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ROGER BASTIDE, PAISAGISTA

Maria Lúcia de Santana Braga

APRESENTAÇÃO

Roger Bastide foi um paisagista. Pintou pequenas e grandes paisagens do Brasil.
Procurou conhecer, enquanto poeta, psicanalista, sociólogo e antropólogo, um pais em
muitos aspectos diferente do seu. Nascido no final do século passado na França, mais
exatamente em N~mes, sul do país, foi profundamente marcado por esta região. Isto se
refletiu em grande medida em sua trajetória no Brasil. Aos 40 anos, ainda no início de

^ " Usua carreira academlca, chego a São Paulo. Nesse período, vários professores estrangei-
ros já tinham vindo integrar o corpo docente das universidades rec6m-criadas.

Bastide, ao contrário de vários cientistas sociais estrangeiros, não apenas se restrin-
giu à coleta de dados para a sua tese de doutorado, seus livros e artigos. Interessou-se
pelo país e particularmente em sua longa relação com seus alunos e colaboradores na Fa-
culdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP transmitiu todo o seu desejo em envol-
ver-se com o mundo brasileiro. Talvez por isto não tenha sido reconhecido conforme a
sua estatura intelectual. Ao voltar à França nos anos 50, já tinha publicado inúmeros li-
vros, artigos e realizado diversas pesquisas. Apesar disto não era um intelectual requisi-
tado naquele período como, por exemplo, Claude L6vi-Strauss.

O título deste artigo foi escoihido tendo como referência um ensaio de Bastide so-
bre o escritor Machado de Assis. lntitulado "Machado de Assis, paisagista", publicado
em 1940, o ensaio elaborado por Bastide teve o propósito de combater as críticas feitas a
Machado de Assis em relação a sua preten'sa falta de nativismo. Bastide mostra que o es-
critor, em maior grau que vários outros, viu o Pais com olhos de brasileiro, e não com
olhos de estrangeiro que somente conseguem ver o exotismo do Brasil.

Privilegiamos em nossa análise um tema que sempre chamou a atenção de Bastide:
as relações raciais no Brasil. Em seus estudos sobre as religiões africanas, a interpenetra-
ção das civilizações brancas e negras, o candomblé, o preconceito racial, entre vários ou-
tros, ressalta-se a constante preocupação metodológica de Bastide. Sempre atento e
sensível à escolha do melhor instrumento para o entendimento de fenômenos muito com-
plexos, teve como principal projeto acadêmico e intelectual o desenvolvimento de m6to-
dos adequados que levassem a descobertas originais,        academlco intelectual de

Conforme verificaremos no decorrer do artigo, o projeto    ^ " e

Roger Bastide apoiou-se fundamentalmente em sua preocupação metodológica. Isto fica
bastante claro em suas pesquisas e análises sobre as relações raciais no Brasil dos anos
40 e 50 que causaram grande impacto. Consideramos que tanto Machado de Assis como
Roger Bastide tinham a qualidade de ver o Brasil com olhos brasileiros. E conseguiram
pintar sólidas paisagens e retratos de um país plural.



RETRATOS E PAISAGENS DO BRASIL

Em 1938, momento em que chegou ao Brasil, Roger Bastide encontrou uma pro-
fusão de temas e interesses nos quais poderia se dedicar em suas pesqiaisas.

No primeiro momento, deu continuidade aos seus estudos sobre a religião iniciados
ainda na França. Paralelamente, dedic0u-se nos primeiros anos em aprofundar suas pes-
quisas sobre a arre, a literatura e o folclore, tomando agora como campo empírico as ma-
nifestações culturais brasileiras. Podemos afirmar que durante os dezesseis anos em que
esteve no Brasil, Bastide preocupou-se em conhecer tudo que estava ao seu alcance ou o
que lhe despertava interesse, não se atendo somente ao que detemfinava os cânones cien-
tíficos da época.

Inclusive, chamou a atenção em seus estudos para o que Robert Nisbet (1979) des-
creveu como a unidade essencial da arte e da lencla. Entre a arte e a clencla existe umaC ° ^     ° ° ^     °

profunda afinidade que está presente em seus temas e estilos comuns de estudo:

Sociologia y arre están estrechamente ligados. N " "o necesttamos mas que volvemoskacia las historias de la literatura, estética y artes en general para hallarmos en pre-
sencia de temas y objetivos que ostentan un sorprendente parecido con aquellos que
acabo de se~alar en la sociologia. La relación dei indivíduo con la aldea, el pueblo y
la ciudad; la relaeión entre ciudad y campo,, la influencia de la autoridad, o de su
crisis, sobre la vida humana; la búsqueda de lo sagrado, la tortura dei anonimato y
de la alienación: tudo esto puede contemplar-se en las novelas, dramas, poemas y
cuadros, incluso en las composiciones musicales de todos .los tiempos, con la mesma
vivacidade que tiene en las obras de los sociólogos, desde Tocqueville y Marx en ade-
lante. (Nisbet, 1979:12)

Segundo Nisbet (1979), o mais significativo é o ato criador presente tanto na arre
como na ciência que consiste no descobrimento, na iluminação ou invenção no momento
de criação da obra artística ou científica. Nisbet considera que a renovação e a revitaliza,
ção da sociologia somente podem ocorrer se forem superados alguns erros conceituais.
Em primeiro lugar, tanto o artista corno o cientista procuram conhecer a realidade, expio-
rar o desconhecido e interpretar o mundo humano e fisico. Não é possível permanecer
com a distinção que determina como função primordial da ciência a investigação da rea-
lidade, a busca da verdade e da arre, a manifestação do belo, usualmente responsável por
xperlencms de segunda mão.

Assim como a ciência, a arte preocupa-se com o conhecimento mais elaborado do "
mundo.  A ar te  tem s ido um ins t rumento  essenc ia l  da      "^  "   ,

consclencm clentlfica. Os pensado-res mais eminentes das ciências sociais os ultlmos dois séculos perceberam de imediato
n

°

a af'midade entre a arte e czencm.
a  ° ^     °

Outra verdade comumente propagada na sociologia refere-se à crença de que o ob-
jetivo de toda pesquisa é o progresso da teoria sociológica. 1 A manifestação mais negati-
va dessa crença é a veneração em torno dos grandes sistemas teóricos como se afirma
abaixo:

A teoria é entendida aqui como o conjunto de princ/pios e corolários interrelacionados possuidores de
caráter abstrato e geral que supostamente iluminam a experiência e a observação.



Es una verdad que no debiéramos cansarmos de repetir que ninguna obra auténti-
camente buena o fecunda en la historia de la sociologia se escribió o concibió como
medio de hacer avanzar una teoria, general o particular. Cada una de ellas se escri-
bió en respuesta a un problema o desafio intelectual singular y apremiante planteado
por el entorno intelectual inmediato. (Nisbet, 1979:37)

Mas quais são os temas e estilos comuns à arte e à sociologia? Nisbet (1979) apon-
ta quatro grandes temas básicos que são predominantes na sociologia e, por sua vez, na
arte. São os seguintes: o indivtduo, a ordem, a liberdade e a mudança. Retratar as mudan-
ças sociais ocorridas na Europa, os principais atores e as mudanças ensejadas por estes,
tudo isso foi realizado tanto pelo artista como pelo cientista ou sociólogo nos séculos
XIX e XX. Tanto os sociólogos como os artistas elaboraram paisagens e retratos de gran-
de impacto nos últimos dois séculos.

A paisagem cultural e social tem sido há muito objeto de trabalho do sociólogo e
do artista. Nisbet (1979), inclusive, afirma que as paisagens sociais do século XIX apare-
ceram antes nas obras dos poetas, pintores e literatos para só em seguida surgirem nas
obras de pensadores sociais como Weber, Marx, Durkheim e Simmel. Entre as muitas
paisagens sociais presentes nas obras desses autores podemos citar as massas, o poder, as
fábricas e a metrópole. Os retratos, por sua vez, também ocuparam um importante espa-
ço na compreensão e descrição dos principais personagens presentes nos processos so-
ciais, quais sejam: o trabalhador, o burguês, o burocrata e o intelectual. Apesar de muitas
vezes ressaltar os traços individuais, o retrato possibilita descrever os papéis sociais pré-
dominantes.

