pro
pondo uma mudança de estrutura. Uma alteração 
nos meios de produção nem chegou a scr cogitado, 
etc. Buscava-se tão-somente corrigir e dar agilidade 
aos aspectos já existentes, resguardando algumas 
exceções. As ambições republicanas mais “progres
sistas” nem chegaram a ser prooostas e nem tinham 
ressonância na totalidade dos líderes.

O Manifesto visou esclarecer a opinião pública. 
No entanto, dentro dos parâmetros inerentes aos 
meios de comunicação da época. Ele definiu con- 
eretamente a questão da Secessão. Porém, a decisão 
dosrio-grandenses de mudar os homens empuleira- 
dos no poder não foi aceita pelo Governo Central. E 
vieram as batalhas. E. através delas é possível se 
aproximar da vontade dos insurretos, em cada mo
mento específico. Aparecem as questões: eles que
riam realmente diesmembrar o Pio Grande do resto 
do País? Eles alimentaram a idéia de aliança com 
governos do Prata? etc...

Sobre este último caso, é badalado o episódio 
da carta de Rosas a Canabarro. E a sua resposta co
mo prova de que os farrapos não queriam separar 
o Rio Grande do Brasil. Portanto, na verdade, logo 
que rebentou o “20 de Setembro”, o Governo Cen
tral foi que realmente formou aliança com o presi
dente argentino. Esta se desfez pratica mento no fim 
da Revolução Faroupilha, quando caíam em maras
mo as lutas e a vontade dos mais expressivos insur- 
retois. Só daí, então, é que Rosas tentou se aproxi
mar dos farrapos. Mas os rumos já eram outros e se 
configuravam de uma maneira toda especial.

O Paraguai acenava, perigoso, com a sua auto
nomia. E quando foi assinada a paz de Ponche Ver
de ficou formalizado que não houve vencedores.

Entretanto, com relação ao seu sentido, no re
gistro historiográfico do Rio Grande do Sul (fun
damentalmente conflitoso com a História), os auto
res se debatem na classificação da Revolução Far
roupilha. Uma tarefa bastante difícil. Principal
mente poroue o comportamento dos farrapos 
relação a ela. no transcorrer dos seus quase dez a- 
nos, é bastante complexo e assume muitas conota
ções, como já se disse.

e se acerv

No entanto, os revoltosos “naitávistas” — 
sentido de uma relativa preocupação com 
tonouma e decisão americana — no geral, tinham 
como inimigas imediatos, na América Latina, Espa
nha e Portugal. E isso não implicava que as forças 
econômicas que regiam estes dois mundos-colônia 
estivessem na.s mãos da Inglaterra, em grande per
centagem. Hoje. a partir da compreensão dos in
teresses do livro (?) comércio, sabe-se que, sintoma
ticamente, potências estranhas definiram e conduzi
ram os passos americanos. Os expoentes expressi
vos. tanto os monarquistias retrógrados como os a- 
clamados nacionalistas da época, não tinham uma in
teligibilidade dialética do relacionamento Metrópo- 
le-Colônia.

A progressão de levantes, principal mente os que 
vinham do Prata, de maneira acentuada, davam res
paldo aos farrapos. Desprezando o lado espanhol, no 
Brasil, o Barão do Rio Grande frisa que eles eo- 
rrneçam acontecer a partir de um fato eminentemen
te político, mas oue traduzia o conflito entre natu
rais dia terra e reinóis. No ano de 1704, na cidade 
do Rio de Janeiro, a lista dos portugueses foi der
rotada nas eleições municioais pela dos nascidos no 
país

no
uma au-

uma secessão. Entretanto, diante da compreensão 
dialética da História, na análise dos seus aspectos 
mais concretos, como se configura, compreendendo 
todo o seu transcorrer, a Revolução Farroupilha? E 
qual a sua definição real?

