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RESUMO 

 
A relação entre o Brasil e a França é uma realidade desde a descoberta do Novo 
Mundo e o propósito deste trabalho de conclusão de curso é apresentar de que 
maneira essa relação foi construída entre esses dois povos até o século XX. Com a 
ajuda da Literatura Comparada, nós procuraremos contar as experiências dos 
mediadores culturais entre o Brasil e a França. Em seguida, nós analisaremos um 
verbete do livro Dictionnaire Amoureux du Brésil (2011), “La Littérature et 
l’Anthropophagie”, do jornalista e escritor francês Gilles Lapouge, onde o autor faz 
uma crítica sobre o processo pelo qual os intelectuais do Brasil passaram para se 
dissociar do modelo europeu, que era representado pela França, a fim de construir 
uma identidade literária brasileira no próprio país, por meio do Manifesto Antropófago 
(1928), assinado por Oswald de Andrade.  
 
Palavras-chaves: Gilles Lapouge. Relações entre o Brasil e a França. Imagologia. 
Literatura Comparada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SILVA, Byanca Gabriely. La Littérature Anthropophagique dans la Perspective 
Française de Gilles Lapouge. 2018, 45 f. Mémoire (Graduação em Bacharelado em 
Língua e Cultura Francesas) - Universidade Estadual de Londrina, 2018. 
 

RÉSUMÉ 

 
La relation entre le Brésil et la France est une réalité depuis le découverte du Nouveau 
Monde et le propos de ce mémoire est de présenter de quelle manière cette relation a 
été construite entre ces deux peuples jusqu’au XX ͤ  siècle. À l’aide de la Littérature 
Comparée, nous chercherons à raconter les expériences des médiateurs culturels 
entre le Brésil e la France. Ensuite, nous analyserons une entrée du livre Dictionnaire 
Amoureux du Brésil (2011), « La Littérature et l’Anthropophagie », du journaliste et 
écrivain français Gilles Lapouge, où l’auteur fait une critique sur le processus par lequel 
les intellectuels du Brésil ont passé pour se dissocier du modèle européen, qui était 
reprénsenté par la France, afin de construire une identité littéraire brésilienne dans le 
propre pays, par le moyen du Manifeste Anthropophage (1928), signé par Oswald de 
Andrade.  

 
Mots-clés: Gilles Lapouge. Relations entre le Brésil et la France. Imagologie. 
Littérature Comparée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

SILVA, Byanca Gabriely. The anthropophagic literature in the French perspective 
of Gilles Lapouge. 2018, 45 f. Final Paper (Graduação em Bacharelado em Língua e 
Cultura Francesas) - Universidade Estadual de Londrina, 2018. 
 

ABSTRACT 
 

The Brazil-France relation is a reality since the discovery of the New World, and the 
aim of this final paper is to present how that relation was built between these two 
nations until the 20th century. With the help of the Comparative Literature, we will seek 
to tell the experiences of the cultural mediators between Brazil and France. Afterwards, 
we will analyse an entry of the book written by French journalist and writer Gilles 
Lapouge, Dictionnaire Amoureux du Brésil (2011), “La Littérature et l’Anthropophagie”, 
where the author criticizes the process whereby Brazilians intellectuals have been 
through to disassociate themselves of the European model, which was represented by 
France, in order to find a Brazilian literary identity in their own country through the 
Manifesto Antropófago (1928), signed by Oswald de Andrade. 
 
Keywords: Gilles Lapouge. Brazil-France relations. Imagology. Comparative 
Literature. 
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1. INTRODUÇÃO 

A descoberta do Brasil, ou como era chamado no ano do seu achado, das 

Índias Americanas, no século XVI, pelos portugueses, foi alvo de curiosidade de 

grande parte do mundo. Após o descobrimento desse “Novo Mundo”, o interesse dos 

estrangeiros cresceu exponencialmente, com vários navios sendo enviados à América 

para exploração. Nesse momento foram descobertas a grande diversidade de plantas 

e frutos, as montanhas belíssimas, “suas vastas planícies, seus rios piscosos e a 

grande fertilidade das terras, tanto insulares quanto continentais” (THÉVET, 1978, p. 

98), registradas em relatos de viagem daqueles que acompanhavam os exploradores. 

Um dos primeiros a escrever sobre as “Índias Americanas” foi André Thévet, frade 

franciscano que atravessou o Atlântico em 1555, ficando somente dez semanas nas 

terras brasileiras por questões de saúde, autor de Les Singularitez de la France 

Antarctique (1557), tendo embarcado na expedição comandada por Nicolas Durand 

de Villegagnon, cavaleiro de Malta que recebeu ordens de Henrique II, rei da França 

no século XVI, para empreender nas terras recentemente encontradas (THÉVET, 

1978, p. 18). Nesse livro, Thévet relata o que foi encontrado naquelas terras: nativos 

denominados como selvagens por viverem de uma forma primitiva quanto ao trabalho, 

às vestimentas, à alimentação e à maneira como eles tratavam os “intrusos” europeus, 

mantendo-os presos e ameaçando comê-los, como era de hábito em algumas tribos 

(THÉVET, 1978, p.131). Após conquistarem a confiança dos canibais Tupinambás, a 

primeira tribo encontrada no ano da descoberta, e conseguirem um espaço entre eles 

através de trocas de objetos de pequeno valor para os europeus (THÉVET, 1978, p. 

94), estes mantinham o desprezo pela cultura dos índios, o que impeliu os emigrantes 

a lhes impor os costumes que eles determinavam como corretos para uma civilização.  

Nesse período, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1593), escritor e filósofo 

francês, escreve sua obra máxima Les Essais (1595). O autor redige os títulos que a 

compõem como uma análise pessoal acreditando que, segundo o artigo “Michel 

Eyquem de Montaigne, 1533-1593: Que sais-je?” da página Bibliothèque Nacionale 

de France,  “todo homem carrega em si a forma inteira da condição humana”1 e 

através dessa investigação o literato deseja instruir e levar o leitor refletir sobre si 

                                            
1 No original : « L’idée directrice de son œuvre est que tout homme porte en lui ‘la forme entière de 
l’humaine condition’. ». Todas as traduções são de nossa responsabilidade, salvo as citações de obras 
traduzidas, referenciadas com os nomes dos tradutores ao final deste trabalho. 
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mesmo e a sociedade em que se insere. Na edição 251, do mesmo livro publicado em 

2009 em francês moderno, adaptado por André Lanly pela editora Gallimard, 

Montaigne inicia um ensaio que se chama Sur les Cannibales [Sobre os Canibais], 

que fala sobre os nativos encontrados no Novo Mundo logo que descoberto. Como o 

cronista não teve a oportunidade de conhecer as terras americanas para ver de perto 

como era a realidade que os exploradores tinham encontrado com os canibais, ele 

colheu informações sobre o povo através de um homem que morou nas terras 

brasileiras durante dez ou doze anos. Após refletir sobre os nativos americanos, com 

base nos relatos desse homem, Montaigne apresenta aquilo que foi escrito pelos 

viajantes e em seguida mostra seu ponto de vista. Quando esses povos foram 

descobertos, os exploradores se horrorizaram com a maneira “primitiva” como eles 

viviam, denominando-os como “selvagens” e “bárbaros”, pois eles não tinham 

nenhuma noção de etiqueta, diferentemente de como se compreendia na Europa. 

Pelo fato de existir a distinção entre os dois povos, o descobridor e o descoberto, os 

registros sobre essas diferenças eram um tanto negativos do ponto de vista dos 

europeus. Montaigne então questiona as observações advindas dos exploradores 

europeus e evidencia essa noção culturalmente autoritária do que é ser civilizado, 

como podemos ver em um pequeno trecho: 

[...] não há nada de bárbaro, nem de selvagem nesta nação, pelo que 
me contaram, senão que cada um chama de bárbaro o que não é do 
seu costume, do mesmo que, de fato, nós não temos outro ponto de 
vista como verdade e a razão como exemplo e imagem das opiniões 
e usos do país onde estamos. (MONTAIGNE, 2009, p. 255)2 

 

Ao escrever tal passagem, o autor se mostra relativamente contrário ao pensamento 

dos europeus sobre os americanos, deixando claro que não seria correto chamar de 

bárbaro aquilo que é selvagem pelo fato deles desconhecerem os costumes de 

outrem. Montaigne adverte que deve haver um respeito pela diversidade, sem julgar 

ou comparar qual é a melhor forma de agir ou viver. A verdade é que o que era 

incomum para os europeus era normal para o nativo e podemos até imaginar que na 

visão dos índios os verdadeiros selvagens eram os próprios europeus. Como prova 

                                            
2 No original : « [...] il n’y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation, d’après ce que l’on m’en a 
dit, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n’est pas dans ses coutumes, de même que, en vérité, 
nous n’avons pas d’autre point de mire pour la vérité et la raison que l’exemple et l’image des opinions 
et des usages du pays où nous sommes. ».  
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disso, Montaigne nos conta, no mesmo ensaio, que os índios que foram levados à 

França, na época, foram questionados pelo Rei Carlos IX, após uma caminhada pelas 

ruas de Rouen, o que eles haviam achado da cidade e o que eles gostariam de saber 

que os surpreenderam sobre o povo francês. Os índios responderam, conforme 

Montaigne cita em seu ensaio: 

Eles disseram que acharam, em primeiro lugar, muito estranho que 
tantos homens grandes, barbudos, fortes e armados, que estavam em 
volta do rei (é provável que falavam dos suíços e sua guarda), 
concordaram em obedecer uma criança e não escolheram um outro 
dentre eles para comandar; segundamente (eles tinham usado uma 
expressão de sua língua que consiste em chamar os homens  que eles 
tinham notado que havia entre nós, homens de metade de um dos 
outros) que eles tinham notado que havia entre nós homens repletos 
e cheios de toda sorte de boas coisas e que suas “metades” eram 
mendigos em suas portas, descarnados de fome e de pobreza; e eles 
acharam estranho que essas “metades”, os necessitados, possam 
suportar tal injustiça sem tomar os outros pela garganta ou colocar 
fogo em suas casas3. (2009, p. 265)  

 

A exposição desse tipo de pensamento trouxe uma nova perspectiva para a Europa 

sobre aquilo que foi encontrado na América: Montaigne propõe uma inversão do 

pronto de vista eurocêntrico sobre os nativos do Novo Mundo, o que era inédito até 

então.  

Em diversos relatos, como os comentados por Mario Carelli, um franco-

brasileiro que se dedicou por muitos anos ao estudo das relações entre o Brasil e a 

França, em seu livro Culturas Cruzadas: Intercâmbios Culturais entre França e Brasil 

(1994), as terras recém-descobertas são vistas como um “mundo criança repleto de 

ingenuidade, vivendo em uma atemporalidade que fascinava” (CARELLI, 1994, p. 28). 