Estas idéias já estavam presentes nos seus primeiros estudos de Bastide realizados
no Brasil. Bastide não era adepto de uma sociologia restrita e sem contato com o mundo
a sua volta. Ao contrário, sempre defendeu o uso de métodos e teorias diversas, a interlo-
cução constante com outras áreas do conhecimento e outras formas de expressar este co-
nhecimento. A arte foi uma dessas áreas a qual Bastide mais se aproximou e descobriu
afinidades.

O que pretendemos explorar melhor nesse momento são as paisagens e retratos ela-
borados por Bastide sobre a situação racial no Brasil. Quais foram os principais instru-
mentos utilizados por este? Consideramos que o sociólogo francês, desde o início de sua
estadia no Brasil, procurou refinar seus métodos e utilizar os conhecimentos teóricos que
melhor iluminassem o fenômeno social em questão. Paranós, a introdução elaborada por
Bastide em 1972, dois anos antes de seu falecimento, par~ a reedição de seus primeiros
estudos afro-brasileiros realizados nas décadas de 40 e 50, mostra de forma muito clara
como ocorreu a formulação e execução de seu projeto acadêmico e intelectual.

Naquele momento, ao realizar um balanço dos estudos afro-brasileiros e de sua
contribuição ã temática, esclarece que o principal objetivo era metodológico. Por outro
lado, o seu interesse pelo candomblé e pela descoberta dos seus significados fundamen-
tava-se na busca de novas perspectivas que estão presentes tanto em seus escritos no Bra-
sil como naqueles elaborados na França. Também ressalta as modificações surgidas a
partir da industrialização e urbanização aceleradas nos anos 60 que mudaram substan-
cialmente a superestrutura desde a elaboração de seus primeiros estudos afro-brasileiros.

No entanto, estes ainda trazem contribuições originais que possibilitam novos estu-
dos, com a retomada naquele momento da pesquisa afro-brasileira, que em sua ótica en-



contrava-se em crise desde que os problemas culturais foram substituídos pelas preocu-
pações dos sociólogos com o desenvolvimento econômico e social. Indo contra a ima-
gem estereotipada, racista e folclórica dos negros brasileiros, Bastide dedicou-se a um
projeto mais amplo definido por ele como "o estudo dos negros brasileiros enquanto
criadores de cultura". Procurou realizar sua pesquisa mediante a compreensão total das
manifestações culturais afro-brasileiras. Ou seja, produziu análises sobre a poesia, a lite-
ratura, a imprensa, as religiões, além de ter coordenado o Projeto UNESCO, responsável
por um amplo mapeamento da situação do negro no município de São Paulo. E seus es-
tudos demonstraram não somente a dualidade vivida pelos negros brasileiros, herdeiros
de duas culturas, mas a criatividade dos mesmos em criar mecanismos e instrumentos de
libertação segundo mostraremos mais adiante. Tendo em vista os limites deste artigo,
destacaremos em seguida algumas das primeiras paisagens e retratos formulados sobre a
temática afio-brasileira. "

Um Retrato Poético do Negro Brasileiro
Em sua obra A Poesia Afro-brasileira, publicada em 1943, consideramos que Bas-

tide formula um retrato da situação do negro brasileiro mediante a análise das manifesta-
ções artísticas, no caso a poesia, desse segmento.

Nesta obra, Bastide utiliza-se do mesmo procedimento já presente nas suas obras
produzidas na França, que consiste em analisar nas obras escritas a influência dos com-
plexos religiosos. No Brasil, seu objetivo foi aplicar seu método na análise das influên-
cias raciais na poesia produzida pelos poetas negros. A psicanálise exerce um papel
significativo em seu procedimento metodológico. No entanto, Bastide salienta que seu
método se diferencia do psicanalítico pois procura explicar o inconsciente coletivo e não
o individual:

Procuramos a raça na trama da obra escrita. Para tanto não reconstituímos a po-
sição do escritor no meio familiar, mas no meio social. Deste modo o nosso método
se aproxima mais da sociologia do que da psicanálise propriamente dita. Nossa mar-
cha é mesmo o inverso da dos discípulos de Freud. Estes geralmente não sabem
quais são as origens do paciente; não só os complexos são inconscientes mas ainda
se formam sem que ninguém saiba como. É preciso então tomar os últimos dados, os
sonhos, os deh'rios, os desenhas, as associações livres, os comentários na penumbra
do gabinete ou, no caso do escritor, a obra literária, a escolha dos assuntos, as ima-
gens, as comparações ou metáforas, para reconstruir com todo esse material o que
deveria ter sido a libido da criança e as coerções contra as quais teve de lutar. (Bas-
tide, 1943:12)

O ponto de partida do método reside nos dados reais observáveis a partir do meio
exterior. O objetivo é abarcar a zona que se encontra entre o consciente e o inconsciente,
isto é, a fronteira entre esses dois mundos. Apesar das analogias existentes entre o méto-
do psicanalítico e o seu, Bastide reafirma que é necessário definir com precisão as dife-
renças entre os dois para evitar determinadas confusões. Mesmo empregando o
vocabulário psicanalítico, o que diferencia essencialmente as abordagens psicanalítica e
sociológica consiste nas áreas de exploração: numa, o individual; noutra, o social.

Bastide, nos vários ensaios sobre a poesia afro-brasileira, realiza uma análise que é
ao mesmo tempo literária, psicológica e sociológica. A partir desse enfoque, o intuito



é entender a alma do negro e do mulato, o que é próprio e original do sangue africano na
literatura brasileira. Tendo em vista que o objetivo da obra é traçar um quadro completo
da poesia afro-brasileira, pretendemos analisar aqui somente os aspectos mais relevantes
do estudo. Dados os limites deste artigo, circunscreveremos somente a dois dos poetas
enfocados por Bastide: Gonçalves Dias e Cruz e Souza.

Na análise da poesia de Gonçalves Dias, geralmente, coloca-se que o poeta incor-
pora as três raças, sendo o legítimo representante de uma nova etnia. Segundo Bastide,
Gonçalves Dias não encarna a etnia brasileira, como afirmam comumente, pois para isso
seria preciso uma poesia sincrética e um modo africano de encarar o assunto. Um exem-
plo desse aspecto pode ser visto em dois temas específicos presentes na obra de Gonçal-
ves Dias: a saudade e o amor. Na análise da saudade, Bastide procura caracterizar o que
diferencia esta do banzo africano. A saudade, geralmente presente em Gonçalves Dias, é
a da pátria e o banzo pode ser visto como a nostalgia do africano pelo seu país abandona-
do, que expressa mais a desintegração tribal do que a separação da pátria. Tal caracterís-
tica, que é a saudade como dor e o gosto pelo doer, o negro adquiriu na medida em que
se aportuguesou. Nesse sentido, Gonçalves Dias pode ser enquadrado mais na tradição
portuguesa do que na africana.

O amor é o segundo tema tratado. Entre os negros, este exprimiu mais uma reivin-
dicação de cunho racial, enquanto Gonçalves Dias tomou outra vertente que foi a da va-
lorização do sentimento amoroso. O poeta se afasta também nesse momento do que
poderia ser uma poesia afro-brasileira ao falar do amor nos moldes brancos.

Em relação à Cruz e Souza, Bastide aponta no primeiro momento o aparente para-
doxo que é o de um descendente de africanos ter sido o maior representante da poesia
simbolista no Brasil, visto que o simbolismo é essencialmente nórdico e apoiado na filo-
sofia platônica.