As duas perguntas estão relacionadas. Isto por
que, no seu desenvolver, ela foi assumindo diversas 
conotações, o que a primeira vista parece ser im
possível. A intenção imediata dos republicanos far
rapos foi de apenas substituir o presidente da Pro
víncia. Feito isso, e como Braga havia fugido, em 
razão da tomada de Porto Alegre, o movimento 
com leve caráter revolucionário desencadeou. A 
impossibilidade de se chegar a um relacionamento 
harmônico entre as forças, levou a continui
dade da luta armada, o que é evidente. 
Tanto assim que Bento Gonçalves, um dos 
P r i n c i p a i s lideres, tomou a iniciativa de 
justificar a tirada do poder das mãos de
Braga, em vista da corrupção e outros motivos _
principalmenle impostos — e entregá-lo a um subs
tituto. Não sendo um nresidente tão ruim como Bra- 
ga. e as exigências farrapas atendidas que eram 
mínimas —, a estrutura sócio-econôméco-política con
tinuaria a mesma. Como realmente continuou após 
quase dez anos de luta. Aocnas alguns retooues fo*

Entretanto, se se aceitar a tose de que os indí
genas vieram a influenciar na formação dos brasilei
ros e definir o sou caráter, nada impede que se re
monte a eles, ainda em sua formação natural, o sen
tido e de forma concreta os primeiros movimentos 
contrários ao elemento “invasor”.

Posto isso, é necessário reestruturar ao ame
ríndio o comportamento sinuelo de repulsa ao es
trangeiro. E, também, colocar a vontade de liber
dade. em terra americana, na boca dos indígenas. 
Exemplo dessa realidade histórica é o cacique Nhe- 
çu, no atual Estado do Rio Grande do Sul. Sob o 
seu comando foi repelida a primeira tentativa de 
dominação e aculturação do seu povo. através da e- 
xeoução dos padres Rooue Gonzales, Affonso Ro
drigo cb e João de Castilhos. No entanto, só agora a 
verdade ind''gena começa a aparecer — os índios 
não tinham historiadores. As suas atitudes concre
tas em defesa do seu povo foram manipuladas e o 
pincel da dominação os pintou de pagãos — auto
maticamente. sc traduz por “maus”.

Porém na continuidade dos pas9os da História, 
pela consolidação da miscigenação ou simples pre
sença de minorias étnicas, em contraponto ao trans
correr das cenas manipuladas nos atos de interesses, 
a relação entre classes que compunham a Nação 
bra=iieira — resumidíssimas — foram entrando em 
conflito.

ram dados
Essa intenção dos revoltosos se consolida pelo 

simples motivo de que eles não tinham um progra
ma concrctamente revolucionário. Bento Gonçalves 
lançou seu manifesto justificando a mudança de go
vernantes. Prevista essa impossibilidade, é que sur
giu. levemente, pregação um pouco miais ambiciosa. 
Mas mesmo assim, a República de Firatini foi pro
clamada por Neto só no ano subsequente.

Na primeira fase. as declarações apenas defi
niam o oue era realmente o Governo da Província, 
através da ótica dos insurretos. Uma ideologia de 
elite. As declarações em defesa dos campeões eram 
“ético-humanistas”. sem serem “político-revolucio- 
tiárias”.

com

No entanto, pela sua duração o através do con
teúdo pregado pelos líderes revoltosos, ela 
melha bastante das revoluções de Tipo Arcaico. Isto 
porque, analisando as medidas tomadas, pode-se u- 
sar palavravS de Décio Freifns. em sua definição: “re
voluções deste tipo não produzem sociedades novas, 
modernas e dinâmicas, preservando, pelo contrá
rio, múltiplos elementos da formação anterior, o que 
explica seu caráter marcadamente arcaico, 
está que o caráter progressista destas revoluções se 
mostra bastante limitado e as conquistas dos opri
midos são extremamente pobres. No terreno econô
mico e social, nada ganha”.

se asse-

No instante do levante de “20 de Setembro”, a- 
lém do9 servos e escravos dos líderes, as forças po
pulares. expressivamente organizadas, não estavam 
integradas ao movimento. Posteriormente, sim, fo
ram envolvidas pelos processos característicos do 
período histórico a aue estavam inseridas.