O interesse pelo Novo Mundo e, posteriormente, pelo Brasil, continuou crescendo nos 

séculos seguintes, atraindo cada vez mais europeus para a colonização agrícola. O 

solo rico, recentemente descoberto, foi o que fez com que muitos estrangeiros 

                                            
3 No original : «  Ils répondirent trois choses dont j’ai oublié la troisième – et j’en suis bien marri -, mais 
j’en ai encore deux en mémoire. Ils disent qu’ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant 
d’hommes grands, portant la barbe, forts et armées, qui étaient autour du roi (ils est vraisemblable qu’ils 
parlaient des Suisses de sa garde), consentissent à obeir à un enfant et qu’on ne choisit pas plutôt l’un 
d’entre eux pour commander ; secondement (ils ont une expression de leur langage qui consiste à 
appeler les hommes moitié les un des autres) qu’ils avaient remarqué qu’il avait parmi nous des 
hommes remplis et gorgés de toutes sortes de bonnes choses et que leur ‘moitiés’ étaient mendiants à 
leurs portes, décharnés par la faim et la pauvreté ; et ils trouvaient étrange que ces ‘moitiés’-ci, 
nécessiteuses, pussent supporter une telle injuste sans prendre les autres à la gorge ou mettre le feu à 
leur maison. » 
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visitassem com mais frequência as terras e alguns deles até nelas se estabelecerem 

para ganhar a vida. Com isso, o que hoje chamamos Brasil foi recebendo cada vez 

mais elementos europeus na composição do seu cotidiano, como a sua maneira de 

vestir, a culinária, a literatura, a música, as danças, entre outros traços vindos de além-

mar. Como tudo era novidade, muitos homens escreveram sobre as diferenças 

encontradas, mas, como Carelli elucida, os principais escritores que tematizaram o 

Novo Mundo foram os franceses: 

Os portugueses praticaram a política do segredo (sigilo) e ocultaram 
sua descoberta. Em troca, os franceses, que só tiveram possessões 
efêmeras, produziram textos cuja publicação alimentou o debate 
europeu sobre a América (1994, p. 31) 

 

Os primeiros deles foram André Thévet e Jean de Léry, este último um missionário 

que chegou em 1557, permanecendo nas terras brasileiras por cerca de onze meses. 

Eles foram convocados pela expedição de Villegagnon para pregarem o evangelho e 

trazer a “salvação” para os nativos. Cada um escreveu de uma maneira que mostrava 

os pontos positivos e negativos sobre a terra descoberta, na visão dos exploradores, 

apresentando as diferenças culturais, como por exemplo, o fato de os índios andarem 

completamente nus, os alimentos diferentes, a língua estrangeira, as festas, o 

costume de comer a carne do inimigo como comemoração pela vitória de uma batalha, 

etc., considerando-os como selvagens. Nesses relatos podemos perceber as 

impressões que os europeus tiveram sobre o Brasil, o encanto pelo novo aliado ao 

estranhamento, suscitados por um país tropical e cheio de vida, que os fez perceber 

seu potencial exploratório. 

Mesmo com a forte presença dos portugueses no Brasil, os franceses, com a 

chegada de Villegagnon, estabeleceram, na Baía de Guanabara, uma base fortificada 

chamada França Antártica, “a fim de [protegerem-se] tanto contra os selvagens como 

contra os portugueses que viajaram para o Brasil [que] já possuíam inúmeras 

fortalezas” (LÉRY, 1967, p. 48). Segundo Carelli (1994, p. 35), também era importante 

a estratégia de introduzir o ensino do evangelho aos índios, pois em 1612 a rainha 

Maria de Médicis ordenou que o responsável pelas casas religiosas da época 

designasse missionários para serem enviados para o Brasil. Vieram homens nobres, 

de armas, artesãos e religiosos, dentre os quais estavam os padres Claude d’Abbeville 

e Yves d’Évreux. No mesmo ano foi estabelecida, em São Luís do Maranhão, a França 
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Equinocial, no âmbito da qual tais padres tinham a incumbência de pregar o evangelho 

para os nativos. E a primeira atitude que eles tomaram ao chegar foi “livrar os índios 

do jugo da escravidão portuguesa” (1994, p. 47-48). D’Abbeville e d’Évreux 

escreveram em Histoire de la Mission des pères capucins en île de Maragnan et terres 

circonvoisines (1612) sobre a esperança que eles sentiam de salvação da alma dos 

indígenas, construindo assim uma relação de confiança entre os sacerdotes das tribos 

e os ministros do evangelho. 

O estudo da história do Brasil através da literatura, ou até mesmo dos relatos 

daqueles que participaram dela, é uma maneira muito eficaz de informar o leitor sobre 

uma realidade que se passou, tendo grande importância para o povo brasileiro e para 

os participantes dessas descobertas no desenvolvimento do país. O conhecimento de 

tais fatos históricos diz muito a respeito do processo de crescimento pelo qual o país 

passou durantes os séculos, levando a compreender melhor os dias de hoje, uma vez 

que as caraterísticas que fazem parte do nosso presente têm origens nesses 

acontecimentos. Por isso, o estudo dessas literaturas estrangeiras construtivas da 

cultura brasileira nos colocará mais próximos de nós mesmos, permitindo que nos 

conheçamos a nós mesmos, como Montaigne ensinou em seus ensaios citados 

anteriormente.  Como exemplo de literatura que porta diversas informações sobre o 

Brasil, tanto passadas, como mais recentes, há o livro Dictionnaire Amoureux du Brésil 

[Dicionário de um Apaixonado pelo Brasil] (2011) de Gilles Lapouge, publicado pela 

editora francesa Plon, que lançou uma coleção de livros em “que o autor nos fala sobre 

uma paisagem, uma cidade, uma casa em particular ou um palácio, de um livro, um 

autor, um pintor ou um quadro, de um filme, de um conceito, etc., o escritor combina 

cultura e paixão causando deslumbramento no leitor4” (Librairie Eyrolles, s.d., p. 1). 

Lapouge, nesse livro, familiarizado há mais de sessenta anos com o Brasil, apresenta 

de forma detalhada para o povo francês as peculiaridades do país desde a sua 

descoberta até os dias de hoje, estabelecendo uma relação entre o leitor e o autor que 

comunica a paixão imensurável do escritor francês. O autor escreveu o livro por dois 

motivos, como ele esclareceu em uma entrevista concedida ao jornal O Estado de 

São Paulo, na seção Cultura, em 2014:  

                                            
4 No original : « Que l'auteur nous entretienne d'un paysage, d'une ville, d'une maison particulière ou 
d'un palais, d'un livre, d'un auteur, d'un peintre ou d'un tableau, d'un film, d'un concept […] Quand un 
écrivain conjugue culture et passion, cela entraîne l'éblouissement de son lecteur. »  
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A primeira regra foi poder falar mal quando fosse necessário, por 
exemplo sobre o racismo ou sobre [a] hipocrisia do brasileiro de não 
dizer as coisas na cara; a segunda foi de não falar do futebol, do fio-
dental, que eu adoro, nem do carnaval, que eu também adoro. 
(LAPOUGE, 2014, p. 1) 

 

Nessa citação o literato dá sua opinião em relação a alguns assuntos da cultura 

brasileira do presente, que ele prefere não tratar no seu livro, por representarem 

clichês da cultura brasileira. Lapouge privilegia verbetes que tratam de fatos históricos 

e culturais do Brasil, deixando claro que, em seu livro, ele quer trazer ao leitor francês 

o conhecimento de outras vertentes que são desconhecidas para o estrangeiro.   

Com todos esses relatos literários, tanto dos viajantes como dos estudiosos, o 

estudo das relações da França com o Brasil nos levará a compreender melhor a 

história de vinculação que foi construída entre as duas nações nos últimos cinco 

séculos, juntamente com o livro de Gilles Lapouge, onde o autor escreve sobre temas 

que abordam a realidade brasileira, tanto no passado como no momento em que o 

livro foi escrito. 

O verbete escolhido para uma análise mais aprofundada neste trabalho foi 

“Littérature et Anthropophagie” [Literatura e Antropofagia] (2011, p.417-428) onde o 

autor conta uma parte da história literária brasileira citando os escritores franceses e 

como eles tiveram importância no Modernismo brasileiro, para em seguida retratar o 

Movimento Antropofágico criado por Oswald de Andrade, que começou a ser passado 

em 1928 e se estabeleceu como manifesto no ano de 1929. O intuito de tal ação era 

fazer com que o Brasil se encontrasse literariamente, buscando descobrir a sua 

própria identidade literária. O movimento não anulava a importância do conhecimento 

recebido dos europeus, principalmente dos franceses, mas valorizava a personalidade 

literária brasileira, lembrando-se dos antepassados canibais que comiam os inimigos 

como uma maneira de tomarem a ousadia e a força que esses adversários 

carregavam. Como explica o artigo “Tupi or not Tupi: O grito de guerra na literatura do 

Brasil Moderno”, de Jorge Schwartz, presente no livro Da antropofagia a Brasília: 

Brasil 1920-1950 (1964), organizado pelo o mesmo,  

“A razão antropofágica”, como a denomina Haroldo de Campos, é por 
fim, o gesto ideológico que Oswald de Andrade encontra para resolver 
o dilema da dependência cultural dos centros europeus em ebulição 
(Berlim, Paris, Moscou, Milão, Florência, Lisboa), sem cair na mera 
imitação de modelos estrangeiros nem ter que se refugiar nos 
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desgastados temas locais, apregoados pelas tendências 
nacionalistas. (1964, p. 146) 

 

Conforme Lapouge (2011, p.432) explica em seu livro, para Andrade era necessário 

comer os europeus e defecá-los para assim absorver somente aquilo que é bom, a 

fim de constituir uma base sólida no desenvolver literário, transformando o inimigo em 

amigo e assim criar a própria civilização brasileira, dando valor às suas 

particularidades. E Schwartz resume em seu artigo:  

[...] o ato de devoração (ato “maxilar”, como diria ironicamente Oswald 
de Andrade para ressaltar seu sentido dialético), tem um valor 
ritualístico de incorporação dos atributos do “outro”, gesto tribal que 
tem por finalidade superar as limitações do “eu” com a assimilação e 
o acréscimo das qualidades do inimigo. (1964, p. 146) 

 

Para desenvolver a análise do verbete de Lapouge foi constituído, pois o estudo 

já foi feito um embasamento metodológico a partir da leitura de obras que trazem 

informações importantes sobre o Brasil desde o período do seu descobrimento será 

de grande relevância. Para tanto, estudamos os seguintes livros: Culturas Cruzadas: 

Intercâmbios Culturais entre França e Brasil (1994), de Mario Carelli; A vida literária 

no Brasil, 1900 (1956), de Brito Broca; Cinco Séculos de Presença Francesa no Brasil 

(2013), organizado por Leyla Perrone-Moisés; Franceses no Brasil. Séculos XIX-XX 

(2009), organizado por Laurent Vidal e Tânia Regina de Luca; Viagem à terra do Brasil 

(1967), de Jean de Léry; As Singularidades da França Antártica (1578), de André 

Thevet; Les Essais (2009), de Michel de Montaigne, dentre outros. O estudo dessas 

obras nos levou para junto da literatura comparada, disciplina que tem como principal 

finalidade estudar as particularidades das obras literárias de forma dialógica. Mais 

precisamente tem papel importante neste trabalho a Imagologia, subárea da Literatura 

Comparada, que entra neste trabalho com o propósito de evidenciar a imagem do 

Brasil na visão do escritor francês Gilles Lapouge. Para compreender melhor como 

aplicaremos a Literatura Comparada e a Imagologia na análise do verbete de 

Lapouge, foram estudados os livros: Literatura Comparada (1986), da Tânia Franco 

Carvalhal; Literatura Comparada – Textos Fundadores (1994), organizado por Tânia 

Franco Carvalhal e Eduardo Coutinho; Do cá e Do Lá – Introdução à Imagologia 

(2004), de Celeste H. M. Ribeiro de Sousa e, por fim, Littérature Générale et Comparé 

[Literatura Geral e Comparada] (1994) de Daniel-Henri Pageaux. Após a leitura 
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dessas obras, a Literatura Comparada e a Imagologia foram aplicadas, conforme seus 

conceitos, à leitura que Lapouge faz da Antropofagia brasileira.  