A explicação inicial apresentada acredita que por ter Cruz e Souza nascido em Santa
Catarina foi este influenciado pela colônia alemã lá existente. Tal explicação de imediato é
rechaçada por Bastide porque outro poeta afro-brasileiro, Tobias Barreto, que se formou em
condições distintas, também se inspirou nas mesmas fontes do simbolismo. Portanto:

explicação só pode ser encontrada numa análise do inconsciente racial, «na vontade~
de mudar mentalmente de cor: é preciso clarear e o melhor meio é procurar a poesia
ou a filosofia dos indivíduos que têm a pele mais clara, isto é, os povos do Norte.
(Bastide, 1943:89)

A poesia de Cruz e Souza expressa a sua vontade de negar as suas origens afri-
canas e o sonho de ser ariano, É somente a partir da análise do inconsciente que estas
razões poderão tornar-se claras. Abolir as fronteiras que separam brancos e negros
através da arte era o desejo de Cruz e Souza. Para isso, ele transfere o seu desejo para
a poesia simbolista: o desejo de pertencer à raça branca, de ser um eleito. Conforme
recorda Bastide:

Existe mesmo uma parte de sua obra que ilustra claramente a lei psicanalítica da
'transferência ', estudada por Freud na elaboração do sonho, É quando o poeta rela-
ta o seu desejo de ver, visitar, partir para o pau do norte, para as planícies nevadas
ou geladas. A libido transfere do fim para os meios, mas trata-se sempre do mesmo
desejo sexual, da mesma nostalgia que Gilberto Freyre descreveu entre os Portugue-
ses morenos, da virgem de pele leitosa e de cabelos dourados. (Bastide, 1943:91)



O objetivo de Cruz e Souza era esquecer a sua origem africana e ultrapassar a linha
que separava brancos e negros. No entanto, Bastide também mostra de que forma a he-
rança racial está presente na obra de Cruz e Souza. Isto ocorre na sua poesia que aborda a
noite na qual concilia a influência simbolista com a racial. A noite é caracterizada, por
um lado, como doce e boa, e por outro, como satânica e feiticeira. O aspecto que se torna
relevante nesse momento é que quando Cruz e Souza pensa ter ultrapassado a linha de
cor, ocorre, ao contrário, o reencontro com a África. A sua poesia noturna assume o seu
lado mais africano, produzindo uma obra inédita que ultrapassa o simbolismo.

Em suas conclusões, Bastide afirma a existência de uma poesia afro-brasileira que,
no entanto, não está inscrita de forma explícita:

Ela está, como a filigrana, inscrita na transparência do papel, na textura, na tra-
ma da obra escrita, no segundo plano dos sentimentos expressos e a sua música é ou-
vida em surdina, ressonância longínqua e sutil, a cada pausa do verso ou da estrofe.
É preciso, pois, saber procurá-la, mas se quando escuta atentamente, se é recompen-
sado por essa música que se mistura tão harmoniosamente à outra, que dá ao poema
uma significação mais rica, uma beleza mais comovente ainda. (Bastide, 1943:129-
130)
O que fica patente nesta obra de Bastide é que este procurou mediante o estudo das

obras literárias de vários poetas as manifestações de origem racial que geralmente não.
estão presentes no nível do consciente. Para encontrar a poesia alto-brasileira foi preciso
utilizar "as técnicas de pesquisa do oculto, estabelecidas pela psicanálise, mas com a ne-
cessária transformação, pois não se tratava de atingir o individual, como o freudismo,
mas, ao contrário, o coletivo" (Bastide, 1972:34).2 A psicanálise forneceu o instntmental
necessário para a análise mais profunda dos textos e seus autores, inserindo-os em um
contexto social e psicológico e não meramente estético.

Uma Paisagem Sociológica: o Projeto UNESCO
Em 1950, a UNESCO solicitou à Bastide uma ampla pesquisa sobre a situação em

que viviam os negros em São Paulo. Em seguida Bastide convidou o seu assistente, Flo-
restan Femandes, que naquele momento estava concluindo a sua tese de doutoramento,
para se incorporar ao projeto.

Em colaboração com ã Revista Anhembi, dirigida por Paulo Duarte, foi realizado
um inquérito de grande envergadura o qual procurou conhecer a real situação racial, par-
ticuIarmente no município de São Paulo. Conforme ressaltou Paulo Duarte (1955:8), a
preocupação principal concentrou-se na realização de um "ensaio sociológico sobre as

Bastide lembra na reedição dos estudos sobre a poesia afro-brasileira, feita em 1973, que esse ponto não foi bem
COlnpreendido por muitos críticos literários. No caso de Cruz e Soaza, por exemplo, vários críticos preferiam comi-
derá-lo como mero seguidor de Mallm-m¿, não encontrando qualquer significado mais profundo ou original em sua
poesia. No entanto, Bastide (1973;34) reafmna: "Talvez possam dizer-me que esse 'oculto' por mim procu-
rado não passa de uma simples hipótese e eu responderia que Freud também ensinou-me que se deveria
lançar uma hip6tese quando estivesse ela já verificada pela convergência de todo um conjunto de asso-
ciaç~es livres. Ora, Cruz e Souza oferece nos seus poemas em prosa a possibilidade de proceder a uma
confirmação de minha interpretação, ao confessar que desejava fazer uma música de branco, mas enga-
nara-se - o tanIã de seus ancestrais continuava a bater dentro dele".



origens, as manifestações e os efeitos sociais do preconceito de cor no município de São
Paulo". Bastide, coordenador do projeto, logo na introdução do ensaio publicado em
1955,3 considera que, apesar do estudo tratar do problema da cor, é preciso relativizar e
compreender que esses problemas raciais constituem momentos na vida dos negros e
"que, no seu conjunto, a vida dos pretos nada oferece de uma perpétua tragédia" (Basti-
de'& Fernandes, 1955:15).

A preocupação central do estudo foi mostrar a paisagem mais completa da situação
racial em São Paulo. Para tanto, foram convidados intelectuais e organizações negras.
Além disso, vários métodos e técnicas foram utilizados para ter acesso às manifestações ra-
ciais da população: aplicação de questionários, a técnica das entrevistas ocasionais, a técnica
das entrevistas formais, a técnica das biografias ou histórias de vida e o método ecológico.

A pesquisa não se restringiu somente aos negros, mas abarcou os brancos, tanto as
famílias tradicionais como os imigrantes. Também vários setores foram pesquisados: in-
dustrial, serviços e comercial. Além da análise sociológica presente nos vários ensaios,
Aniela Ginsberg e Virginia Bicudo realizaram um estudo psicológico sobre as atitudes
raciais entre os grupos infantis.

Vamos em seguida nos ater à análise dos dois ensaios elaborados por Bastide na
âmbito da pesquisa, nos quais procuraremos ver de que forma o sociólogo francês contri-
buiu para uma compreensão maior do problema racial brasileiro. O primeiro ensaio trata
das manifestações do preconceito de cor. Na análise das inúmeras respostas coletadas
pèla pesquisa, Bastide percebe várias contradições acerca da existência do preconceito
tanto entre os negros como entre os brancos. No entanto, Bastide distingue também a
presença de uma visão idealizada da democracia racial no Brasil. Isto significa que o pre-
conceito não aparece de forma aberta, mas de modo encoberto:

Os estereótipos recalcados agem nas fronteiras indecisas do inconsciente, menos
por construções sociais, um ritual institucionalizado, do que por reputsões instinti-
vas, tabus pessoa&. O negro, alids, é eleitor, e os partidos políticos disputam os seus
votos como os dos brancos. A opinião pública é sensível ao bom nome do Brasil, a
tudo o que poderia prejudiear a sua tradição de democracia. (Bastide & Femandes,
1955:124)

Desvendando os comportamentos sociais que não aparecem em primeira instância em
uma suposta democracia racial, Bastide especifica que é necessário recorrer à análise da au-
sência de comportamentos para compreender as manifestações do preconceito racial. Com
o intuito de traçar o mais amplo painel dessa situação, a análise é feita sobre as manifestações
de diferentes grupos étnicos, das famílias tradicionais paulistanas, dos portugueses, dos sí-
rios e dos italianos, dos grupos profissionais e abarcando assim todas as classes sociais.

Em todos os níveis, o preconceito racial não se apresenta explicitamente, mas na
ausência de um sistema de reciprocidade nas relações entre brancos e negros. O negro é
tratado afetuosame~nte mas basta que um estranho chegue na casa para que logo surja ou-
tro tom entre o patrão e o visitante (Bastide & Fernandes, 1955:126).