Salíenta-se, porém, as intenções de um Bento 
Gonçalves (personagem bastante valorizada e pouco 
discutida), ao dizer em sua proclamação que “sem 
forca moral, sem opinião, um governo não subsiste 
senão pela desmoralização, pela intriga, e pela o- 
pressão: e este foi o caminho cheio de precipícios 
cm que se lançou o Sr. Braga. VimPs debaixo da 
presidência do Sr. Braga o templo de Temis con
vertido em forja das mais injustas perseguições: vi
mos cidadãos armados contra cidadãos; vimos depor
tações: vimos violada por duas vezes a sagrada ga
rantia do habeas-corpus; o vimos a escandalosa in
trodução de africanos e da moeda de cobre, terrí
veis açoites desta malfadada Província (...). Con
tava com o tesouro nacional para comprai’ proséli- 
tos, c suprir os gastos de uma administração desa
tinada, e contava com magistrados corrom
pidos e prevaricadores para legalizar injustas 
perseguições, e os atos mais arbitrários. Estes eram 
os elementos com que contava a administração, e 
podiam os brasileiros livres sofrer por mais tem
po seu jugo pesado e imoral, e deixar a seus filhos 
o triste exemplo da arbitrariedade triunfante?”

Ainda: “Não contente, o partido retrógrado de 
apresentar em seus imundos periódicos aos nossos 
honrados e industriosos camponeses como sepulta
do nas trevas da mais crassa ignorância, comD inep
tos para defender seus imteresses políticos, e apeli
dá-los bárbaros, pobretões e proletários, projetou 
sobrecarregá-los com um novo e oneroso imposto de

Claro

A análise sc baseia num dado histórico impor
tante: a Revolução Farroupilha transcorreu, em sua 
grande parte, inserida dentro da trajetória reacio
nária mais caracterizada da política brasileira — de 
1P37 a 18-49 E não convém esquecer que após o seu 
término havia ainda pela frente mais quatro anos 
deste período — que não acabou repentinamente —, 
onde o Império, estabilizado no seu natural equilí
brio. se manteve nos alicerces da monarquia burgue
sa, a qual entrou no gozo imdisputado do país.

E, enquanto a grande burguesia nacional se 
caracterizava pela dependência e aliança a potências 
estrangeiras — Inglaterra, principalmente —, as 
massas populares — diversas vezes traídas — per
maneceram na mesma situação, dando o seu sangue 
aos expoentes da dominação que o transferiam para 
os Bancos Ingleses.

Anos mais tarde eram chamadas novamente pa
ra ajudar a destruir o Paraguai — perigoso para as 
manufatm-as inglesas — e continuar no mesmo passo 
de dominadas...

E os choques armados desfilaram pelo dorso do 
território brasileiro. Fm Minas Gerais rebentou a 
guerra dos (1708-09); em Pernambuco a
dos Mascates (1710-11); na Bahia (1711), em Vila Ri
ca (1720) a Inconfidência Baiana (1798).

t. necessário salientar ainda o abrir do Século 
XIX as diversas insurreições de negros-, escravos e 
libertos, nue abalaram Salvador, no combate ao do
minador branco.

O neríodo da Regência foi de perturbações. 
Os partidários do federalismo e os racionários, par
tidários de D. Pedro I. agitaram as Províncias e 
tentaram muitas vezes derrubar o governo (1)”.

Os principais movimentos: Confederação do E- 
quador (1824); guerra civil do Ceará (1831-32): le
vante do Rio de Janeiro (1832; e os conflitos de 
Pernambuco (1832 35). do Pará (1831-33, 1835-37) do 
Mato Grosso (1834), da Bahia (1837-38) e do Mara- 
nhao 0833-41).

Porém, é importante salientar que na origem 
da maioria desses levantes se vai encontrar as eau- 
sas qce caracterizavam os movimentos insurrecionais 
da qioea: a lula das classes médias, especialmente 
urbana, contra a política aristocrática e oligárquiea 
das classes dominantes e abastadas, grandes pro
prietários rurais, senhores-de-engenho e fazendei
ros '2).

NOTAS

1 — Tasso Fragoso, Gen. Augusto A. Revolução 
Farroupilha. Biblioteca Militar. 1939.

2 — Prado Junior, Caio. Evolução Política do 
Brasil. Brasiliense. 9 a Edição. 1975.

Obs. Partes do Manifesto de Bento Gonçalves 
foram tirados do livro de Assis Brasil, sobre a Re
volução Farroupilha.