Este trabalho de conclusão de curso é composto por três capítulos, trazendo 

no primeiro a contextualização histórica das relações entre o Brasil e a França, 

contando como foram os primeiros contatos dos franceses no Novo Mundo. Em 

seguida, no segundo capítulo, será apresentada o que é a Literatura Comparada e 

qual a sua importância na análise dos relatos sobre o Brasil. Com a ajuda da 

Imagologia, poderemos evidenciar qual a imagem que foi transferida dos brasileiros 

para o francês Lapouge em seu Dictionnaire. Na segunda parte desse capítulo, será 

analisado o verbete escolhido, contendo uma apresentação do movimento 

antropofágico, sua importância na história literária e a visão que Lapouge tem dessa 

etapa do pensamento estético brasileiro.  
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2. RELAÇÕES BRASIL-FRANÇA 

As relações entre o Brasil e a França na literatura existem desde o período em 

que o Novo Mundo foi descoberto, tendo se iniciado com relatos de viagem, com os 

franceses André Thevet e Jean de Léry, que foram os primeiros a escrever sobre o 

Brasil. Segundo Leyla Perrone-Moisés, pesquisadora e crítica das relações entre o 

Brasil e a França, em seu artigo “Alegres Trópicos: Gonneville, Léry e Thevet” (1996), 

publicado na Revista USP, as obras fizeram bastante sucesso na Europa, uma vez 

que os relatos foram os primeiros a conter descrições minuciosas “da flora e da fauna 

brasileira, e sobretudo dos habitantes do país, os índios tupinambás, aliados dos 

franceses” (1996, p. 86), desde o momento em que foi estabelecida a expedição e a 

colônia da França Antártica em 1555, por Villegagnon. Por meio desses livros e 

demais obras, ao longo dos séculos, uma imagem sobre o Brasil foi transmitida para 

os europeus, causando uma certa curiosidade em conhecer de perto a terra fértil, o 

povo selvagem e a beleza natural descritos pelos exploradores.  

Mario Carelli, em sua obra Culturas Cruzadas: Intercâmbios Culturais entre 

França e Brasil (1994), faz uma contextualização histórica entre as relações franco-

brasileiras e afirma que a imigração francesa até o Brasil era muito baixa, pois a 

França não sofria de “superpovoamento, nem das catástrofes naturais, nem das 

perseguições políticas ou religiosas, nem mesmo [de] guerras”, diferente dos italianos, 

portugueses e espanhóis, mas os franceses que viajavam até o Novo Mundo eram 

meros “aventureiros [que queriam] tentar a sorte” (1994, p. 125). Como não havia 

muitas colônias francesas presentes no país, o povo francês “desenvolveu [...] outra 

modalidade de exportação francesa: a contribuição ideológica” (1994, p. 125). Carelli 

ainda nos informa que “O comércio de livros” começou a ser implantado pelos 

franceses no Brasil “graças principalmente a Baptiste-Louis Garnier, a Ferdinand 

Briguiet” (1994, p. 130). De acordo com o livro A Vida Literária no Brasil – 1900 (1956) 

de Brito Broca, a livraria Garnier era um dos pontos de encontro entre os escritores 

brasileiros (1956, p. 40); já o francês Anatole-Louis Garraux, segundo Marisa Midori 

Deaecto, em seu artigo “Anatole Louis Garraux e o comércio de livros franceses em 

São Paulo (1860-1890)” (2008), publicado na Revista Brasileira de História, foi um dos 

maiores livreiros do Brasil em 1860 e ele construiu a Casa Garraux em São Paulo 

(2008, p. 85). Além das livrarias, havia a publicações em jornais sobre “os múltiplos 

aspectos da moda francesa alimentada pelos costureiros e artesãos”, sem contar os 
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imigrantes que eram “cozinheiros, padeiros, pâtissiers, ourives, modistas, alfaiates, 

marceneiros, serralheiros, e pintores, produtores de rapé e de licores, professores de 

música e de francês” (CARELLI, 1994, p. 130). Com a quantidade de imigrantes para 

mão de obra, fica claro que o povo brasileiro foi contagiado com a presença de 

franceses em diversos campos de trabalho, aumentando mais a ligação entre os dois 

países. 

A admiração pelo francês foi crescendo cada vez mais no intelecto brasileiro. 

Mario Carelli diz que “no fim do século XVIII, alguns brasileiros escolheram estudar 

em Paris, em vez de Coimbra”, iniciando um rompimento “na tradição luso-brasileira” 

(1994, p. 185-186). E o autor continua: “Durante todo o século XIX, as elites políticas 

e intelectuais brasileiras encontraram em Paris os modelos que lhes permitiram 

colocar os fundamentos de sua nação, que se consolidou entre o Império e as 

instaurações da República” (1994, p. 189), tendo assim, no final do século XIX, uma 

certa “familiaridade livresca com a cultura francesa”, além de sonharem com “turnês 

teatrais francesas”, filmes e “conferências de escritores de passagem” (BROCA, 1956, 

p. 91-100 apud 1994, p. 190-191). A fascinação pelo o que era francês estava no 

espírito de todo intelectual brasileiro, a ponto de Tânia Regina de Luca e Laurent Vidal, 

em seu livro Franceses no Brasil: séculos XIX-XX (2009), mencionarem a 

interpretação de Brito Broca que “identificou uma ‘doença’ então muito em voga, a 

‘parisina’, cujo sintomas consistiam em ignorar o Brasil e suspirar por Paris, atitude 

que o autor qualifica de ‘afetada e nem sempre inteligente’” (BROCA, 1960, p. 92 

apud. LUCA; VIDAL, 2009, p. 11). Broca explica que essa paixão por Paris foi abalada 

após a Primeira Guerra Mundial com a chegada do Movimento Modernista, porém o 

literato clarifica que o Movimento não tinha como objetivo “exaltar ou desprezar Paris, 

França, Europa, e sim de compreendê-las” (1956, p. 98-99), pois os modernistas 

reconheciam as contribuições dos franceses, já que “da França nos chegou a 

orientação da literatura de obras literárias e científicas; também nos mandou ideias de 

liberdade e igualdade entre os homens” (LUCA; VIDAL, 2009, p. 12). 

Trazendo o tema para a atualidade, Pierre Rivas diz no seu artigo sobre “A 

Crise da Literatura Francesa e da Irradiação Intelectual da França no Mundo” (2009), 

publicado em Cinco Séculos de Presença Francesa no Brasil, organizado por Leyla 

Perrone-Moisés, que a cultura francesa teve um declínio nos dias de hoje e, segundo 

o autor, “a culpa é do espírito francês”. Segundo o autor (2009, p. 278- 289) essa 
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decadência encontra-se nos domínios da língua, que já não é mais falada no mundo 

como antigamente, na literatura francesa que não é mais traduzida com a frequência 

de antes e na arte que ocupam a menor fatia do mercado, se comparada a seu espaço 

no século XIX, por exemplo.  Em seu artigo, Rivas faz um comparativo entre a 

presença da cultura francesa nos países ao seu redor nos últimos séculos em relação 

ao século presente. A França tinha prestígio literário no mundo por meio de Victor 

Hugo, Baudelaire, Racine, Rabelais, entre outros, porém nos dias atuais os 

estrangeiros mal conhecem esses nomes, pois “quase não [leem] mais os escritores 

franceses” (2009, p. 286). Rivas (2009, p. 288) continua explicando que já os literatos 

do século XXI desejam dedicar suas vidas totalmente à produção de suas obras, sem 

se emanciparem em questões sociais, como era de costume entre os escritores. 

Segundo o autor, essa realidade difere da dos cronistas do passado que não se 

dedicavam somente à produção escrita, mas também exerciam algum tipo de 

atividade política significativa dentro da sociedade, como Rivas diz: “não há mais 

grandes escritores porque entramos na era pós-moderna. Não há mais grandes 

pensadores porque entramos na era pós-ideológica, [...] o grande intelectual engajado 

perdeu seu poder e seu critério” (2009, p. 289). 

A França perdeu seu espaço em muitos países ao longo dos anos, tendo como 

um dos motivos principais a internet e a mídia. Como explica Rivas, “o mundo do 

negócio ignora o ócio, a calma, a leitura, impossível no mundo da mídia, das imagens, 

da música onipresente, que é o mundo dos jovens, que não leem, pois para isso, é 

preciso tempo, silêncio, contemplação” (2009, p. 283). Rivas diz que “evidentemente 

a literatura está em crise. Procura-se uma literatura engajada (mas a conjuntura 

histórica mudou). Contentam-se com uma narrativa agradável. Não se lê mais: a 

internet substitui a visita à livraria” (2009, p. 286). O autor aponta também outra causa 

desse declínio, que é o fato da “França ser um dos países que mais traduzem livros 

estrangeiros” (2009, p. 279) em vez de exportar obras, que serão traduzidas em outros 

países, como antigamente. Com a chegada “do moderno [e] o fim das grandes 

ideologias”, Pierre Rivas finaliza seu artigo dizendo que “a ideia de decadência [da 

cultura francesa no mundo] é um pseudoconceito. Traduz ignorância, cegueira, medo 

do novo, preconceitos e prevenções, partis pris ideológico e instrumentalização 

polêmica e política” (2009, p. 290). Rivas, em seu artigo, defende que a ideia segundo 

o qual a França apenas não tem o espaço que um dia teve dentro do mundo literário, 
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porém ainda existem excelentes escritores que continuam seu trabalho, embora não 

sejam reconhecidos.   

Como vimos, a presença francesa, por meio da literatura, no Brasil teve seus 

momentos de glória e hoje está em declínio. Porém ainda existem autores franceses 

apaixonados pelas terras brasileiras que insistem em relatar em suas obras as 

maravilhas do Brasil, expondo as diferenças culturais e as características da França 

que permanecem até este século. Como por exemplo Gilles Lapouge, escritor francês 

de maior atenção nesse trabalho de conclusão de curso, que evidencia a sua paixão 

pelo Brasil por meio de suas obras. Lapouge ao escrever sobre o Brasil revela ao 

público leitor o conhecimento de um outro país que têm semelhanças e 

dessemelhanças culturais, intelectuais e políticas. A análise do verbete dedicado à 

Antropofagia, de seu Dictionnaire, possibilitará evidenciarmos seu interesse pela 

cultura brasileira e a vontade de transmitir ao público leitor francês uma imagem livre 

de clichês. 
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3. ANTROPOFAGIA LITERÁRIA 

Neste capítulo apresentamos primeiramente a Literatura Comparada e a 

Imagologia, o arcabouço teórico deste trabalho, para, num segundo momento, 

analisarmos o verbete “Literatura e a Antropofagia” do Dictionnaire Amoureux du 

Brésil (2011), buscando detectar a imagem desse movimento construída por Lapouge. 

A Literatura Comparada, segundo o livro Literatura Comparada: Textos 

Fundadores (1994), coletânea organizada por Eduardo Coutinho e Tânia F. Carvalhal, 

é “um estudo de literatura que usa a comparação como seu principal instrumento” 

(1994, p. 297) designada como uma maneira de “investigação literária” (CARVALHAL, 

1986, p. 5) no confronto de duas ou mais literaturas, como também está escrito no 

livro Literatura Comparada (2006) de Tânia F. Carvalhal. A autora, em sua obra, deixa 

claro que a noção de comparação não está ligada à ideia de qual obra é melhor ou 

pior, mas é “um procedimento mental que favorece a generalização ou a 

diferenciação” (2006, p.6). Para melhor compreensão, Carvalhal cita a definição de 

Literatura Comparada segundo Claude Pichois, André-Michel Rousseau e Pierre 

Brunel, autores do livro Qu'est-ce que la littérature comparée? (1983): 

A literatura comparada é a arte metódica, pela pesquisa de laços e 
analogia, de parentesco e de influência, de aproximar a literatura de 
outros domínios da expressão ou do conhecimento, ou então os fatos 
e os textos literários entre eles, distantes ou não no tempo e no 
espaço, contanto que pertençam a várias línguas ou várias culturas, 
façam parte de uma mesma tradição, a fim de melhor descrevê-los, 
compreendê-los e apreciá-los (PICHOIS; ROUSSEAU; BRUNEL, 
1983, p. 150 apud CARVALHAL, 2006, p. 31). 