Bastide detalha essa convivéncia ora afetuosa e sentimental, ora repulsiva, quando
os negros são considerados preguiçosos, bêbados, insubordinados e desorganizados. Para

3 Os resultados desta pesquisa podem ser encontrados em Bastide & Fernandes (1955).



Bastide, o preconceito de cor muitas vezes se aproxima do preconceito de classe, confor-
me argumenta em seu ensaio. O clima afetivo entre as raças criado pela tradição geral-
mente disfarça o preconceito racial. No trabalho, isto fica claro na rejeição de negros
para ocupar determinadas funções. As expressões utilizadas nesse momento são polidas:
"falta lugar", "o lugar acaba de ser preenchido", entre outras.

Bastide nos mostra as inúmeras barreiras encontradas pelos negros. Mas quais são
os efeitos desse preconceito sobre os negros? No segundo ensaio, Bastide nos fornece al-
gumas respostas a esse questionamento. Tendo em vista as diferenças existentes entre os
próprios negros, duas atitudes são comumente assumidas principalmente entre os seg-
mentos mais pobres. A primeira consiste no conformismo, na atitude passiva, na aceita-
ção de sua situação de inferioridade racial e social. A segunda também aceita esta
situação de inferioridade, mas assume uma atitude ativa em relação as suas possibilida-
des de ascensão social na sociedadède classes.

Já entre os negros pertencentes à classe média, a aceitação também ocorre, mas são
utilizadas outras formas de tratamento, como a ironia e a paciência e não o confronto
aberto contra a rejeição e a zombaria, características sempre presentes no preconceito. A
resistência e a revolta contra o preconceito racial ocorrem geralmente entre os intelec-
tuais e líderes que se preocupam com a organização dos negros para superar a discrimi-
nação, existentes desde a década de 20. Bastide mostra ainda a existência dos órgãos de
fiscalização social, como a igreja e a polícia, que cumprem um significativo papel na
manutenção do preconceito. Não é possível detalhar no âmbito desse artigo o manancial
de informações e análises realizadas por Bastide nesses dois ensaios.

Apesar de não ter realizado uma análise exaustiva, acreditamos ter fornecido uma
breve noção da riqueza dos estudos realizados por Bastide. Este pensador, bem como
Florestan Fernandes e outros colaboradores que participaram do Projeto UNESCO (vide
também Arruda, neste volume), propiciaram o conhecimento de uma paisagem brasileira
que persiste em essência até o momento. O inquérito coordenado na década de 50 por
Bastide, no qual tornou-se claro "um preconceito que nem sempre ousa dizer seu nome"
(Bastide & Fernandes, 1955:159), permanece ainda extremamente atual.

No próximo tópico, detalharemos a construção do projeto intelectual de Bastide,
dando especial atenção a sua formação, ao período brasileiro, ao envolvimento com os
estudos afro-brasileiros e a sua abordagem metodológica, aspectos necessários para uma
compreensão global do tema deste artigo.

A CONSTRUÇÃO DO PROJETO INTELECTUAL DE ROGER
BASTIDE4

Formação e Ambiente Intelectual
Os primeiros professores franceses que vieram integrar o corpo docente da Univer-

sidade de São Paulo chegaram em 1934, ocorrendo nos anos seguintes um fluxo intenso
que somente foi interrompido em 1939 pela guerra na Europa.

4 O presente tópico foi melhor desenvolvido em Braga (1994).



Ao analisar a presença dos professores estrangeiros no Brasil, o que geralmente
aparece em primeira instância são as características que os unem e não as diferenças que
os separam. A imagem geralmente feita sobre os professores, em especial os franceses, é
a de que eram jovens em início de carreira à procura de oportunidades no Brasil. Entre-
tanto, estes professores eram muito diferentes sob vários aspectos. Conforme Massi
(1989), as diferenças podem ser encontradas em diversos níveis. Ou seja, nas suas traje-
tórias intelectuais, nas suas preocupações teóricas e metodológicas, nas suas relações
com a sociedade brasileira, entre outras.

Roger Bastide aportou no Brasil em 1938 e só foi embora de forma definiti-
va em 1954. Nascido em N]mes, sul da França, em 1~ de abril de 1898, já estava
com 40 anos quando chegou ao Brasil. Charles Beylier (1977), que elaborou uma
tese de doutorado sobre a obra brasileira de Bastide, salienta, conforme informa-
ções de um antigo amigo do sociólogo, que este teria nascido em Anduze, o que
explicaria a personalidade, e por conseguinte, vários aspectos da obra de Bastide.
Este teria sido influenciado e marcado pela região francesa que foi local de mui-
tas lutas entre católicos e protestantes. Maria lsaura Pereira de Queiroz (1983)
também ressalta que Bastide foi criado em Anduze apesar de ter nascido em N~-
mes, região das Cévennes, refúgio dos rebeldes protestantes, fato que o marcou
profundamente.

Sua formação intelectual ocorreu boa parte fora de Paris. Licenciou-se em Filosofia
em Grenoble em 1917 e concluiu a agregation em Filosofia em 1924.5 Foi, em seguida,
professor nos liceus de Cahors (1924-1926), Lorient (1926-1928), Valence (1928-1937)
e Versalhes (1938), onde apenas chegou a ser nomeado para logo partir para o Brasil
(Massi, 1989:423; Pereira de Queiroz, 1983:44).

Os anos 10 e 20 constituem momentos de grande produção para a sociologia fran-
cesa. Bastide, apesar de não ter sido aluno dos grandes mestres daquele período, teve
uma formação ampla e variada. Pereira de Queiroz (1983) inclusive ressalta que por ter
se formado fora de Paris, Bastide não se enquadrou nas correntes dominantes e teve uma
formação diversificada, incluindo a sociologia francesa, alemã, inglesa e norte-america-
na, além da antropologia, psicanálise e filosofia.

Bastide, assim como todos os autores que o influenciaram e os que foram
seus contemporâneos, teve em Durkheim seu mestre maior. Somente na década de
20 houve de fato o surgimento de oposição a Durkheim. Os dois pensadores que
representaram uma oposição direta à Durkheim e seus discípulos foram René
Worms (1869-1926) e Gaston Richard (1881-1945). Estes se organizaram basica-
mente a partir da Revue Internationale de Sociologie fundada em 1893 e dirigida
por René Worms, cujo caráter orientava-se para uma abordagem mais eclética na
sociologia. Gaston Richard sucedeu Worms na direção da revista que encerrou as
suas atividades em 1939. Gaston Bouthoul e Roger Bastide foram os mais desta-
cados discípulos e colaboradores de Gaston Richard. Bastide, apesar de reconhe-
cer a formação comum, calcada na sociologia de Durkheim, adotou desde cedo

A agregation constituía o primeiro título da carreira universitária, que habilitava para o ensino secundário,
vindo em seguida o doctorat para o ensino superior (Massi, 1989:420).



umaatitudemais críticaem relação àcontribuição deste, preferindo assumir umaorien-
ração mais eclética.6

Gaston Richard foi o sociólogo em que Bastide se apoiou e se orientou para reali-
zar tal escolha. Professor de ciências sociais na Universidade de Bordeaux, Richard ela-
borou vários estudos nos quais procurou debater aspectos ligados à definição do objeto e
método da sociologia. O próprio Bastide, em artigo publicado em 1939, realizou um pe-
queno balanço sobre a contribuição de Gaston Richard à sociologia francesa. Segundo
Bastide, ao se mencionar a sociologia francesa a associação imediata é com a escola de
Durkheim ou a de Tarde. Em sua concepção, a sociologia francesa daquele período é
muito mais complexa e rica, onde se destacam também autores como Gaston Richard.
Três momentos podem ser distinguidos na sociologia richardiana. Na primeira fase, Gas-
ton Richard dedicou-se ao estudo da autonomia humana, contrapondo-se a Espinas nessa
discussão. Durkheim, nesta época, também não concórdava com as concepções de Espi-
nas, o que acabou por aproximá-lo de Richard.

Com a fundação do L'Année Sociologique, Durkheim convidou Richard para ser
seu colaborador, principalmente em relação aos problemas de patologia social. A colabo-
ração entre os dois pensadores durou muitos anos, segundo Bastide, pelo "cuidado de as-
segurar à sociologia a mais completa independência, o desejo de fazer dela uma ciência
positiva e, por conseqüência, de desembaraçá-la da Filosofia" (Bastide, 1939:93). No
entanto, concepções distintas sobre a liberdade e a autonomia humana levaram à separa-
ção de Durkheim e Richard. Por não concordar com o conceito de coerção coletiva de
Durkheim, pois compreendia uma moral baseada na liberdade humana, Gaston Richard
iniciou uma terceira fase em sua trajetória intelectual quando formulou a sua própria so-
ciologia, que está contida principalmente em sua obra La Sociologie Générale et les Lois
Sociologiques (Richard, 1912).