E é dentro desse contexto que se situa o de- 
sencadeamento da luta farrapa, a princípio apenas
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Dois índios 
charruas 
civilizados. 
Observe-se c 
chiripá em 
volta da 
cintura, o 
tirador curto, 
a faca na bota 
botas de 
garrão de potr< 
atadas no bico 
cabelos atados 
e chapéu de 
copa alta

da ao longe, são gravuras que 
culminam um trabalho de in
vestigação destes dois ho
mens. Um deles preocupado 
em documentar a cultura bra
sileira pela imagem: “meus 
álbuns são de 70 por cento de 
imagem e 30 por cento d'e tex
to explica Salomão Scliar, 
que realizou um trabalho de 
10 volumes editado há 15 
anos em São Paulo sobre a 
formação do Brasil com gra
vuras de Debret, Rougendas. 
BarLeus. Thecrlonum. De Brav 
e outros, e que acabou sen
do comprado pelas universi
dades de Yale, Oxford e Cam- 
bridge com os maiores elo
gios.

de Debret, apresentando-as no 
espetáculo Festa no Galpão, 
em São Paulo, “com um e- 
norma Impacto”, o que o le
vou a continuar o estudo em 
1958. na Biblioteca Nacional 
de Paris, onde pôde examinar 
ots esboços e gravuras origi
nais do artista, chega agora 
à edição desta coleção e de 
seu livro, no dia 20 de de- 
zembro próximo 

“Temos a certeza”, diz ele 
na apresentação do trabalho, 
“que a presente publicação 
causará uma surpresa agra
dável para muitos daqueles 
que apreciam a arte de Do
brei, pois, além de serem tra
balhos de significativo valor 
documentário e artístico, re
presentam uma valiosa contri
buição à cultura rio-granden-

0 outro, J. C. Paixão Cor
tes. que começou em 1953 a 
pesquisa de reconstituição das 
roupas fixadas nas imagens se”.



£o lioJORNAL DO COMÉRCIO

O Rio Grande do Sul 

retratado por Debret

Índios Charruas Civilizados — os famosos peões charruas, de Debret, carac
terizavam bem o primitivo “gaúcho de faca na bota”.

Embarque na Lagoa dos Patos — Esta cena passa-se 
na Lagoa dos Patos.

índio Guarani das Missões — indio “civilizado” em 
traje festivo, tendo cavalo pela rédea, em uma das 
mãos, e rebenque na outra. A roupa e o talhe da moda é 
representada pela véstia, jaqueta, faixa à cintura, 
camisa aberta ao peito, calção-calça, ceroula franjada, 
complementada por primitiva bota de garrão, na qual 
descansava internamente, a faca e ajustava-se a es
pora. Completavam o vestir, o chapéu, lenço eh cabeça 
e ao pescoço

te de inspiração de figurinistas e cenógrafos do Cinema, 
do Teatro e mesmo das Escolas de Samba do Rio de 
Janeiro. Além das gravuras publicadas na “Voyage”, 
Debret havia deixado muitos trabalhos inéditos. Em 
1920, o paulista Antonio Almeida Prado adquiriu, numa 
pequena livraria de Paris, uma coleção de 40 aqua
relas, e se ficou sabendo que Debret também estivera 
na Província de São Paulo ( e na comarca de Curitiba, 
que lhe pertencia), tendo pintado interessantes pai
sagens em Sorocaga, Itapeva e campos de Gua
rapuava. Uma grande e maior surpresa estava reser
vada para 1939, quando o milionário Raymundo de Cas
tro Maya descobriu em Paris grande quantidade de 
aquarelas retratando paisagens e cenas até o extremo 
sul do Brasil.

Naturalista e desenhista francês, Jean Baptiste 
Debret, está de volta ao Brasil após cento e cinqüenta 
anos, numa vernissage que o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul - MARGS - estará inaugurando amanhã, 
às 21 horas, em sua sede ( Praça Barão do Rio Branco- 
Praça da Alfândega). O homem, a terra, os usos e cos
tumes da Província do Rio Grande de São Pedro do Sul 
estão retratados nos trabalhos de Debret, que veio para 
o Brasil em 1816, a convite de D. João VI, com o objetivo 
de impulsionar o gosto pelas artes e, se possível, mon
tar uma academia que formasse uma geração de artis
tas plásticos à altura da melhor escola européia. Disto 
resultou, nove anos depois, a Imperial Academia de 
Belas Artes do Rio de Janeiro, sendo Debret o seu 
primeiro professor de pintura.