 

Contudo, Daniel Henri-Pageaux, em Musas na Encruzilhada: Ensaios de Literatura 

Comparada (2011), argumenta que “a comparação não permite em absoluto uma 

melhor compreensão do Outro. No máximo, estimula sua teatralização, ou 

fragmentação da cultura que se transforma em cenário indeciso (2011, p. 177). Ou 

seja, a literatura tem a capacidade de transmitir “fragmentos” e percepções da cultura 

em estudo, sem apresentar a totalidade do Outro.  

Com essa noção de que a Literatura Comparada está vinculada com a 

percepção de conhecer o outro por meio dos textos, como uma forma de redescobrir 

as diferenças e as igualdades, construindo assim uma ideia do que é o outro, entramos 

na subárea da teoria comparatista, a Imagologia.  
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Na Literatura Comparada podemos observar que há a presença da ideia do 

Outro, construindo, assim, uma noção de representação, podendo levar o leitor a 

acreditar em certos tipos de estereótipos, não existe verdade absoluta, portanto, não 

cabe esse tipo de indagação, se é verdadeiro ou não. Lembramos que cada escrita 

representa, de certa forma, a interpretação ou visão pessoal do autor sobre diversos 

assuntos. Sendo assim, a subárea da Imagologia tem como objetivo estudar a imagem 

construída do Outro por meio da literatura. Em outras palavras, segundo Daniel-Henri 

Pageaux, o estudo da Imagologia privilegia a imagem, assim definida: 

A imagem, no sentido comparatista, a imagem ou representação do 
estrangeiro é um conjunto de ideias recolhidas no âmbito de um 
processo de literarização, mas também de socialização. Essa 
perspectiva obriga o comparatista a levar em consideração os textos 
literários, sua condição de produção, de difusão de recepção, e 
também de todo material cultural com o qual se escreveu, mas 
também viveu, pensou, e, sem dúvida, sonhou. A imagem conduz a 
cruzamentos problemáticos, nos quais aparece como elemento 
revelador, particularmente esclarecedor do funcionamento de uma 
sociedade em sua ideologia, em seu sistema literário (quem escreve, 
o que e como se escreve sobre o Outro) e em seu imaginário (que não 
pode ser outro senão o imaginário social). (PAGEAUX, 2011, p. 110) 

 

Ou seja, segundo Pageaux (1994, p. 60), a Imagologia estuda o “Eu em relação ao 

Outro, do Aqui em relação a Outros Lugares” por meio da imagem, desenvolvendo, 

assim, “a expressão, literária ou não, de uma diferença significativa entre as duas 

ordens da realidade cultural5”.  

Com os conceitos das teorias citadas é possível ler o Dictionnaire Amoureux 

du Brésil (2011) de Gilles Lapouge de modo fecundo. O escritor, em seu livro, 

consegue transmitir as diferenças entre o povo francês e o brasileiro, construindo uma 

imagem do Brasil. Os assuntos presentes na obra de Lapouge se diferenciam dos 

demais livros que foram publicados ao longo dos anos, sobre o Brasil, que reforçaram 

um estereótipo; diferentemente, o escritor trata de temáticas que foram “ignoradas” 

pelos autores franceses anteriores a Lapouge. Ele deixa de lado os temas “comuns” 

e conhecidos por todo o mundo, como o clima tropical, o carnaval, o futebol, etc., e 

expõe um Brasil pouco conhecido até então. Lapouge veicula uma nova visão do 

                                            
5 No original: « [...] toute image procède d’une prise de conscience, si minime soit-elle, d’un Je par 

rapport à un Autre, d’un Ici par rapport à Ailleurs. L’image est donc l’expression, littéraire ou non, d’un 
écart significatif entre deux ordres de réalité culturelle. »  
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Brasil por meio do seu livro, desenvolvendo, então, um conhecimento mais 

aprofundado sobre o país de admiração, apontando pontos negativos e positivos. 

O verbete “Literatura e Antropofagia”, que é analisado neste trabalho de 

conclusão de curso, apresenta as semelhanças e diferenças do Brasil para com a 

França que ocorreram ao longo dos anos dentro do campo literário. Conforme a leitura 

da obra de Lapouge nos mostra, as admirações pela França eram muito nítidas na 

realidade do Brasil, como o próprio Brito Broca evidencia: segundo ele, os brasileiros 

eram “habituados a imitar em tudo os franceses” (1959, p. 136), causando, desta 

forma, semelhanças entre as duas nações. Com a Semana de Arte Moderna de 1922 

foi procurado um questionamento das normas francesas de escrita como modelo para 

meio intelectual brasileiro. Ao escolher retratar esse momento num verbete, Lapouge 

faz com que seu público leitor identifique os benefícios que o Movimento Modernista 

ofereceu ao pensamento e à cultura brasileira, provocando mudanças na maneira de 

se ver e de se ver em relação ao Outro europeu. Tais mudanças abriam caminho para 

uma escrita literária e uma reflexão sobre as artes mais livros, questionadora dos 

modelos europeus, até então reinantes. 

Veremos agora, em detalhes, como Gilles Lapouge, em seu Dictionnaire 

Amoureux du Brésil (2011), reconstrói a história do modernismo brasileiro no verbete 

“Literatura e Antropofagia”, assunto esse que diz muito sobre o assunto que diz muito 

sobre a emancipação artística e literária do Brasil no século XX, em que o autor aborda 

os ideais de Oswald de Andrade presentes no Manifesto Antropófago de 1928, 

desenvolvendo reflexões sobre o movimento que propagava o pensamento que pode 

ser resumido em reter somente o que era bom dos europeus dentro da literatura e das 

artes, sem deixar de lado as características brasileiras. Nesse sentido, segundo o 

Manifesto, tal ideia tinha por base a tradição dos antepassados, dos índios 

Tupinambás, que comiam a carne do inimigo para adquirir suas virtudes, absorvendo 

o que fosse bom, e expelindo o que não fosse de proveito, tomando para si as 

qualidades conquistadas sem rejeitar as próprias, como veremos mais adiante. Ao 

longo de todo o verbete o autor, ao apresentar a Antropofagia modernista, comete 

pequenas imprecisões históricas e faz afirmações de cunho pessoal. Para apresentar 

tanto o que foi escrito, como o que realmente aconteceu, será exposto primeiramente 

o que Lapouge escreveu e em seguida, o que se passou segundo alguns modernistas 

e estudiosos do modernismo. Cada parágrafo que foi redigido será observado em 
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detalhe, apontando as informações corretas ou equivocadas. Lembramos que este 

capítulo não tem como objetivo denegrir o autor e sim fazer pequenas correções ou 

afirmações sobre a história da Antropofagia que estão presentes no texto, bem como 

indagarmos sobre a imagem da Antropofagia que Lapouge pretende transmitir ao 

público francês, refletindo sobre as razões para tais deslizes em sua exposição do 

tema. Procuremos responder, ao final, à seguinte questão: que imagem Lapouge 

constrói do modernismo brasileiro? 

Lapouge inicia o verbete explicando o porquê da França ter sido considerada 

um país modelo para o Brasil. Segundo o autor, de 1840 a 1889, D. Pedro II, amante 

da literatura francesa, tinha o desejo de ter um “Brasil como uma França monumental, 

tropical, preguiçosa e barroca, e ainda por cima com escravos”6 (2011, p. 417), porém, 

em 1888, encorajado pela filha, a princesa Isabel, decretou a Lei Áurea, que daria a 

liberdade aos escravos e após um ano, a República foi proclamada. De fato, as 

informações descritas pelo autor estão parcialmente corretas, embora tratadas de 

maneira simplista. Para deixar o texto mais completo será exposta, de maneira 

sucinta, uma reflexão de Pierre Rivas, importante estudioso das relações entre o Brasil 

e França na literatura, desenvolvida em seu artigo “Paris como a capital literária da 

América Latina” publicado no livro Literatura e história na América Latina (1993) 

organizado por Ligia Chiapinni e Flávio Aguiar. 

Pierre Rivas, em seu artigo, explica, primeiramente, que Paris era apenas uma 

“capital literária” (1993, p. 118), o que significa “o território de uma capital literária é 

uma espécie de internacional cultural na herança de uma cidade imperial com vocação 

cosmopolita” (1993, p. 119). Paris sendo uma capital literária “onde tudo circula” 

(1993, p. 119), fez com que a América Latina deixasse a cultura ibérica imposta e 

passasse a seguir “o modelo francês”. Os latino-americanos compreenderam que para 

obterem reconhecimento era necessário se integrarem no “sistema francês”, pois se 

houvesse a tradução francesa das obras, será possível uma “internacionalização do 

escritor latino-americano” (1993, p. 121). Porém, Rivas argumenta que com o corte do 

“cordão umbilical ibérico” (1993, p. 122) feito pelos latino-americanos com o intuito de 

obter sua independência literária, foi criada uma nova ligação com o modelo francês, 

causando assim uma busca da “própria identidade” (1993, p. 123) na Europa. Com a 

                                            
6 No original : « [...] Brésil comme une France monumentale, tropicale, paresseuse et baroque, avec 
des esclaves en plus. »  
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admiração dirigida a Paris, “a América Latina procura seu centro, seu sentido, sua 

unidade. A escolha parisiense e uma estratégia de não-compartimentação e de 

internacionalização” (1993, p. 123), conforme Rivas explica em seu texto e cita Angel 

Rama: “o que [as vanguardas latino-americanas] recuperaram em Paris foi a 

originalidade da América Latina, a sua especificidade, seu timbre, a sua realidade 

única” (RAMA apud. RIVAS, 1993, p. 124). Desta forma, o texto de Rivas evidencia 

que a França, no século XIX, era um centro de irradiação de cultura para os governos 

latino-americanos e com o Brasil não foi diferente. Lapouge, portanto, acerta ao 

evocar a relação estreita entre o Brasil e a França, ao iniciar seu texto. 

Lapouge afirma em seguida que o pensamento francês era muito presente 

dentre os republicanos; com isso, por meio do tenente-coronel Benjamim Constant e 

demais camaradas, surgiu o desejo de implantar o positivismo do filósofo francês 

Auguste Comte no país. Lapouge deixa claro neste parágrafo que a República que 

havia sido instituída no Brasil se assemelhava com a da França. Como prova disso 

até nos dias de hoje podemos ver fragmentos dessa época no Palácio do Catete, no 

Rio de Janeiro, que foi sede do governo brasileiro de 1897 até 1960, descrito por 

Lapouge como segue: “as paredes são cobertas de retratos de ministros 

avermelhados, de insígnias maçônicas e de uma Marianne com um gorro frígio”7 

(2011, p. 418). Segundo Carlos Guilherme Mota, em seu artigo publicado no livro Do 

Positivismo à Desconstrução: Ideias Francesas na América, organizado por Leyla 

Perrone-Moisés, chamado “Ecos da Histografia Francesa no Brasil: Apontamentos e 

Desapontamentos”, a presença dos franceses nos centros da cultura brasileira se 

iniciou no ano de 1808, logo após a Revolução Francesa (1789), com a chegada da 

família real. Tal Revolução propagou ideias que incentivaram o acontecimento de 

diversas revoluções que ocorreram no Brasil, como por exemplo a Revolta dos 

Alfaiates da Bahia (1798), conhecida como Conjuração dos Alfaiates, a Inconfidência 

Mineira (1798) e a Revolta de Pernambuco que ocorreu em 1817. Posteriormente à 

Revolução Francesa, no Brasil passou a circular um novo tipo de pensamento vindo 

de um francês, o positivismo concebido por Isidore Auguste Marie François Xavier, 

(1789-1857), conhecido como Auguste Comte, o “filho da Revolução” devido ao ano 

de seu nascimento (1789). Essa filosofia está totalmente ligada ao conhecimento 

                                            
7 No original: « Ses murs sont encombrés de portraits de ministres couperosés, d’insignes maçonniques 
et d’une Marianne surmontée d’un bonnet phrygien. » 
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humano, postulando a lei dos três estados: teológica, metafísica e positiva, ou seja, 

“os lemas propostos vinham nesta sequência: o Amor ao próximo, a Ordem por base, 

o Progresso por fim” (BOSI apud. PERRONE-MOISÉS, 2004, p. 18).  