Nesta obra, Richard buscou respostas para a natureza do determinismo sociológico
e da liberdade humana, retomando mais tarde essa mesma discussão em seus livros pos-
teriores L 'evolution des Moeurs, La Conscience Morale e La Loi Morale, les Lois Natu-
relles et la Loi Sociale.

Antonio Candido, ex-aluno e colaborador, apontou de forma clara a influência de
Gaston Richard em Bastide:

O Bastide não era licenciado pela Universidade de Paris. Era [licenciado pela
Universidade de] Bordeaux. A grande influência que ele recebeu foi do Gaston Richard
Gaston Richard é um sociólogo francês (...). A grande influência de Arbousse-Bastide era Durk-
hei~ Roger Bastide, não. O Roger Bastide não era durkheimiana Os sociólogos flanceses
eram durkheimianos. Os brasileiros eram superdurkheimianos. Ele dizia: eu recebi influên-
cia de Gaston Richard O Gaston Richard era muito crítico em relação à Durkheim.7

Florestan Fernandes também salientou a importancia de Gaston Richard na for-
mação de Bastide e ao mesmo tempo destacou o caráter interdisciplinar e eciético da
mesma:

Para outras informações sobre a sociologia francesa nas primeiras décadas deste século, particularmente
no periodo entre 1920 a 1940, vide Heilbron (1985).
Depoimento concedido à autora em 26/05/94.



Por exemplo, o Bastide, entre os sociólogos, ele preferiu Gaston Richard, mas ele
não era um richardiano. Ao contrário, ele conhecia a antropologia inglesa, conhecia
a etnologia francesa, conhecia todos os clássicos da sociologia, franceses, alemães.
italianos, s

Ou seja, Bastide teve uma formação intelectual diversificada que não se restringiu
somente à sociologia francesa, mas abarcou as contribuições da sociologia de outros paí-
ses da Europa como, por exemplo, a de Georges Gurvitch. Nascido na Rússia em 1894,
Gurvitch após se iniciar na fenomenologia e tornar-se professor da Universidade de Pra-
ga, foi para a França em 1925 onde entrou em contato com Mauss, Halbwachs e Lévy-
Bruhl. De formação marxista, Gurvitch propõe que o domínio da sociologia é a realidade
social onde os fenômenos sociais são pluridimensionais, dispostos em camadas em pro-
fundidade. Para ele, o problema da sociologia é entender como as totalidades sociais (os
grupos, as instituições etc.) se estruturam e se modificam continuamente a partir de dois
movimentos básicos: o de ruptura e o de evolução (Pereira de Queiroz, 1983:50-51).

O Itinerário Brasileiro de Roger Bastide
As décadas de 20 e 30 presenciaram no Brasil grandes transformações nos campos

político, cultural e econômico. Nos anos 20, houve o surgimento das condições necessá-
rias para as mudanças que só se efetivaram nos anos 30 em diversas áreas. Nas palavras
de Antonio Candido:

Isto ocorreu em diversos setores: instrução pública, vida artística e literária, estudos
históricos e sociais, meios de difusão cultural como o livro e o rádio (que teve desenvolvi-
mento espetacular). Tudo ligado a uma correlação nova entre, de um lado, o intelectual e
o artista," do outro, a sociedade e o Estado - devido as novas condições econômico-sociais.
(Candido, 1987:182)

A reforma educacional iniciada nos anos 20 levou à criação de universidades como
a Universidade de São Paulo e a Escola Livre de Sociologia e Política nos primeiros anos
da década de 30. Todas as aspirações: dos educadores e pensadores preocupados em
construir o cidadão e a consciência nacional tiveram o solo apropriado para a sua im-
plantação e desenvolvimento. A preocupação residiu em preparar uma nova elite que
"deverá compor de homens de cultura e ciência, capazes de exercer Um domínio 'natural'
sobre a massa" (Oliveira, i979:81).9

As renovações cultural, educacional e política consistiram nos objetivos dos inte-
lectuais nesse período, que diagnosticaram a inadequação das instituições e a necessida-
de urgente de realizar reformas mediante o treinamento de novas elites. Nesse contexto,
a ciência, principalmente a sociologia, conforme Lúcia Lippi Oliveira, surgiu como "ca-

Depoimento concedido à Eliane Veras em 23/05/91.
A USP, em especial, foi o projeto de um grupo polltico paulista coordenado pela família Mesquita, que
estava em franca competição com o governo federal, pois "o objetiVo era dotar São Paulo de um lugar
aonde seus filhos diletos pudessem estudar, e que os tornasse capazes de assumir, a longo prazo, a lide-
rança nacional a que o estado estava destinado, graças a seus recursos econômicos e empresariais. Consi-
derado a uma distância de meio século, este projeto parece ter alcançado uma dose considerável de su-
cesso" (Schwartzman, 1987:59). Vide também Limongi (1989).



paz de orientar a ação do Estado e a ação organizadora da sociedade, mostrando-se ainda
apta a despertar as forças vivas adormecidas" (Oliveira, 1979:81-82).1°

Os professores estrangeiros foram recrutados para atender a essa demanda. Motiva-
dos pelas amplas possibilidades que o Brasil representava tanto pelo início de uma car-
reira universitária como pelos inúmeros campos de pesquisa ainda não explorados, os
professores estrangeiros vieram para a Universidade de São Paulo, para a Escola Livre
de Sociologia e Política e para a Universidade do Distrito Federal (Massi, 1989:432-
433). 11

Roger Bastide encontrou pois um mundo intelectual em grande ebulição. A sua
permanência no Brasil caracterizou-se por uma ampla participação não somente na uni-
versidade corno também fora desta, escrevendo artigos e resenhas sobre os mais diversos
assuntos e participando de in'/ímeros fóruns. Segundo seu próprio relato, percorreu um
itinerário espiritual e intelectual durante o tempo em que esteve no Brasil12A sua traje-
tória foi marcada por dois movimentos básicos em seu pensamento: a crise de consciên-
cia e o encantamento.

Ocorreu nesse momento o avivamento de seu interesse por uma cultura que conti-
nha uma grande heterogeneidade como principal característica. Ao entrar em contato em
especial com o mundo do candomblé em suas primeiras pesquisas, Bastide constatou a
dificuldade em entender esta cultura tão diversa. Os estudiosos anteriores do candomblé,
bem como ele no princípio, posicionavam-se de forma etnocêntrica ante o objeto de estu-
do. Percebeu Bastide que havia a necessidade de "converter", não no sentido de aceitar
a existência do pensamento pré-lógico e negar a unidade e identidade das estruturas men-
tais, mas de "deixar-me penetrar por uma cultura diversa da minha. A pesquisa científica
exigia de mim a passagem preliminar pelo ritual da mlclaçao (Bastide, 1973:xi).