índio Caboclo Caçando — a habilidade no manuseio do arco e da flecha era 
demonstrada na caça de aves em vôo.

DÚVIDA AFASTADA

Embora alguns tenham posto em dúvida a estada v 
de Debret no Rio Grande do Sul, suas litografias, da
tadas de 1823 e 1825, nos asseguram, pela fidelidade de 
detalhe e precisão no enfoque, de típicas e preciosas 
cenas da época e da região, acrescida de grande auten
ticidade que, somente uma pessoa que tenha presen
ciado a esses momentos, diz Paixão Cortes, teria pos
sibilidade de deixá-los eternizados em traços.

Em diversas pranchas de Debret pode-se perceber 
que ele esteve em vários rincões rio-grandenses, pela 
presença de elementos humanos, de trabalho e habitat 
característicos de áreas distintas da Província, como a 
região fronteira com a Banda Oriental, rincões dos 
campos de Cima da Serra, plagas ribeirinhas, integran
tes da Lagoa dos Patos e núcleos remanescentes das 
povoações indígenas.

Debret estava com quarenta e oito anos de idade 
quando chegou ao Brasil e ganhara prestígio como pin
tor histórico, hábil na reconstituição de episódios da an- 
tigüidade romana e da epopéia napoleônica. O na
turalista francês permaneceu quinze anos no Brasil e 
acompanhou de perto nossos, grandes acontecimentos. 
Foi encarregado da decoração da cidade do Rio de 
Janeiro, quando da aclamação de D. Pedro I como Im
perador. Em 1831 retornou à França. Ali publicou, de 
1834 a 1839, sua famosa “Voyage Pittoresque et His- 
torique au Brésil”, onde estão reproduzidas as figuras 
do nativo indígena, do branco conquistador, do negro 
(embora discreta, muito importante) e de figuras re
presentativas da miscegenação desta etnias à for
mação do tipo gaúcho.

Hoje, o nome de Debret é imediatamente ligado ao 
Rio de Janeiro, do Io império, e sua obra é continua fon-

Laçando o Boi — um hábil manejador do laço, um cavalo ligeiro e ja- 
rreteador, era o suficiente.

Mais do que um naturalista, Debret registrou 
iconograficamente matas e vastidões dos pampas. As 
imagens vigorosas do silvicola a pé e a cavalo, no seu 
meio natural, o “índio civilizado’’, não era simplesmen
te o “batizado", tinha algo mais de figura represen
tativa, testemunhado uma maneira de vestir con
dicionado a certos momentos pois, além de notar-se 
cristão, integrava seus hábitos aos dos brancos.

GRAVURAS ‘

O Homem, a Terra e os Usos e Costumes da Provín
cia do Rio Grande de São Pedro do Sul denomina-se a 
exposição que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão do Departamento de Assuntos Culturais da Se
cretaria de Educação e Cultura, estará promovendo de 
amanhã até 15 de novembro. Este álbum é composto 
por 18 gravuras de Jean Baptiste Debret, artista fran
cês que durante muito tempo viveu no Brasil, tendo in
clusive visitado o nosso Estado, o que originou a série 
onde registrou diversos aspectos relacionados com os 
costumes dos gaúchos, no século passado.

O álbum, realizado pela Painel Editora, 
planejamento gráfico de Salomão Scliar, deverá in
teressar ao público, principalmente pelos inúmeros 
pectos relativos à história do nosso Estado, setor bas
tante reticente para pesquisas. Ao mesmo tempo, a ex
posição colaborará no sentido de incentivar, propiciar e 
promover o crescimento cultural da comunidade. Nesta 
promoção do MARGS, estarão colaborando a Cotisa 
S/A, RBS, Companhia Jornalística J. C. Jarros, BRDE 
e MONTAB. A inauguração está marcada para às 21 
horas de amanhã.

com

ndio Charrua Selvagem _ a introdução do cavalo na 
Lmérica fez dos índios charruas exímios cavaleiros e 
estemidos guerreiros. Nesta figura vê-se o chefe in- 
ígena.