Lapouge, em seu verbete, somente diz que o estilo de governo brasileiro era 

parecido com o da França quando os conceitos positivistas ganharam espaço no 

Brasil, e cita Benjamim Constant; contudo o autor não se refere ao escritor romântico 

francês, e sim ao tenente coronel brasileiro Benjamim Constant Botelho de Magalhães 

(1836-1891), professor de matemática na Escola Militar do Rio de Janeiro em 1852, 

quando “a filosofia positivista começava a ser conhecida na instituição, onde, entre 

1850 e 1854, foram defendidas várias teses inspiradas na doutrina de Auguste 

Comte”, conforme é explicado no artigo “Benjamin Constant: Biografia e Explicação 

Histórica” (LEMOS, 1997, p. 67-81) de Renato Luís do Couto Neto e Lemos.  

Nos parágrafos seguintes, Gilles Lapouge escreve que depois do início do 

período republicano, a importância do modelo teórico-político da França sobre o Brasil 

diminuiu, “mas as belas artes resistiram”8 (2011, p. 418), pois boa parte dos letrados 

do Rio de Janeiro, da Bahia, de Belém ou de São Paulo falavam francês; eles, 

inclusive, diziam que “somente o verso de Paris [era] bom9” (2011, p. 418). O autor 

cita, então, os pontos de inspiração para esses intelectuais, como o Rio Sena, em 

Paris, para onde os artistas brasileiros viajavam para curar sua melancolia, ou a Paris 

para onde corriam para ver as bailarinas da Ópera ou as moças do Moulin-Rouge e 

os poetas do café La Closerie des Lilas. No parágrafo seguinte, Lapouge explica que 

esse nível elevado de obsessão pela França se tornou até mesmo um exagero, 

citando como exemplo Monteiro Lobato, que disse que, no ano de 1916, ao observar 

sua biblioteca, percebeu que ela se constituía exclusivamente de obras francesas, 

sentindo-se enjoado da língua francesa e envergonhado por ter um número pequeno 

de obras brasileiras. Mario Carelli, em seu livro Culturas Cruzadas: Intercâmbios 

culturais entre o Brasil e França (1994), explica que realmente a presença da língua 

francesa era existente nas cidades mencionadas por Lapouge, citando uma obra do 

Barão de Anthouard, de 1911, sobre o Brasil: 

                                            
8 No original: « Les républiques passent et l’influence de la France décroît, mais les belles-lettres 
résistent. » 
9 No original: « Tous les intellectuels de Rio de Janeiro, de Bahia, de Belém et de São Paulo parlent un 
français très pur. ‘Il n’est bon vers que de Paris’. » 
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[...] a língua francesa penetrou em todos os lugares do país, levando 
consigo nossa influência intelectual. [No início do século XX], ela é 
mais ou menos sabida por qualquer pessoa instruída e 
frequentemente usada como veículo do ensino superior, a ponto de 
que a intelectualidade das classes dirigentes é, por assim dizer, 
francesa. Assim se explica este fascínio que, segundo eles próprios, a 
cultura francesa exerce sobre os brasileiros, e eis por que muitos 
dentre eles proclamam que consideram a França como sua pátria 
intelectual. (D’ANTHOUARD, 1911, p. 370 apud. CARELLI, 1994, p. 
173) 

 

Carelli confirma o que foi dito por Lapouge em relação a Monteiro Lobato. A frase 

“enjoei do francês” foi exclamada após o autor ter feito uma análise da sua formação 

intelectual e de sua biblioteca e isso lhe causou um certo tipo de “francofobia”. Ele se 

envergonhou por ser mais conhecedor daquilo que era francês do que daquilo que era 

genuinamente brasileiro. Segundo Carelli, “leu tanto os autores franceses que tem 

náuseas” (1994, p. 174). 

Depois de contextualizar historicamente o leitor sobre as ações francesas no 

Brasil, Lapouge apresenta um evento muito importante, que marcou a emancipação 

intelectual do país: a Semana de Arte Moderna de 1922. Seu parágrafo se inicia 

explicando que no ano de 1922 um grupo de poetas e pintores se reuniram para uma 

revolta artística. Foi organizada em São Paulo a “Semana de Arte Moderna”, tendo 

como patrocinador Paulo Prado e contando com a participação do escritor e 

musicólogo Mário de Andrade, do músico Heitor Villa-Lobos, dos pintores Di 

Cavalcanti, Rego Monteiro e Anita Malfatti, do escultor Brécheret, dentre alguns dos 

nomes mais ilustres. O autor explica que essa iniciativa tinha como objetivo romper 

com a cultura do velho mundo e criar uma cultura artística genuinamente brasileira. 

Como prova desse pensamento foi rasgado publicamente um livro de Luís Vaz de 

Camões, o poeta dos Lusíadas (1572), considerado como o pai da literatura 

portuguesa; Lapouge clarifica que tal atitude foi tomada porque os brasileiros 

passaram a acreditar que “o grande erro [era] ser europeu”10 (2011, p. 419). De acordo 

com Lapouge, os revolucionários ainda proclamaram que eles não seriam mais o 

reflexo da Europa e Mário de Andrade acrescentou: “Nós estamos confrontando o 

problema atual nacional, moral, humano de abrasileirar o Brasil”11 (2011, p. 419). 

                                            
10 No original: « […] la très grande faute est d’être européen. »  
11 No original: « Nous sommes confrontés au problème actuel, national, moral, humain de brésilianiser 
le Brésil. » 
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Conforme está escrito no artigo “Tupi or not Tupi: O Grito de Guerra na 

Literatura do Brasil Moderno” (2002), de autoria de Jorge Schwartz, a Semana se 

constituiu “em uma sequência de conferências, leituras de poemas e concertos que 

ocorreram no Teatro Municipal de São Paulo durante três dias – 13, 15 e 17 de 

fevereiro de 1922” (2002, p.143). O evento trazia um 

movimento da produção artística brasileira do período que, ao mesmo 
tempo que [procurava] atualizar os elementos nacionais [...], [tentava] 
não cair na mera imitação de modelos alheios nem perder, com a 
adoção das novas linguagens, seu caráter nacional. (2002, p. 143) 

 

Além dos artistas já citados por Gilles Lapouge, a Semana também contou com o 

patrocínio do jornalista Alfredo Pujol, do advogado René Thiollier e do jurista José 

Carlos Macedo Soares; igualmente registramos a participação de outros poetas, 

escritores e músicos, como Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, Manuel 

Bandeira, Antônio de Alcântara Machado, Raul Bopp, Cassiano Ricardo, Guiomar 

Novaes, Ribeiro Couto, Ernani Braga, Frutuoso Viana e Plínio Salgado. Houve 

também aqueles que não compareceram à Semana, mas que tiveram suas obras 

lidas, como Sérgio Milliet, Ronald de Carvalho, Graça Aranha, Menotti Del Picchia, 

René Thiollier e Paulo Prado. As áreas de arquitetura e escultura contaram com a 

participação de Antônio Garcia Moya, Antonio Moya, Georg Przyrembel, Victor 

Brecheret, Wilhelm Haerberg e Gregori Warchavchik. Na pintura, John Graz, Martins 

Ribeiro, Zina Aita, João Fernando de Almeida Prado, Ignácio da Costa Ferreira – 

conhecido como Ferrignac – e Vicente do Rego Monteiro, como Jorge Schwartz 

explica em seu artigo.  

Raul Bopp, um dos participantes da semana de 22, explica em seu livro, Vida 

e Morte da Antropofagia (1977), que essa semana trouxe consigo a emancipação da 

cultura europeia, foi o ano de “independência” intelectual brasileira, onde começou a 

se dar importância para aquilo que existia no Brasil, abandonando gradativamente os 

“princípios que sujeitavam letras e artes aos moldes formais da época” (2008, p. 45), 

moldes, estes, europeus. Para exemplificar tamanha indignação por essa presença 

estrangeira, Bopp cita um comentário de dois participantes da Semana, Oswald de 

Andrade, escritor que teve grande importância para o período modernista, e Graça 

Aranha. O primeiro diz: “Estamos atrasados de cinquenta anos em cultura, 

chafurdados em pleno parnasianismo” (2008, p. 38); o segundo afirma: “A nossa 
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literatura está morrendo de academicismo. Não se renova. São os mesmos sonetos, 

os mesmos romances, os mesmos elogios, as mesmas descomposturas que ouço 

desde os tempos da fundação da Academia” (2008, p. 38-39).  

Quando Oswald de Andrade emprega a expressão “chafurdados em pleno 

parnasianismo”, ele quer dizer que os escritores estavam tão mergulhados em uma 

maneira “correta” de se escrever que não havia uma identidade brasileira na escrita e 

sim uma espécie de cópia do português europeu, os escritores brasileiros 

permanecendo nessa realidade desde o período em que foi instituída a Academia no 

Brasil, que na época fazia cerca de cinquenta anos.  

Na crítica de Graça Aranha pode-se notar a sua insatisfação com a literatura 

daquele período, a mesmice contra a qual o autor indicava a necessidade de uma 

revolução. No dia em que se iniciou a Semana de Arte Moderna, Graça Aranha 

apresentou as mudanças que o evento trazia e elas não foram recebidas de maneira 

positiva, como já se esperava, pois as obras que seriam expostas iam contra as 

normas literárias, estéticas, os temas e até mesmo as técnicas usuais e aceitas na 

época. O público, que era essencialmente conservador formado pela elite cafeeira de 

São Paulo, confrontou a apresentação do preletor com vaias e palavras de reprovação 

dirigidas a o que então era proposto como moderno. O ano de 1922 marcou o esforço 

em busca de uma maior liberdade de expressão e da busca de uma identidade 

brasileira nas artes, não seguindo mais uma regra europeia. Raul Bopp explica, em 

seu livro, que a Semana de 22 trouxe como reflexo modernista o uso de fragmentos 

folclóricos, de falas rurais, e “desamarrou a poesia em versos livres, em vez de os 

mesmos ficarem metidos numa armação silábica, com rima obrigatória; também com 

ornatos falsos e artifícios, como a chave de ouro. ” (2008, p. 50-51). E o autor continua: 

o principal mérito da agitação de 1922 foi acordar o Brasil de um 
estado de estagnação. O ânimo de renovação liquidou não somente 
um passivo de ideias antiquadas, que predominavam nas letras e nas 
artes, como chegou mesmo a influir na formação de um espírito novo, 
que veio ocupar a nossa órbita política. (2008, p. 52) 

 

Com a Semana de 22 houve o início de uma nova era nas artes, na literatura, na 

arquitetura e na música para o Brasil. O modernismo permitiu que houvesse uma 

renovação no meio artístico e literário, instaurando novos pensamentos no intelecto 

brasileiro, segundo Bopp (2008, p. 3). 
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Ao tratar da história da Semana de 22, Lapouge conta que os participantes 

realizaram uma revolução parecida com a copernicana, reinstalando um pensamento 

brasileiro em seu espaço, no lugar de escrever nos moldes vindos da França (2011, 

p. 419). Com isso, o autor explica que os grandes escritores franceses como Anatole 

France, Victor Hugo, Gustave Flaubert, Émile Zola e Balzac foram “convidados” a 

retornar para sua nação, pois eles não poderiam mais distribuir seus conhecimentos 

no Brasil. Essa iniciativa foi aclamada e aplaudida por Oswald de Andrade, Tarsila do 

Amaral, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, os intelectuais brasileiros 

citados por Lapouge. E este acrescenta ainda que “em vez de adornar estupidamente 

em Paris, eles irão desenterrar o Brasil”12 (2011, p. 419).  