Isto o levou à adoção de uma abordagem totalmente contrária à seguida pelos ou-
tros pesquisadores, o que lhe permitiu entender o candomblé tanto pelos seus aspectos
africanos como pelo seu sincretismo, possibilitando o questionamento de suas p opnas

r ~categorias lógicas enquanto pesquisador com uma mentalidade formada pelo cartesianismo.
O segundo momento derivou da descoberta, a partir desta nova atitude metodológi-

ca, ao contrário dos estudos anteriores que caracterizavam o candomblé como metas su-
perstições, que este era um sistema de conhecimento complexo As pesquisas de Bastide,
assim como outros estudos elaborados na mesma época e posteriormente, confirmaram
que os chamados povos primitivos possuem um sistema de conhecimento tão complexo

1 0 Contbrme Oliveira (1979:91), o bacharel nesse momento já não tinha o valor que era atribuído na Repá-
bliea Velha. Os que criticaram o bacharelismo apesar de formados em direito, preferiam se apresentar
como sociólogos, pois (...) epresenta, entre outros aspectos, a valorização da posse de um conhecimen-¢«

r
to aplicável. A criação da Escola Livre de Sociologia de São Paulo, em 1933, pelos intelectuais paulis-
tas, tbi, por isso mesmo, saudada como louvável exemplo a se proliferar em outros estados"

11 Massi (1989) também acredita que o conhecimento do Brasil permitiu a construção de novos paradigmas
pelos historiadores ligados ao grupo dos Annales. Inclusive, Lucien Febvre em uma conferência feita no
Brasil em 1949, ressaltou a consideração e o interesse que os historiadores franceses tinham pelas pes-
quisas realizadas pela Universidade de São Paulo (Febvre, 1949)
Bastide inclusive esclarece o uso da expressão 't'neráro espintua ". Em seu entender esta "(...) preser-
va talvez uma virtude - enquanto expressão de uma experiência vívida - a ser apreciada pelos moços
brasileiros de hoje, esses jovens que certamente não conheço, mas pelos quais tenho muita alèição por
serem a promessa dos dias gloriosos de amanhã para seu país" (Bastide, 1973:x).



quanto o ocidental. Em sua avaliação, a sua grande descoberta naquele momento foi ter
constatado a existência de uma metafisica no candomblé.

O encantamento que propiciou essa descoberta levou-o a uma visão original e pro-
funda do mundo e do homem. No entender de Pereira de Queiroz (I 983) houve o...

encantamento da descoberta, da penetração num universo mental, repleto de riqueza
metafisica, desvendando sistemas de conhecimento subjacentes às contradições, nas-
cimento de uma nova visão original e profunda, não apenas do Brasil mas do mundo
e do homem em geral (Pereira de Queiroz, 1983:14-15)

Contrapondo-se aos primeiros estudiosos do candomblé, Nina Rodrigues e Arthur
Ramos, que em suas obras consideraram-no como um fenômeno marcado pela falta de
raízes e com características folclóricas, Bastide possibilitou com suas análises uma reo-
rientação das pesquisas e incentivou novos estudos.

Um pesquisador europeu que descobriu a África no Brasil e toda sua ternura mater-
nal e que, acima de tudo, questionou-se de sua dignidade no contato com sabedoria afro-
brasileira. Um sociólogo que se conscientizou da necessidade de um novo método e de
novos conceitos para a apreensão da heterogeneidade do mundo social brasileiro. Esses
dois primeiros movimentos na trajetória espiritual/intelectual de Bastide no Brasil desa-
guaram em um terceiro momento que é o da elaboração do método. Temos, nesse senti-
do, a transformação espiritual/intelectual de Bastide, que de um pesquisador etnocêntrico
tornou-se um pesquisador antietnocêntrico.

O seu contato com os primeiros pensadores brasileiros e suas obras produzidas até
aquele período ocorreu de forma distinta. A orientação mais freqüente entre os pesquisa-
dores estrangeiros e brasileiros desse período era a desconsideração da produção intelec-
tual anterior por julgá-la marcada pelo autodidatismo e pelo pouco rigor analítico.

Roger Bastide, ao contrário, interessou-se em conhecer o acervo de pesquisas reali-
zado até então, atitude geralmente incomum entre os cientistas sociais estrangeiros.13
Esse importante acervo de pesquisas, caracterizado pelo ecletismo, na verdade possibili-
tou a consolidação das ciências sociais nos anos 30 conforme os novos padrões. Essa
produção intelectual, assim, foi...

verdadeiro quadro de referências para os estudiosos subseqüentes, edificando uma
sólida base sobre a qual podiam se elevar novas contribuições do saber. Não impor-
tava que fossem obras de autodidatas: na Europa, a formação especializada em ciên-
cias sociais se organizou na mesma época que no Brasil... (Pereira de Queiroz,
1989:383)

Quando os professores estrangeiros aqui chegaram, já havia um manancial de estu-
dos preparado por longa tradição de pensadores brasileiros. Seus alunos tinham uma lei-
tura das obras fundamentais que se baseavam em uma reflexão com ampla base
empírica. Os professores estrangeiros não encontraram um País inculto, apesar de alguns
assim pensarem, mas um País que já possuía um rico acervo de estudos.

Estas observações reforçam mais uma vez a necessidade de reformular as interpre-
tações existentes sobre a produção intelectual dos primeiros pensadores nacionais, reco-

Pereira de Queiroz (1977) ressalta que a atitude de ignorar a produção realizada pelos autores nacionais é
freqüente entre os cientistas sociais que estudam o Terceiro Mundo.



locando a perspectiva de considerar o contexto histórico-social e econômico na análise do
desenvolvimento das ciências sociais nos países periféricos bem como a comparação com o que
é produzido na Europa no momento, segundo a argumentação de Pereira de Queiroz (1989).

Para esta autora, os cientistas sociais brasileiros, na angústia em escrever e reescre-
ver a história das suas disciplinas, praticam um "etnocentrismo às avessas". Isto é, ao
desprezar a produção dos primeiros pensadores nacionais, por considerá-la muitas vezes
subordinada intelectualmente ao que era produzido na Europa, não percebem a riqueza e
a originalidade de muitos estudos. Os pensadores brasileiros percorreram um Caminho
inverso ao dos cientistas sociais europeus. Dedicaram-se à investigação empírica cole-
tando dados sobre a sociedade e a cultura brasileira. A preocupação teórica com os gran-
des problemas das ciências sociais, muito presente entre os pensadores europeus naquele
momento, não se colocava como fundamental.

Este "etnocentrismo às avessas" necessita ser revisto, conforme observa pereira
de Queiroz:

Não percebem que estão sendo vítimas de uma forma sutil pela qual se manifes-
tam a posição hegemônica do intelectualismo estrangeiro, por um lado, e, por outro,
seu próprio complexo de inferioridade de subdesenvolvidos. Urge lembrar que, em
qualquer situação de dominação, há sempre interstícios de cantinhos em que se ani-
nham pesquisas e interpretações originais, as quais vicejam e dão frutos. (Pereira de
Queiroz, 1989:386)

As ciências sociais brasileiras precisam romper com este "etnocentrismo às aves-
sas" e valorizar não somente a contribuição dos cientistas sociais estrangeiros como
também a dos pensadores brasileiros. Por isso, privilegiamos a análise de um pensador
que personificou dois mundos: nascido e formado na França e, posteriormente em conta-
to com o Brasil, considerado também brasileiro, ensinou aos jovens cientistas sociais
uma atitude inovadora e criativa em diferentes níveis.

Bastide optou por analisar e incorporar várias interpretações para depois elaborar
uma nova atitude metodológica em seus estudos. Ao chegar no Brasil e iniciar suas pes-
quisas, deparou com o predomínio das interpretações dualistas da sociedade brasileira,
presentes principalmente nas obras de Gilberto Freyre e Euclides da Cunha. 14

Esses autores dividiam o Brasil em dois mundos heterogêneos e subordinados.
Bastide, no entanto, ao analisar o dualismo entre brancos e negros, litoral e sertão, se-
nhores e escravos, percebeu que esses próprios grupos se subdividiam e formavam novas
dualidades. A sociedade brasileira não era somente dual, mas múltipla. Assim:

Em lugar de uma única dualidade cultural branco-negro, descoberta por Nina
Rodrigues, ou da dualidade cidade-sertão desvendada por Euclides da Cunha, ou da
dualidade de estrato superior branco e estrato inferior negro, de que fala Gilberto
Freyre, Roger Bastide descobre uma pluralidade de oposições sociais e de processos
diversos, imbricados uns nos outros, seu número e importância variando conforme o
lugar e a época. (Pereira de Queiroz, 1977:1359)

Também destacamos Raimundo Nina Rodrigues, considerado por Bastide o fundador da antropologia
cultural no Brasil por ter descoberto a existência do sincretismo religioso entre os santos católicos e os
deuses africanos, e Manuel Querino, que inaugurou uma visão otimista acerca da integração racial brasi-
leira, entre outros pensadores (vide Pereira de Queiroz 1977, 1978).