Rina Maris, Iara Silva e Nice 
Fitaroni. No Teatro Presidente, 
às 21h

REPRODUTORES DE GRA
VURAS DE DEBRET
álbum reunindo 18 reproduções 
tendo por tema usos e costu
mes no Rio Grande do Sul, 
fruto de anotações do artista 
francês quando aqui esteve há 
150 anos, estão reunidos nesfe 
trabalho cujo planejamento gra
fico é de Salomão Scliar; a a- 
presentação de Paixão Cortes e 
os direitos da Painel Editora. 
Vão ser expostos no MARGS, 
com o patrocínio do DAC-SEC.

Um

"índios Charruas Civilizados" na mostra de reproduções de 
Debret, no MARGS, a partir de terça-feira
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índios retratados por Debret, em litografias da primeira metade do século 18.

Museu de Arte expõe 

álbum de Scliar 

com reproduções de 

gravuras de Debret
• O Museu de Arte do Rio Grande do Sol 

inaugura hoje, às 21 h, a exposição que 
lança o álbum A Província do Rio Grande de 
Sao Pedro do Sul, editado por Salomão Scliar, 
reproduzindo 18 gravuras de Jean Baptiste De
bret, que marcam fatos pitorescos do homem, da 
ferra e dos costumes do gaúcho em sua viagem 
de estudos no Estado, na primeira metade do 
século passado.

Embora alguois tenham posto em dúvida a 
estada de Debret no Rio Grande do Sul, suas li
tografias, datadas de 1823 e 1825, nos assegu- 
i am, pela fidelidade de detalhe e precisão no 
enfoque de típicas e preciosas cenas da época e 
da região, que somente uma pessoa que tenha 
presenciado e&ecr momentos terra possibilidade 
de deixá-los marcados em traços. Nas diversas 
pranchas de Debret, constata-se que o artista es
teve em vários locais do Estado, especialmente 
retratando a região fronteiriça com a Banda O- 
riental, os Campos de Cima da Serra, regiões 
ribeirinhas, a Lagoa dos Patos e núcleos rema
nescentes das povoações indígenas.

Um estudo destas litografias, considerando' 
a dificuldade de locomoção na época, leva a crer 
que Debret permaneceu cerca de dois anos na 
região sul do País. Daí a produção de litos li
gadas a charqueadas, tropa de gado e mula com 
suas figuras humanas e características e manei
ras de vestir, o modo de encalhar animais, po
sicionamento de figuras em atividades, teste
munhando uma riqueza de conhecimentos que 
sao completados por texto de Jean Baptiste.

Este álbum, que tem uma tiragem de cinco 
mil exemplares, nasceu após uma conversa de 
Salomão Scliar com Paixão Cortes, que pesqui
sava sobre vestimentas antigas do povo rio-gran- 
den.se. É um material que Scliar já possuía em 
parte e outro tanto que foi encontrando ao lon
go de pesquisas em livros especializados.

toda a extensa obra deixada por Debret docu
mentando os tipos e costumes, Salomão prefe
riu somente aquelas que foram acabadas, não 
reproduzindo os esboços de Porto Alegre.

0 ARTISTA

Jean Baptiste Debret nasceu em Paris em 
18 de abril de 1768. Depois de estudos secun
dários, dedicou-se à pintura, freqüentando o a- 
telier de Louis David, seu parente. Com ele 
fez uma viagem à Itália e, na volta, em 1785, 
ingressou na Academia de Belas Artes. Em se
guida frequentou a Escola Politécnica, recém-or- 
ganizada, onde se distinguiu como aluno de de
senho e acabou lecionando a matéria. Até 1814, 
continuou pintando e expondo assiduamente 
seu país. em

Sua decisão de deixar a França se deu a- 
pos o abatimento que teve com a morte de seu 
filho, que estava com 19 anos. Convidado por 
D. João VI, integrou a Missão de artistas fran
ceses que vinha com a finalidade principal de 
fundar uma Academia de Belas Artes, o que só 
aconteceu depois de muitas controvérsias. A 
missão chegou em março de 1816 e na Acade
mia, situada no Rio de Janeiro, Debret lecio
nou, ao mesmo tempo em que pintava retratos 
da família real e quadros históricos, além dos 
estudos e esboços que mais tarde seriam apro
veitados na edição de sua Voyage Pittoresque et 
Hisrotique au Brésil.