Quando Lapouge diz que houve uma “Revolução Copernicana” ele quer dizer 

que o pensamento brasileiro foi posto no centro, colocando a França em segundo 

plano. Em resumo, a França era como a Terra e o Brasil, o Sol, de acordo com a teoria 

ptolomaica, que pregava a Terra como o centro do universo. Com a Semana de Arte 

Moderna houve um rompimento entre aquilo que se acreditava e que se manteve por 

muito tempo, assim como ocorreu na época de Copérnico. Ou seja, o sistema 

ptolomaico não era mais visto como uma verdade absoluta, mas o moderno, através 

de estudos astronômicos, trouxe uma nova visão de realidade, segundo a qual o Sol 

era o centro do universo e os planetas gravitavam em torno dele, indo contra sistema 

ptolomaico, que até então era considerado o padrão. Lapouge somente fala da 

Revolução Copernicana porque o Manifesto da Poesia Pau-Brasil faz apologia à 

revolução de Copérnico, como será visto mais adiante. Quando o autor diz que os 

intelectuais franceses foram expulsos pelos brasileiros, ele se refere aos escritores 

que constituíram o cânone literário tradicional que moldava a literatura brasileira. As 

obras desses escritores eram, segundo Lapouge, a base para tudo aquilo que o Brasil 

recebeu em relação à literatura; o gesto de “expulsá-los” significa, para o francês, que 

os brasileiros rejeitaram o que por séculos se perenizou como modelo para a literatura 

brasileira, a fim de tornar possível uma nova visão de escrita literária. 

Complementando essa ideia, segundo Bopp, “o surto de rejuvenescimento nas letras 

alcançou dimensões nacionais. Os seus reflexos penetraram mesmo em camadas do 

                                            
12 No original: « Au lieu d’aller se pavaner bêtement à Paris, on va exhumer le Brésil. » 
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mundo oficial, propiciando um clima de transformações na vida nacional” (2008, p. 46-

47). 

Mesmo com o intuito de modernizar o Brasil, surgido na Semana de 22, 

Lapouge explica que havia um problema entre os brasileiros: os jovens poetas do Rio 

de Janeiro e de São Paulo eram mais familiarizados com Montmartre e Florença do 

que com Manaus e Ouro Preto. No verbete, o autor cita Mário de Andrade, dizendo 

que tais jovens eram “cidadãos elegantes e eruditos, europeus monótonos e cultos”13 

(2011, p. 420), que conheciam somente Recife, Salvador e Porto Seguro, não 

sabendo nada sobre “o sertão, as selvas, as savanas sem fim, o calvário dos caboclos 

e os negros”14 (2011, p. 420). Para resolver essa equação, ou seja, a vontade de 

abrasileirar a arte moderna apesar do pouco conhecimento do próprio país, foi 

organizada uma expedição com o intuito de explorar o Brasil. Segundo Lapouge,  “eles 

[os modernistas] irão mergulhar em uma dimensão desconhecida, uma dimensão 

indizível do Brasil”15 (2011, p. 420).  O autor explica que durante a Semana Santa do 

ano de 1924 se iniciou a caravana rumo a Minas Gerais, a cidades do interior 

escolhidas cautelosamente, pois o estado está localizado bem no interior do país, 

“longe das costas marinhas confortáveis e sublimes nas quais as cidades sempre se 

agarraram”16 (2011, p. 420). Lapouge descreve Minas Gerais como uma terra 

montanhosa, taciturna e austera, inventada nos séculos XVII e XVIII, no período da 

corrida do ouro e de diamantes. Suas cidades, como Ouro Preto e Congonhas do 

Campo, são obras-primas da arquitetura barroca.  

Em análise ao que foi redigido por Gilles Lapouge, é de se supor que o 

rompimento intelectual europeu que veio juntamente da Semana de Arte Moderna não 

aconteceu da noite para o dia, pois ainda havia muita cultura europeia enraizada na 

formação cultural dos artistas e intelectuais brasileiros. Com a ida a Minas Gerais tais 

intelectuais abriram as suas mentes para o que o Brasil tinha de melhor, como disse 

Tarsila do Amaral: “me impressionei com o ambiente, realmente tradicional [...] fui 

encontrar as cores vivas, azul, rosa, amarelo, que tanto me falavam à sensibilidade 

                                            
13 No original: « Ils sont à peine des ‘citadins élégants et érudits’, des ‘Européens ternes et cultivés’, 
comme reconnaît amèrement Mário de Andrade. » 
14 No original: « [...] le sertão, les jungles, et les savanes sans fin, et le calvaire des caboclos et des 
nègres […] » 
15 No original: « Ils vont s’enforcer dans le grand corps obscur, le corps indicible du Brésil » 
16 No original: « Cet État est coincé à l’intérieur du pays, loin de ces rivages marins, confortables et 
sublimes auxquels les villes se sont toujours accrochées. » 
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no meu tempo de menina e que me diziam serem caipiras e feias” (AMARAL apud. 

BRANDINI, 2008, p. 684). A pintora demonstra uma consciência da cultura brasileira 

que começou a surgir, e com essa viagem nasceu o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. 

Antes desse Manifesto, Oswald de Andrade, em seu livro Pau-Brasil (1925), afirma 

que o país tinha como linha de apoio os modelos clássicos e românticos europeus que 

repetia, “com enfadonha monotonia, as mesmas rimas, metáforas, ritmos e alegorias” 

(ANDRADE, 2003, p. 90). A poesia “Pau-Brasil” “foi o primeiro esforço organizado para 

a libertação do verso brasileiro” (2003, p. 91), como o próprio poeta afirma. No livro A 

Utopia Antropofágica (1928), Oswald de Andrade explica que 

a inocência construtiva da forma com que essa poesia sintetiza os 
materiais da cultura brasileira equivale a uma educação da 
sensibilidade, que ensina o artista a ver com olhos livres  os fatos que 
circunscrevem sua realidade cultural e valorizá-los poeticamente, sem 
excetuar aqueles populares e etnográficos, sobre os quais pesou a 
interdição das elites intelectuais, e que melhor exprimem a 
originalidade nativa. Nasce daí a teoria já crítica da cultura brasileira, 
focalizando a oposição, que foi um dos móveis da dialética do 
Modernismo, entre o seu arcabouço intelectual de origem europeia, 
que integrou a superestrutura da sociedade e se refletiu no idealismo 
doutoresco de sua camada ilustrada, e o amálgama de culturas 
primitivas, como a do índio e a do escravo negro, que teve por base. 
(1990, p. 11) 

 

Como vemos na citação acima, o movimento abriu a visão dos intelectuais, tirando-os 

de um padrão de escrita modelado pela Europa. Um espírito novo e livre começou a 

dar espaço para elementos que antes eram considerados sem beleza ou valor algum 

para as artes, como por exemplo o índio, o negro e até mesmo as paisagens 

brasileiras, que antes eram vistas como caipiras e disformes. E o autor continua 

explicando que 

o ideal do Manifesto da Poesia Pau-Brasil é conciliar a cultura nativa 
e a cultura intelectual renovada, a floresta com a escola num composto 
híbrido que ratificaria a miscigenação étnica do povo brasileiro [...] e 
graças ao despojamento do modo de sentir e conceber provocado pela 
máquina e pela tecnologia, o caráter universal da cultura não 
dependeria mais de um centro privilegiado de irradiação das ideias e 
experiências. (1990, p. 13) 

 

O rompimento era propósito contra o que antes era modelo, a Europa, representado 

pela “escola”, para assim então dar lugar na literatura ao novo, à cultura brasileira e a 

suas características, representada pela “floresta”, tendo em vista a elaboração de uma 
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arte moderna própria, de viés brasileiro. As duas cidades citadas por Lapouge em seu 

verbete, Ouro Preto e Congonhas, de acordo com o historiador Moacir Almeida de 

Oliveira, em seu artigo “O Barroco Mineiro: Edificações Religiosas” (2014), publicado 

na Revista Historiador, afirmam a presença barroca nas terras mineiras, 

principalmente encontrada nos edifícios das igrejas católicas.  

Mais adiante, no Dictionnaire, Gilles Lapouge clarifica que no Manifesto da 

Poesia Pau-Brasil houve somente um participante estrangeiro, o poeta franco-suíço 

Blaise Cendrars, que Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral conheceram em Paris. 

Segundo Lapouge, alguns amigos de Paulo Prado não gostaram muito de sua 

presença, já Mário de Andrade o recebe com uma homenagem, à sua maneira, a 

Cendrars, dizendo:  

O Brasil não precisa de mutilados, ele precisa de braços. O Brasil não 
precisa de lembranças dolorosas, mas de certezas joviais... Nós não 
temos nada para aprender com o senhor Henri de Régnier, poeta da 
França. Nós temos muito a aprender com o senhor Blaise Cendrars, 
poeta do mundo. O senhor de Régnier é mais mutilado que Cendrars 
para as necessidades do órgão nacional17 (2011, p. 421). 

 

Cendrars se sentiu honrado, porém um tanto perplexo, respondendo à homenagem 

como segue:  

Mário de Andrade me desejou as boas vindas, mas isso não o impediu 
de atiçar seu cavalo de batalha e de se colocar contra a nefasta 
influência da literatura francesa em geral e, mais particularmente, da 
poesia moderna, sobre a poesia e a prosa brasileira, de dar hurras e 
felicitações à polícia de Santos por haver criado dificuldades no 
desembarque, pelo fato de eu ter só um braço: “A polícia estava certa, 
diz Mário. O Brasil não precisa de mutilados. Ao Brasil importa é mão 
de obra”18 (2011, p. 421). 

 

                                            
17 No original: « Le Brésil n’a pas besoin de souvenirs pénibles, mais de certitudes joviales… Nous 
n’avons rien à apprendre de monsieur Henri de Régnier, poète de France. Nous avons beaucoup à 
apprendre de monsieur Blaise Cendrars, poète du monde. Monsieur de Régnier est plus mutilé que 
Cendrars pour les besoins de l’organisme national. » 
18 No original: « Mário [de Andrade] me souhaitait la bienvenue, ce qui ne l’empêcha pas d’enfourcher 
son cheval de bataille et de penser contre la néfaste influence de la littérature française en général et, 
plus particulièrement, de la poésie moderne sur la littérature et la poésie brésiliennes, de crier haro et 
de féliciter la police de Santos d’avoir fait des difficultés pour me laisser débarquer, parce qu’il me 
manquait un bras : ‘La police avait raison, s’était écrié Mário. Le Brésil n’a que faire des mutilés. Le 
Brésil importe de la main-d’œuvre’. ». O verso escrito por Lapouge, em seu verbete, é a citação das 
próprias palavras de Cendrars, portanto, nada mais justo citar o texto original do poeta no corpo do 
texto. A Passagem é retirada do livro A Aventura Brasileira de Blaise Cendrars, publicado no ano de 
2001 pela editora Edusp, tendo como autor Alexandre Eulálio. 
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Cendrars compreendia a atitude de Mário de Andrade ao “atiçar seu cavalo de batalha” 

contra ele, como uma atitude contra os modelos europeus representada pelo poeta 

franco-suíço. Segundo Tarsila do Amaral (apud. BRANDINI, 2008, p. 352), em um 

artigo dedicado a Blaise Cendrars, ela afirma que o conheceu, juntamente de seu 

então marido, Oswald de Andrade, em Paris, no ano de 1923, e já no ano seguinte 

Cendrars passou cerca de seis meses na casa de Paulo Prado. De acordo com o livro 