Apoiado em seu enorme conhecimento da sociologia francesa e alemã, da antropo-
logia, da psicanálise e da história e também das importantes contribuições dos pensado-
res nacionais, Bastide pôde desenvolver no Brasil procedimentos metodológicos que
exprimem a abordagem relativista e crítica que marcou de forma profunda a sua trajetó-
ria intelectual e espiritual. Durante as várias décadas em que esteve constantemente em
atividade, Bastide produziu muito e de forma variada, refletindo sobre temas e questões
de sua época e sobretudo contribuindo para o enriquecimento cada vez maior das ciên-
cias sociais.15 Na próxima seção, abordaremos com maior cuidado a contribuição meto-
dológica de Basfide, tendo em vista que tal perspectiva esclarecerá em muitos aspectos
seu pensamento e seu interesse por uma grande diversidade de temas, em especial pelos
estudos afro-brasileiros.

O Pluralismo Metodológico de Roger Bastide
Quando Roger Bastide iniciou sua produção intelectual ainda nos anos 20, a heran-

ça de Émile Durkheim estava presente de forma muito incisiva. Inclusive, a escolha de
seus primeiros temas de estudo sobre o misticismo no campo da sociologia religiosa re-
flete esta orientação predominante. Ele próprio reconhece esta herança já quase no final
de sua carreira acadêmica em 1971: "Pertenço à velha geração de sociólogos formada
por Durkheim que acredita num determinismo, numa natureza social submetida a leis"
(Bastide, 1971:29). 16

Entretanto, a influência de outros pensadores foi fundamental para a redefinição de
seu projeto acadêmico, ocorrida com a sua vinda para o Brasil. Aqui, ele percorreu um
caminho que o levou a uma nova compreensão da sociedade brasileira e de seus proble-
mas, bem como a uma reformulação de sua formação teórica e metodológica, momento
em que a herança de Durkheim foi rediscutida e reelaborada. Roberto Cardoso de Olivei-
ra (1988) especifica que os mais conhecidos antropólogos não se filiam a nenhum para-
digma em especial, pois preferem viver a tensão enriquecedora entre eles. Acreditamos
que Bastide se coloca entre os cientistas sociais que se orientam por tal procedimento.

Ao se identificar com os grupos oprimidos, em especial os negros, Bastide teve em
conta, na definição de seu papel de cientista, a reabilitação da criatividade humana cole-

De forma sucinta, a obra de Bastide pode ser dividida em três períodos: o primeiro, que consistiu em
seus primeiros anos de formação e início de sua carreira acadêmica na França (1920-1938), com a publi-
cação de dois livros e 42 artigos. No segundo período, iniciado em 1938, com sua vinda ao Brasil e encerra-
do com retomo definitivo à França em 1954. Publicou inúmeros artigos e 10 livros. No terceiro período
(1955-1974), Bastide além de concluir e publicar sua tese Les ReligionsAfro-brésiliennes (1960), que se tor-
nou sua obra mais conhecida, também divulgou 13 livros e 308 artigos.
Pereira de Queiroz (1983) assinala que apesar de reconhecer explicitamente a influência de Durkheim,
Bastide desde o início não concordou com o mestre em relação ao predomínio do social sobre o indivi-
duah As pesquisas realizadas mais tarde no Brasil fizeram-no discordar totalmente de Durkheim nesse
aspecto, conforme nos relata: "As pesquisas empíricas efetuadas por Roger Bastide no Brasil levaram-
no a se contrapor cada vez mais àquele que considerava, no entanto, como influindo basicamente em seu
pensamento sociológico. Elas lhe mostravam a importãncia do indivíduo como elemento modificador,
em todos os procedimentos e processos sociais; a presença da ordem como a característica mais marcan-
te das coletividades, para presidir diretamente à operação das representações colefivas; a necessidade de
desvendar os mais sutis julgamentos de valor negativos, referentes às maneiras de ser e de agir de socie-
dades que não as ocidentais" (Pereira de Queiroz, 1983:54).



tiva e individual, identificação esta possível de ser detectada devido a sua origem protes-
tante em uma França essencialmente católica. Beylier (1977) assinala com precisão que
nas ciências sociais é decisiva a formação, a educação e a personalidade do pesquisador
em sua relação com o objeto. Na análise da obra brasileira de Roger Bastide, seu objeto
principal, afirma que:

acreditamos que existe na pesquisa de Roger Bastide no Brasil, e conseqüentemente
em sua obra, uma apreensão da realidade que é original, e que pode ser compreendi-
da, apenas porque trata-se dele próprio, de sua formação e educação. Mas é neces-
sár io acrescentar  que sua 'praxis '  é  também um reflexo da real idade que ele
encontrou no Brasil. (Beylier, 1977:36)17

No caso de Roger Bastide, os anos de formação oeorridos principalmente na Fran-
ça explicam muitas de suas características de pensador e pesquisador plural e essencial-
mente humanista. O fato de ter nascido numa região da França marcada por conflitos
religiosos e pertencer a uma minoria protestante definiram muitos dos aspectos essen-
ciais de sua personalidade, como o inconformismo e a identificação imediata com as mi-
norias.

Roger Bastide também se transformou em um francês bem-educado que incorpo-
rou de seus professores de filosofia e sociologia o espírito crítico, o rigor acentuado e um
grande interesse pelo desvendamento dos fenômenos sociais e humanos.

Entretanto, o fato também de pertencer a uma região meridional da França o levou
a desenvolver uma grande sensibilidade às artes, principalmente à poesia, interesse que o
marcou profundamente e o deixou...

sempre mais sensível às belezas da poesia e do imaginário do que às grandes pro-
messas das descobertas científicas. Ele teria com certeza, de bom grado, subscrito as
palavras de uma certa rainha provençal: ',4 poesia aquela ciência, a mais exara de
todas as ciências '. Convencido de que existe na realidade social uma verdade que
apenas uma alma de poeta pode descobrir, ele não procurará reduzir a vida das so-
ciedades às aparências e ao manifesto. O 'mar interior ', carrefour de povos, de raças
e de civilizações, abrindo-lhe as portas através da poesia, ao além-mundo, o introdu-
zia também ao mundo do outro. Muito além das aparências visíveis, ele se mostrará
sensfi~el às alterações nas quais se enraízam as diferenças, as oposições que geram o

espírito dos povos. (Beylier, 1977:39-40)

E, para isso, usou procedimentos variados como a observação participante, a obser-
vação controlada e a intuição poética, conforme lembra Pereira de Queiroz (1983). A in-
tuição sendo entendida como o esforço de simpatia estabelecido entre o pesquisador e
seu objeto, levando-o a ultrapassar os limites superficiais, a observação participante con-
sistindo na vivência de seu objeto, a adesão ao fato analisado e a observação controlada,
a vigilância epistemológica necessária ao tratamento do seu objeto (Pereira de Queiroz,
1983).

Beylier (1977), que fezuma análise extremamente criteriosa dos procedimentos
metodológicos na obra de Bastide, chama a atenção para o fato de que a relação entre o

Charles Beylier elaborou a sua tese de doutorado sobre Bastide nos anos 70 e esta até o momento não foi
traduzida para o português. Todas as citações da tese de Beylier presentes neste artigo foram traduzidas
por Luci Viegas Cardoso.



cientista social e o seu objeto, defendida por Bastide, não corresponde à seguida pela Es-
cola Francesa de Sociologia. Ao contrário, para ele os fatos sociais necessitam ser enten-
didos a partir da atividade humana e dos interesses que os motivam. Por isso, o cientista
social deve utilizar a observação participante, a observação controlada e a intuição poéti-
ca como formas de aproximação da realidade social. O dom da empatia deve ser aliado à
sensibilidade poética como forma de aproximar o pesquisador o máximo possível de seu
objeto. Segundo Beylier, a problemática da relação entre o sujeito e o objeto nas ciências
sociais para Bastide tinha que ser encarada de outra forma:

Ao invés de se interrogar para saber como é possível se chegar a uma objetivida-
de perfeita, nunca alcançada, ou à descoberta da verdade em si mesma, nunca domi-
nada,  ser ia melhor,  acredi ta e le,  mudar os termos:  sendo dado que a única
observação que permite descobrirmos o real social é a 'observação participante ', re-
conheçamos que a sabedoria do homem está limitada ao campo que ele ocupa no es-
paço e no tempo, no seu lugar em uma certa estrutura e procuraremos descobrir
como utilizar da melhor forma possível este condicionamento para chegar a um co-
nhecimento o mais científico possível. (Beylier, 1977:214)