No Brasil, Jean Baptiste Debret viveu 15 
anos. Em 1831, após a abdicação de Dom Pe
dro I, voltou á pátria e lá, trabalhando com os 
seus estudos e esboços brasileiros e dando-lhes 
irm texto interessante, editou o seu grande li
vro em três volumes, de 1834 e 1839. Debret fa
leceu em 28 de junho de 1848, com a idade de 
80 anos.De
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MARGS EXPOE 

REPRODUÇÕES 

DE DEBRET
Decorridas 1*50 amos da tão discutida visita de Debret ao Rio 

Grande do Sul, a obra deste artista francês encontra grande recep
tividade entre nós. Inicial mente foi a Samiig que utilizou em seu 
relatório anual reproduções de suas aquarelas. Agora, a Painel Edi
tora lança um álbum reunindo 18 reproduções de suas gravuras, em 
exposição no MARGS, a partir de hoje.

A estada de Debret no Rio Grande do Sul, por miuitas vezes 
foi posta em dúvida. Suas litografias, datadas de 1823/25, possuem 
a precisão do detalhe no enfoque de cenas típicas de nofesa região, 

grande autenticidade, capazes de desfazer dúvidas dos maiscom
incrédulos. Debret registrou iconograíic amente nossas matas, a vas
tidão des pampas, integrando-as ao elemento humano.

Paixão Cortes é responsável pela apresentação e o planejamen
to gráfico é de Salomão Scliar. O álbum será vendido a Cr$ 1.500,00. 
Esta exposição conta com a promoção do DAC/SEC, mostrando ape- 

etiapa do trabalho desenvolvido por Debret durante os 15 
anos que residiu no Brasil. Em 1831, após a abideação de D. Pe
dro I, voltou a França e trabalhando Sobre estudos e esboços, edi
tou um livro em três volumes.

“índio Caboclo Caçando", reprodução de Debret, incluído no 
álbum que será lançado no MARGS.

nas uma



Álbum produz litos de Debret 

cenas do Rio Grande do Sul
com

O Museu de Arte do Riu Gran
de do Sul. fará dia 31 de outu
bro, quando sua sede já estiver 
inaugurada, o lançamento de um 
álbum de reproduções das lito
grafias de Debret. produzido por 
Salomão Scliar. Trata-se das fi
guras que Jean Raptiste realizou 
quando esteve no Rio Grande do

Sul, no meio do período que veio 
ao Brasil com a Missão France
sa, a convite de Dom João VI.

Este álbum nasceu após Salo
mão ter mantido uma conversa 
com Paixão Cortes, que estava 
pesquisando sobre vestimentas 

antigas, é um material inédito, 
que Scliar possuia em parte e

que foi encontrado em livros es
pecializados. A tiragem total do 
álbum é de cinco mil exempla
res, que serão vendidos a Cr$ .. 
1.500,00 cada, com 18 reprodu
ções. Posteriormente, é de inte
resse de Salomão colocá-lo à dis
posição em galerias da cidade, 
visando uma melhor distribuição 
do material.

De toda a extensa obra deixa
da por Debret ou pelo menos a- 
qui criada em litografias e que 
documentam os tipos e costu
mes característicos do Pais, Sa
lomão preferiu organizar esta 
bra com apenas aqueles traba
lhos que foram acabados, 
incluindo esboços ou estudos 
soais de Jean Baptiste. 
certo que ele deixou 
que mostravam Porto Alegre na 
época, porém eram apenas estu
dos determinados, 
contidos na série de reproduções 
são embarques de missioneiros. 
matança de gado, batalha dos 
charruas, vestimentas típicas, 
entre outras.
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Pois é 
desenhos

Os temas

índio caboclo caçando, uma das reproduções do álbum

FM. 3921 DE OUTUBRO DE 1978 
SÁBADO
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F i -Pintores gaúchos vão expor na Trevo
-

• Na MuDança terá início hoje o curso de 
“Dar.ça, Expressão e Técnicas Coreográficas”,

cargo da professora Hebe Rosa, diretora do 
Balê de Câmara de Montevidéu. O curso será 
desenvolvido até 10 de novembro, pela manhã 
ou à teríle, sendo aberto a qualquer pessoa inte
ressada No final serão fornecidos certificados. 
O patrocínio é do DAC/SEC.
• As fotos classificadas no concurso de foto

grafias promovido pela Unidade de Comuni
cação da SEC, em l.o e 2.o lugares, nas cate
gorias profissional e amador, estão expostas nas 
•vitrinas das Lojas “A Cambial”, da rua Dr. 
Flores.