Poesia, mito e história no modernismo brasileiro (2001), a pesquisadora Vera Lúcia 

de Oliveira informa que antes da chegada de Cendrars, o poeta já era conhecido no 

Brasil e “exerceu um papel relevante no Modernismo brasileiro” (2001, p. 116). O 

poeta ligou-se de amizade a Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral, de tal maneira 

que Andrade lhe dedica seu livro Pau-Brasil (1925), escrito após a viagem a Minas 

Gerais. A autora explica que a iniciativa de tal viagem era mostrar o país para 

Cendrars oferecendo-lhe um Brasil real e verdadeiro, e não mais um “país dos cartões-

postais que o estrangeiro visitante costumava ver.” (2001, p. 117). De fato, essa 

viagem surpreendeu a todos, tanto a Cendrars como aos intelectuais brasileiros que 

admiraram as particularidades mineiras, como as “montanhas, taciturnas e severas” 

(LAPOUGE, 2011, p. 420). Quanto a homenagem de Mário de Andrade para 

Cendrars, na parte em que o poeta brasileiro diz que o Brasil não precisava de 

mutilados, ele se referia ao fato de Cendrars não ter o braço direito, pois havia sido 

mutilado na Primeira Guerra Mundial (Oswald de ANDRADE, 2003, p. 220), ao mesmo 

tempo em que, metaforicamente, afirmava que o Brasil precisava da maior quantidade 

de mão de obra possível para o movimento modernista, que tinha por projeto a 

construção de uma arte nacional. Apesar da crítica, Mário de Andrade aceita a 

presença de Cendrars no Brasil porque, como Tarsila explica em seu artigo, o poeta 

era “um dos pioneiros da nova poesia livre, ágil como o pensamento, forte, sadia, 

gostosa como um fruto selvagem” (AMARAL, 1938 apud. BRANDINI, 2008, p. 352). 

Cendrars, com a sua obra bastante moderna, só enriqueceria mais os ideais de 

Oswald de Andrade do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, rejeitando assim a tradição 

europeia representada pelo poeta francês Henri de Régnier. Em conformidade com o 

site da Académie Française, Henri de Régnier foi um poeta, ensaísta e romancista 

francês de prestígio durante os séculos XIX e XX, condecorado como o emblema 

oficial da Legião de Honra francesa. Na resposta de Cendrars, o poeta reconhece a 
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rejeição da literatura francesa tradicional e entende que o país precisa de pessoas 

dispostas a reconstruir a arte brasileira, por isso a frase “importa mão de obra”. 

No momento seguinte do verbete, Lapouge conta que quando Cendrars chegou 

ao Brasil, ele ficou encantado com a diversidade de plantas e animais, e a cada vez 

que ele via algo novo, ele exclamava em alta voz: “Quelle merveille!” [Que maravilha!]. 

O poeta conheceu muito da cultura brasileira e, segundo Lapouge, foi ideia de 

Cendrars “reconhecer a genialidade do escultor mulato de Congonhas e de Ouro 

Preto, o Aleijadinho, que nunca ninguém o tinha celebrado com tal fasto”19 (2011, p. 

422). Em avaliação sobre o que foi dito pelo autor, realmente Cendrars muito admirou 

as belezas encontradas em Minas Gerais, como podemos ver num depoimento de 

Tarsila do Amaral reproduzido por Alexandre Eulálio: “Cendrars achava tudo bonito. 

Tudo para ele era “Quelle merveille!!”. ” (AMARAL, 1971 apud. EULÁLIO, 2001, p. 

544). Nesse mesmo depoimento vemos um pequeno comentário de Tarsila que diz: 

“Estivemos também em Congonhas do Campo, aquela subida forte, onde estão os 

trabalhos do Aleijadinho, de que Cendrars também gostou muito. Lá ele dizia sempre 

que o Aleijadinho era o escultor do século XVIII, o grande escultor do século XVIII. ” 

(AMARAL, 1971 apud. EULÁLIO, 2001, p. 544). Segundo o artigo “O Modernista que 

Descobriu o Brasil” (2012), escrito por Heloisa Brogiatto, Cendrars “se impressionou 

com a obra de Aleijadinho. [Mesmo] em um momento em que a intelectualidade 

brasileira se recusava a seguir modelos clássicos europeus considerados 

‘passadistas’, Cendrars viu na arte barroca mineira algo genuinamente brasileiro” 

(BROGIATTO, 2012, p. 1). Apesar dos traços clássicos, que o poeta bem conhecia, 

ele conseguiu ver muito de Brasil expressado nas obras do escultor; para Cendrars 

existia a realidade do país em suas obras. 

Finalizando a primeira parte do verbete, de cunho histórico-contextual, Lapouge 

cita uma entrevista que Cendrars concedeu a W. Mayr em que expressa uma notável 

fascinação pela arquitetura de Aleijadinho e exclama: “Brasileiros, guardem seus 

tesouros”20(2011, p. 422). Mais adiante, Mayr afirma que “se dentro de cem anos, 

desta terra que será empanturrada de riquezas, se levantará este grito: o Brasil aos 

                                            
19 No original: « Il a en effet eu la bonne idée de déceler le génie de ce sculpteur mulâtre de Congonhas 
et d’Ouro Preto, l’Aleijadinho, que nul n’avait jamais célébré avec un tel faste. » 
20 No original: « Brésiliens, gardez vos trésors ! » 
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brasileiros! Parece-me que Blaise Cendrars terá responsabilidade histórica por isso”21 

(2011, p. 422). Quando Lapouge cita o comentário de W. Mayr, que foi publicado no 

dia 3 de janeiro de 1925 no Le Journal Littéraire 3, de Paris, com o título “Chez Blaise 

Cendrars”, ele quer mostrar que verdadeiramente o poeta franco-suíço foi um dos 

homens que trouxeram mais vida para o Movimento da Poesia Pau-Brasil, pois ele foi 

“adotado” pelos modernistas em razão de seu espírito moderno manifestado através 

de seus poemas do cotidiano, como Eulálio explica em seu livro, citando Manuel 

Bandeira: “[confesso] ter sido Cendrars quem levantou em mim o gosto da poesia do 

cotidiano” (2001, p. 460). Segundo Eulálio, os intelectuais de São Paulo, como Mário 

de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet, Guilherme e Tácito de Almeida, 

“apreciavam enormemente a poesia de Cendrars” (2001, p. 460). Bandeira explica 

que a poesia do franco-suíço:  

impressionava violentamente pela mistura do épico e do lírico: ao 
mesmo tempo que representava a vida moderna no que ela tinha de 
mais novo e de mais chocante. [...]. No Brasil foi grande a influência 
sobre os rapazes que em 22 desencadearam o movimento modernista 
(2001, p.59). 

 

O movimento carregava a ideia de utilizar como matéria-prima para as artes 

elementos que eram completamente brasileiros e não mais olhar para a França como 

único modelo estético. Oswald de Andrade disse, no Manifesto da Poesia Pau-Brasil 

que foi publicado no Correio da Manhã de 18 de março de 1924, que a poesia Pau-

Brasil viera para utilizar “a língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica. 

A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos”, desta forma 

“qualquer esforço natural nesse sentido [seria] bom. Poesia Pau-Brasil”. Andrade 

enfatiza a iniciativa de se desvincularem totalmente das normas acadêmicas usando 

como “contrapeso [a] originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica. ” (1924, 

s.p.). O Manifesto de 1924 deu mais força para as intenções que nasceram na 

Semana de 22, o desligamento do modelo europeu começou a tomar mais forma, o 

olhar que antes era voltado para a França passou a se voltar para o Brasil. 

                                            
21 No original: « Et si dans cent ans, de cette terre qui sera gorgée de richesses s'élèvera ce cri : Le 
Brésil aux Brésiliens ! Il me semble que Blaise Cendrars en portera historiquement une part de 
responsabilité. » 
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Dando continuidade a seu verbete, Lapouge começa a escrever sobre o 

assunto que o título carrega, a Literatura e a Antropofagia. Após tratar de todo o 

caminho que o Brasil percorreu da República até o modernismo, o autor inicia a 

explicação sobre o que foi o Movimento Antropofágico, que surgiu no ano de 1930, de 

acordo com o jornalista. Lapouge conta que o nome do Movimento se originou de 

maneira inusitada: uma noite, Oswald de Andrade e sua esposa, Tarsila do Amaral, 

convidam amigos para jantar em um restaurante cuja a especialidade era rã; o escritor 

diz que os amigos do casal começaram a “se perguntar sobre os ancestrais do 

homem, dentre os quais estão as rãs”22. Nesse momento Tarsila do Amaral exclama 

“em resumo, quando comemos uma rã, nós somos antropófagos”23 (2011, p. 423). 

Então, por causa dessa ocasião, o nome Antropofagia é colocado como título do 

Movimento. 

Em correção à narrativa de Lapouge, o Movimento Antropófago se iniciou no 

ano de 1929, e o jantar que Lapouge menciona aconteceu no ano anterior. Raul Bopp 

explica exatamente o que aconteceu nesse jantar em seu livro Vida e Morte da 

Antropofagia (1977). Segundo Bopp, o restaurante se localizava em São Paulo e com 

a chegada do prato que era especialidade da casa, Oswald de Andrade levanta-se e 

começa a explicar, “com uma alta porcentagem de burla, a doutrina da evolução das 

espécies”, cita nomes imaginários e alega que “a evolução biológica do homem, na 

sua fase pré-antropóide, passava pela rã” (2008, p. 56). A exclamação de Tarsila, que 

foi citada por Lapouge, realmente foi dita, mais precisamente com estas palavras 

segundo Bopp: “– Com esse argumento, chega-se teoricamente à conclusão de que 

estamos sendo agora uns... quase antropófagos” (2008, p. 58). Dias depois, o mesmo 

grupo que estava no restaurante nomeou uma obra que Tarsila pintou de Abaporu, 

que em tupi-guarani significa “O Antropófago” (PINTO, 2013, p. 51).  

Lapouge relata, no parágrafo seguinte, que a ideia modernista era forte: na 

época em que o Brasil foi descoberto existia uma sociedade antropofágica. A partir 

daí o autor compreende que a essência do Brasil “se esconde no ventre dos antigos 

índios, nas algazarras dos Tupis, que grelharam os soldados e alguns missionários 

                                            
22 No original: « Un soir, le groupe s’interrogeait sur les ancêtres e l’homme, parmi lesquels figure la 
grenouille. » 
23 No original: « En somme, quand nous mangeons une grenouille, nous sommes des 
anthropophages. » 
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holandeses, portugueses, alemães e até mesmo franceses”24 (2011, p. 423). Lapouge 

demonstra então a ideia de Oswald de Andrade e de Tarsila do Amaral, que está 

correta, pois o que o autor expõe é o que foi dito pelos intelectuais. Naquele período, 

Oswald de Andrade trazia o desejo de encontrar um Brasil incógnito, com ainda fontes 

genuínas e puras, procurando “alcançar uma síntese cultural própria, com maior 

densidade de consciência nacional” (BOPP, 2008, p. 58-59). Na visão de Gilles 

Lapouge, esse movimento foi brilhante, pois retratava a origem de descoberta do 

Brasil, quando foram encontrados índios antropófagos, que devoravam os inimigos 

vencidos. Lapouge cita Oswald de Andrade:  

Os poetas devem ressuscitar sua alma canibal. No lugar de copiar 
pacientemente os poemas que compõem os portugueses, franceses, 
ingleses, eles fariam melhor em comê-los e mastigá-los. A cultura 
europeia necessita ser devorada, digerida e defecada.25 (2011, p. 423) 

 

Os antropófagos acreditavam que se eles comessem o corpo dos seus inimigos, ou 

até mesmo os dos seus antepassados (MONTAIGNE, apud. DE LÉRY, 1967, p. 166, 

n.r. 446), que segundo Lapouge (2011, p. 424), as suas virtudes se materializariam 

naqueles que ingerissem a carne, tornando assim o inimigo, um amigo26. Por conta 

desse entendimento sobre devorar o outro, Lapouge acrescenta: “devemos pensar, 

sentir como índios, [...], talvez poderemos criar nossa própria civilização. Pelo menos, 

seríamos nós mesmos”27 (2011, p. 424).  