O sociólogo, portanto, tem que estar a par dos motivos de suas escolhas, de suas
preferências por tais objetos e dos valores presentes em suas análises. Para Bastide, a psi-
canálise auxilia na descoberta dos condicionamentos sociais que estão presentes nos pes-
quisadores. Nesse sentido, o conhecimento do método psicanalítico é fundamental para o
uso adequado da observação controlada. A psicanálise assume para Bastide uma grande

importância. Cabe esclarecer que o interesse de Bastide pela psicanálise aparece desde os
anos 30. Em 1940, ele ofereceu um curso na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
ocasião em que procurou sistematizar suas preocupações sobre tal tema ao traçar um
quadro geral das relações entre a sociologia e a psicanálise. Bastide entende que a psica-
nálise tem condições de oferecer uma contribuição nova e original à sociologia .I 8

Somente assim o sociólogo terá condições para se auto-analisar e romper com o
senso comum tanto vulgar como científico, pois na construção do objeto é preciso, como
Bourdieu diria mais tarde,

romper com o senso comum, quer dizer, com representações partilhadas por todos,
quer se trate dos simples lugares-comuns da existência vulgar, quer se trate das
representações oficiais, freqüentemente inscritas nas instituições, logo, na objectivi-
dade das organizações e nos cérebros. (Bourdieu, 1989:34)

Para nós, Bastide pode ser definido como um pesquisador que antecipou questiona-
mentos sobre a prática sociológica que só décadas mais tarde seriam discutidos com
maior cuidado. Ou melhor, tratou de questões que a sociologia, então essencialmente po-
sitivista, ainda não conseguia enxergar. O uso da intuição poética pelo pesquisador é um
exemplo relevante desses novos procedimentos ainda nem assinalados pelas ciências so-
ciais naquele período. Em um pequeno texto publicado em 1946, Bastide, de forma mui-
to criativa, discute esta questão com um crítico imaginário. Para ele, apesar de ser
acusado de uma tendência grave na ótica positivista que é uso da poesia como método

Somente em 1948 foi publicado o livro Sociologia e Psicanálise, fruto desse curso ministrado na USP
(Bastide, 1948).



sociológico, a poesia e a literatura têm muito a oferecer aos sociólogos, pois "propõem
métodos de trabalho, habituam-nos a certas maneiras em geral por nós pouco utilizadas
para penetrar o social" (Bastide, 1983:81).

Segundo a sociologia positivista, o poeta não ultrapassa as aparências dos objetos,
pois apenas apreende a superficie dos fenômenos ou coisas. Bastide, ao contrário, ressal-
ta que o próprio Durkheim afirmou que a simples reunião de homens pensantes possibili-
ta o aparecimento de fenômenos novos e originais. O sociólogo não deve apenas adequar
os fenômenos em determinados quadros, mas mergulhar no seu objeto através da intui-
ção poética, É preciso aproximar-se do seu objeto, não se transformando nele pois isto
não é possível, mas "apelando para um ato de amor transcender nossa personalidade
para aderir à alma que está ligada ao fato a ser estudado" (Bastide, 1983:84).

A complexidade social exige o uso de métodos variados, entre estes o método poé-
tico. Bastide denomina esse procedimento de princípio dos projetores convergentes no
qual o objeto é analisado a partir de diferentes faces. Se a sociologia pretende apenas co-
nhecer o racional na sociedade, ela será uma ciência parcial. A sociologia, para ser uma
ciência total, deve utilizar também a intuição poética que possibilita conhecer os elemen-
tos irracionais, o imaginário e o inconsciente coletivo.

O sociólogo pode utilizar a expressão poética no sentido de uma poesia sociológica
que tem o objetivo de oferecer a imagem mais exata da sociedade. Nas palavras de Bastide:

Trata-se pois de uma expressão poética especial - a expressão da poesia socioló-
gica. (...) A expressão poética é uma forma de exatidão científica. Ela só intervém
quando a detém uma seriação conceitual, ela não deve intervir onde não tenha o que

fazer. A sociologia é exatamente aquele edificio de relações racionais do qual o se-
nhor falava, [o critico imaginário], um conjunto de conceitos e de leis, de pesquisas
causais e de definições objetivas. Mas uma linha melódica deve cercar esse conjunto
para dar a impressão do que existe em toda a sociedade de vida, de harmonia, ou
mesmo de notas falsas, enfim, de vida criadora, de sua organização em movimento,
de seu equilíbrio no decorrer dos tempos (...) É essa poesia tão diferente - a poesia
sociológica - que eu tentava traduzir. Neste caso a poesia não é traição, mas a von-
tade de alcançar uma fidelidade mais precisa. (Bastide, 1983:86-87)

Isto fica bastante transparente em suas análises da poesia e literatura negras, con-
forme visto no momento anterior deste artigo. Bastide, em nosso entender, antecipou re-
flexões críticas sobre o paradigma positivista e a sua viabilidade para o estudo do mundo
social. Já nos anos 40, Bastide construiu posicionamentos teóricos e metodológicos que
caminharam no sentido de buscar um modelo de compreensão e de intervenção na reali-
dade a partir de diferentes instrumentos existentes nas ciências sociais, na história, na
psicanálise, na arte e na poesia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Precursor nos campos teórico e metodológico, Bastide, sem qualquer preconceito,
utilizou procedimentos pouco usuais desde que estes possibilitassem um entendimento
mais exato do fenômeno estudado. Interessou-se por temas pouco aceitos nas ciências
sociais naquele período, como os fenômenos estéticos. Antecipou reflexões sobre a p~áti-
ca do cientista social, como a vigilância epistemológica, e defendeu a aproximação com
a psicanálise. Dialogou com diferentes campos do conhecimento sem a menor restrição.



Bastide propôs uma concepção de ciência mais global que não se restringe somente
ao conhecimento racionai. De certa forma, sua concepção se aproxima daquela que bem
mais tarde Robert Nisbet (1979) formulou sobre a sociologia. Segundo Nisbet, a sociolo-
gia é ao mesmo tempo uma ciência e uma arte, pois se alimenta das mesmas fontes de
imaginação criadora presentes na poesia, na música, na pintura e no teatro. Tanto os so-
ciólogos como os artistas preocupam-se em traduzir a universalidade e a individualidade
da experiência humana através da elaboração de paisagens e retratos.

É claro que a arte e a ciência têm as suas próprias identidades e meios de expres-
são. No entanto, o cientista e o artista procuram conhecer a realidade, iluminar e inter-
pretar o desconhecido. Os jovens cientistas precisam superar a visão restrita sobre a
construção metodológica e teórica das ciências propiciada pela burocratização intelec-
tual. Tal concepção já se encontrava presente na obra de Bastide nos anos 30 e 40.

Fomentador de uma visão plural do Brasil, Bastide, em seus estudos sobre a situa-
ção racial brasileira, não se ateve ao manifesto que geralmente procura mostrar a existên-
cia de uma suposta democracia racial. Ao contrário, procurou na fronteira entre o consciente
e o inconsciente as concretas manifestações do preconceito racial. Tanto na análise das
manifestações literárias como do material empírico coletado no Projeto UNESCO/ANHEM-
BI, constatou a presença inequívoca da discriminação e do preconceito racial no Brasil.

Relembrando suas considerações sobre Machado de Assis e sua aproximação com
esse escritor, percebemos a identificação imediata de Bastide com obra machadiana, em
especial com a representação que esta traz do novo modo de vida brasileiro, essencialmente
urbano. O nativismo de Machado de Assis sustenta-se na mistura das raças e na nova estru-
turação da sociedade brasileira, não se apegando somente a° exotismo de suas paisagens.

Com olhos brasileiros Bastide percebeu não somente o manifesto dos fenômenos,
mas a essência da cultura brasileira. Com a humildade que todos os grandes pensadores
necessitam possuir, afirmou que o homem não é um Deus que tudo pode, mas um "ques-
tionador" que precisa compreender a resposta dos fatos. Bastide, assim como Machado
de Assis, foi também um dos maiores paisagistas do Brasil.
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