gressos já podem ser adquiridos na SUT da Te- 
vah. Bazar Floresta. Artesanato Gramadense e 
na sede do ICBA, que também participa da pro
moção.
• Dois pintores gaúchos confirmaram indivi

duais no Rio de Janeiro, em 1979, na Gale
ria Trevo. Enio Lippmann vai expor a partir de 
6 de junho e Antonio Carlos Maciel inaugurará 
a sua. dia 8 de agosto.

Deixnto reproduções de gravuras dc Debret 
compõem um álbum editado por Salomão 

Scliar com apresentação de Paixão Cortes, cujo 
lançamento será realizado no próximo dia 31, 
no MARGS. O álbum denomina-se “O Homem, a 
Terra e os Usos e Costumes da Província do 
Rio Grande do Sul” e reúne uma seleção de tra
balhos realizados pelo artista francês quando 
de sua paragem pelo nosso Estado, no século 
passado.

O encerramento da temporada da Pro-Arte 
será com duas apresentações dc mímica, no 

salão de atos do Colégio Rosário. O espetáculo 
estará a cargo do Teatro de Pantominas de Co
lônia, snb a direção de Milan Sladek, e os in-

"Carga da Cavalaria dos Guaicurús", no álbum que reúne 18 reproduções de
gravuras de Debret
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MARGS EXPOE 

REPRODUÇÕES 

DE DEBRET
Decorridas ISO anos da tão discutida visita de Debret ao Rio 

Giraaide do Sul, a obra deste artista francês encontra grande recep
tividade entre nós. Inicialmente foi a Samrág que utilizou em seu 
relatório anual reproduções de suas aquarelas. Agora, a Painel Edi
tora lança um álbum reunindo 18 reproduções de suas gravuras, em 
exposição no MARGS. a paa-tir de hoje.

A estada de Debret no Rio Grande do Sul, por muitas vezes 
foi posta em dúvida. Suas litografias, datadas de 1823/25, possuem 
a precisão do detalhe no enfoque de cenas típicas de nossa região, 
com grande autenticidade, capazes de desfazer dúvidas dos mais 
incrédulos. Debret registrou iconograficamente nossas matas, a vas
tidão dos pampas, integrando-as ao elemento humano.

Paixão Cortes é responsável pela apresentação e o planejamen
to gráfico é de Salomão Scliar. O álbum será vendido a Cr.$ 1.500,00. 
Esta exposição conta ccm a promoção do DAC/SEC, mcstoando aiíe- 
nas uma etapa do trabalho desenvolvido por Debret durante os 15 
anos que residiu no Brasil. Em 1831, após a abidcação de D. Pe
dro I, voltou a França e trabalhando sobre estudos e esboços, edi
tou um livro em três volumes.

“índio Caboclo Caçando", reprodução de Debret, incluído no 
álbum que será lançado no MARGS.

(P Ontem, 
Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul. o lançamento 
dos álbuns de gravuras de 
Jlan Baptista Debret sobre o 
Bio Grande do Sul. O artista, 

visitou nosso país no sé-

no

que
culo pasado, publicou seu li
vro. o “Voyage Pittoresque et 
Historique au Brésil” entre 
1834 e 1839, dedicando 13 
pranchas sobre o que obser- 

Rio Grande do Sul.vou no
São estas pranchas que fo
ram reproduzidas em foto
grafia por Salomão Scliar no 
álbum a que nos referimos.
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MUSEU DE ARTE DO 
RIO GRANDE DO SUL

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul tem o prazer de 

convidar para a exposição do álbum, O homem, a terra e os usos e 

costumes da PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DE SÃO PEDRO DO SUL,
retratando em 18 estampas a passagem de Jean Baptiste Debret pelo 

nosso Estado, no século passado.

HORÁRIO: 10;00 às 17;00 horasDATA : de 31/10 à 22/11 
ENDEREÇO: Praça Barão do Rio Branco 

(Praça da Alfândega)

CONHEÇA O MUSEU DO SEU ESTADO