No mesmo ano em que foi publicado o manifesto do Movimento Antropofágico, 

houve a tentativa de organizar em Vitória, no Espírito Santo, um Congresso 

Antropofágico, que, segundo Bopp, não aconteceu, pois o grupo se espalhou 

perdendo assim força e, infelizmente, findou-se rapidamente. Lapouge cita a 

indignação de Cendrars que acreditou que um novo Brasil seria mais sério e criativo, 

e continua: “Eles odiavam a Europa, mas eles não podiam viver uma hora sem um 

                                            
24 No original: « Le génie de la France est à chercher du côté de Clovis, du vase de Soissons et druides, 
celui du Brésil se cache dans le ventre des anciens indiens, dans les boucans des Tupis sur lesquels 
ont grillé les soldats ou quelques missionnaires hollandais, portugais et allemands. Quelques Français 
même. » 
25 No original: « Les poètes doivent ressusciter leur âme cannibale. Au lieu de copier patiemment les 
poèmes que composent les Portugais, les Français, les Anglais, ils feraient mieux de le manger, de les 
mâcher. La culture européenne, il faut boulotter, la digérer et la déféquer. »  
26 No original: « Le fait de dévorer l’ennemi vaincu pour que ses vertus passet en nous. […] L’ennemi 
sacré qu’il faut, transformé en ami. »  
27 No original: « Nous devrions penser, sentir comme des Indiens, [...], peut-être pourrions-nous créer 
notre propre civilisation. Au moins serions-nous davantage nous-même. »  
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modelo de sua poesia. Prova disso é terem me convidado [para participar do grupo]”28 

(2011, p. 425). Olhando para o modo como os brasileiros não rejeitaram os 

ensinamentos recebidos da Europa, mas buscaram reter somente o que lhes parecia 

importante de tudo o que havia sido recebido, compreende-se que não havia ódio da 

intelectualidade brasileira em relação aos europeus, mas a comprovação de que os 

intelectuais brasileiros gostariam de deixar de olhar somente para a Europa e começar 

a olhar para as maravilhas do próprio país também.   

Após apresentar toda a caminhada que a literatura brasileira trilhou em busca 

de sua identidade, Lapouge finaliza o seu verbete esclarecendo que a “chama que 

incendiou as letras brasileiras entre 1922 e 1926 não foi fogo de palha. Nem os 

próprios modernistas esperavam tal brilhantismo”29 (LAPOUGE, 2011, p. 426). Antes 

desse período, “o essencial [no] romance brasileiro do século XIX e no começo do 

século XX era a inspiração nos burgueses e nas cidades europeias”30, como nas obras 

de Machado de Assis (1839-1908), com os livros Memórias Póstumas de Brás Cubas 

(1881), O Alienista (1882), Dom Casmurro (1899) e Esaú e Jacó (1904), e Euclides 

da Cunha (1866-1909), com o livro Os Sertões (1902), por exemplo. Após 1930, os 

romances genuinamente brasileiros descobriram os sertões, os desertos, as chuvas 

amazônicas, os pescadores, as prostitutas, os negros e as mães de santo. Em suma, 

nas palavras de Lapouge: “Tais romances não existiriam se os modernistas ricos e 

chiques de 1922 não tivessem destruído os pequenos adornos decadentes nos quais 

se prendiam os brasileiros do século precedente”31 (2011, p. 427). O escritor 

reconhece que o Brasil é um país de angústia e coragem, que um dia estava na 

escuridão e então veio à luz, por meio do movimento construído por Oswald de 

Andrade e Tarsila do Amaral.  

Em todo o verbete o autor conta como ocorreu cada passo político e literário 

que o Brasil deu desde 1888. De modo sucinto e aprazível, Gilles Lapouge apresenta 

                                            
28 No original: « D’un pays neuf tel le Brésil, Cendrars eût attendu plus de sérieux et plus d’invention. 
[…]. ‘Ils honnissaient l’Europe mais ils n’auraient pas pu vivre une heure sans le modèle de sa poésie. 
[…] La preuve, c’est qu’ils m’avaient invité’. »  
29 No original: « Le feu qui a embrasé les lettres brésiliennes entre 1922 et 1926, je ne crois pas qu’il 
fut de paille. Rappelons d'abord que la littérature brésilienne n'avait pas attendu les modernistes pour 
briller. »  
30 No original: « Pour l’essentiel le roman brésilien du XIX ͤ  et du début du XX ͤ  siècle est d’inspiration 
bourgeoise, citadine et européenne. »  
31 No original: « Ces romans n’existeraient pas, sans doute, si les ‘modernistes’ riches et chic de 1922 
n’avaient pas d’abord démoli les décors un peu mignards dans lesquels défaillaient les esthètes 
brésiliens du siècle précédent. » 
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de maneira positiva cada etapa do modernismo brasileiro e deixa claro que os 

movimentos foram de grande importância para o desenvolvimento do campo das 

letras no Brasil. O autor lamenta também o fato do Movimento Antropofágico ter 

acabado de maneira tão intrigante, pois via o grande potencial que o mesmo teria caso 

tivesse influência na época. O pouco que os manifestos repercutiram entre os 

intelectuais foi o suficiente para trazer reconhecimento dos próprios valores, 

emancipando e encontrando a sua própria identidade literária. 

Com o texto de Gilles Lapouge sobre o Manifesto Antropófago entende-se que 

a escolha do autor ao tratar de tal tema no seu Dictionnaire demonstra a importância 

do Manifesto dentro do campo literário brasileiro. Discorrendo por todo o verbete de 

forma histórica, apresentando a relação da cultura francesa com a cultura brasileira 

nos últimos cinco séculos, o escritor francês, evidencia, para o público também 

francês, a estreita e histórica relação entre o Brasil e a França, de modo simplificado 

e claro, como um verbete de dicionário tem de ser. 

Como já foi dito no início deste capítulo, o autor comete algumas incorreções 

ao descrever certos fatos históricos, que, contudo, não invalidam o texto. Antes, esses 

equívocos demonstram o enorme conhecimento do autor da história e da cultura 

brasileira, que reconstitui “de cabeça”, sem consultar fontes, séculos de relações entre 

o Brasil e a França. Lapouge consegue compor o verbete de maneira clara, fazendo 

com que a atenção do leitor se fixe nos resultados positivos das relações entre os dois 

países dentro da literatura. O escritor transmite a força do conceito presente no 

Manifesto Antropófago de 1928 para seu público leitor, ao defender a busca das 

origens indígenas da cultura brasileira para construir uma identidade própria. A prática 

de se alimentar da carne do outro, dentro da cultura indígena dos Tupinambás, com o 

objetivo de adquirir a virtude do outro, mostra a intensidade de Oswald de Andrade ao 

criar o Manifesto, pois absorver as virtudes da Europa, sem perder a autenticidade 

brasileira, agregou um conhecimento mais amplo do Outro potencializado na 

construção de sua própria identidade cultural no âmbito literário. Deste modo, por meio 

da exposição histórica do Brasil e do Manifesto, Lapouge veicula a seus leitores a 

imagem de um Brasil de coragem e criatividade, ancorado em sua própria História e 

que, com inventividade, transformou um fato anedótico, pitoresco, exótico aos olhos 

europeus, em um conceito crítico aplicado às reflexões estéticas do início do século 

XX.  
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4. CONCLUSÃO 

Com o texto de Gilles Lapouge sobre o Manifesto Antropófago, podemos 

entender que, por meio da contextualização histórica do autor, os conhecimentos 

literários brasileiros foram adquiridos segundo o modelo francês. As características na 

escrita e na arte dos intelectuais brasileiros se baseavam nas normas francesas até a 

Semana de Arte Moderna e os Manifestos que se sucederam a ela, o Manifesto da 

Poesia Pau-Brasil (1924) e o Manifesto Antropófago (1928). Iniciou-se, aí, a revisão 

crítica desse modelo. Os intelectuais perceberam que estavam deixando de lado suas 

próprias características brasileiras, como a cultura, o folclore, as paisagens, etc., para 

escreverem no modo europeu. 

O Brasil, durante muitos anos, esqueceu-se de olhar para si, para as virtudes 

particulares que foram substituídas pela cultura do continente dominante. Lapouge 

escreve, em seu artigo publicado na obra Cinco Séculos de Presença Francesa no 

Brasil (2009), organizado por Leyla Perrone-Moisés, intitulado “A Literatura Francesa 

de Hoje”: “muitas vezes, a gente não distingue o tesouro que se encontra perto de 

nós” (2009, p. 235). No verbete do Dictionnaire podemos perceber a mesma ideia: o 

Brasil não compreendia o seu próprio valor antes do Semana de 22 e dos Manifestos. 

A Europa tinha uma admiração para com as particularidades do Brasil, entretanto essa 

apreciação não encontrava entre os intelectuais e artistas brasileiros, como vimos ao 

analisarmos as propostas dos movimentos modernistas. A independência literária 

modernista aumentou a admiração de Lapouge para com os brasileiros, visto que, 

como o próprio escritor diz em seu verbete, a atitude dos intelectuais da época contra 

a doutrinação europeia foi um ato de coragem e determinação de mudança no campo 

literário.  

A maneira como Lapouge expõe o contexto histórico de dominação e de 

libertação literária permite que o leitor tenha o conhecimento detalhado sobre o 

processo que os intelectuais vivenciaram no início no século XX. O método descritivo 

e explicativo na escrita de Lapouge leva o público leitor francês a desenvolver a 

mesma admiração que o escritor tem pelo Brasil, reconhecendo a força e a coragem 

presentes desde o momento da descoberta do país até a independência política e 

intelectual.  

O estudo do verbete “A Literatura e a Antropofagia”, de Lapouge, permitiu 

público leitor conhecer, por meio da perspectiva do autor, um pouco mais da história 
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cultural e literária brasileira, proporcionando uma compreensão mais ampla sobre a 

forma com que a literatura estrangeira transmitiu noções que foram discutidas no país. 

O relato do pensamento, dos objetivos que fundamentaram os Manifestos no início do 

século XX, a revalorização das origens indígenas e da terra brasileira, trouxe uma 

nova ideia sobre o Brasil para os franceses, diferente das imagens estereotipadas de 

praias, futebol e carnaval.  

Além de transmitir uma nova perspectiva do Brasil para o público leitor, 

Lapouge consegue construir a imagem positiva do país. O autor reconhece o potencial 

que os intelectuais tiveram ao implantar o modernismo brasileiro, valorizando sua 

própria cultura, o folclore, as terras maravilhosas e as cores que só o Brasil tem. 

Segundo a Imagologia, Lapouge trouxe o conhecimento do Outro por meio de 

palavras que construíram uma concepção positiva das atitudes que os brasileiros 

tomaram para conseguir adquirir um espaço de liberdade de uma “expressão 

nacional” (RIVAS, 1993, p. 120).  

Ao desenvolver tal estudo, concluímos que a análise do verbete de Lapouge 

gerou uma compreensão mais profunda das relações entre o Brasil e a França a partir 

da compreensão dialógica das duas culturas, aporte teórico que a Literatura 

Comparada e a Imagologia nos forneceram. O presente trabalho contribuiu para o 

aprofundamento de nossos conhecimentos tanto sobre a literatura francesa 

contemporânea, como sobre a literatura brasileira modernista, enriquecendo nossa 

formação.  
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