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RESUMO 
 

 
O objetivo deste trabalho é compreender melhor a visão estrangeira do Brasil e de 
nossa cultura, em particular sobre o babaçu e suas peculiaridades extrativistas, 
produtivas e exploratórias na floresta amazônica, sob o olhar do escritor francês Gilles 
Lapouge (1923-2020). O autor, em sua obra Dictionnaire Amoureux du Brésil (2011), 
nos conta muitas coisas de grande valor sociocultural, escritas a partir de experiências 
durante suas viagens pelo interior do Brasil. Uma grande oportunidade para nós 
brasileiros de aprendermos e absorvermos a experiência europeia principalmente da 
França que nos inspirou em todo o processo de reflexão e enriquecimento literário e 
cultural através da relação sociocultural entre  dois países tão distintos e tão distantes, 
mas ao mesmo tempo perto demais da riqueza, da biodiversidade e da cultura 
brasileira, e de outro lado, a notoriedade e o conhecimento firmados na pesquisa 
francesa. Este trabalho contribui também para saber mais sobre o importante e 
reconhecido escritor francês Gilles Lapouge, que mostra através de suas obras o 
grande interesse pela nossa cultura e biodiversidade, expressando todo seu amor e 
admiração pelo nosso país, abrindo assim as portas à interculturalidade. 

 
 

Palavras-chave : Gilles Lapouge ; Dictionnaire Amoureux du Brésil ; Relações Brasil-
França ; Babaçu ; Interculturalidade.  
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RÉSUMÉ 
 
 

Le but de ce travail est de mieux comprendre le point de vue étranger sur le Brésil et 
notre culture, en particulier du Babaçu et ses péculiarités extractives, productives et 
exploratoires dans la forêt amazonienne, selon l’auteur français à partir de l’entrée 
« Babaçu » dans l’œuvre Dictionnaire Amoureux du Brésil, publiée en 2011, où il nous 
dira plusieurs de choses de grande valeur socioculturelle, écrites à partir des 
expériences pendant ses voyages au Brésil. Une grande opportunité pour nous, 
Brésiliens, d’apprentissage et d’absorption de l’expérience européenne surtout venue 
la de France qui nous inspire et stimule le réflexion et l’enrichissement littéraire et 
culturelle au travers de la relation socioculturelle entre les deux pays, si différents et si 
distants et en même temps très proches dans leur richesse, d’un côté la culture et la 
biodiversité brésilienne et de l’autre côté, la connaissance et la recherche scientifique 
française. Ce travail contribue aussi pour apprendre sur un important et renommé 
auteur français qui, dans ses œuvres, exprime beaucoup d’intérêt par notre culture et 
biodiversité, aussi bien qu’il y déclare son amour pour notre pays, ouvrant ainsi la porte 
de l’interculturalité.  

 
 

Mots Clés : Gilles Lapouge ; Dictionnaire Amoureux du Brésil ; Relations entre le Brésil 
et la France ; Babaçu ; Interculturalité.  
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ABSTRACT 
 
 
 
The objective of this work is to better understand the foreign vision of Brazil and our 
culture in particular about babassu and its extractive, productive and exploratory 
peculiarities in the Amazon rainforest, under the eyes of the French writer Gilles 
Lapouge (1923-2020), according to the author , in his work Dictionnaire Amoureux du 
Brésil (2011), where he tells us many things of great sociocultural value, written from 
experiences during his travels in the interior of Brazil. A great opportunity for us 
Brazilians to learn and absorb a European experience, mainly from France, that 
inspired us in the whole process of reflection and literary and cultural enrichment 
through the socio-cultural relationship between two countries so different and so 
distant, but at the same time too close to wealth, biodiversity and Brazilian culture, and 
on the other hand, the notoriety and knowledge established in French research. Also 
to learn more about the important and recognized French writer Gilles Lapouge (1923-
2020), who shows through his works, the great interest in our culture and biodiversity, 
expressing all his love and admiration for our country, thus opening the doors to 
interculturality. 
 
 
Keywords : Gilles Lapouge ; Dictionnaire Amoureux du Brésil ; Brazil - France 
relationship ; Babaçu ; Interculturality.  
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INTRODUÇÃO 
 

 
Apresentação 

 

O Dictionnaire Amoureux du Brésil (2011) é um dicionário de termos 

próprios à cultura brasileira, é baseado nas viagens de Gilles Lapouge (1923-2020), 

pelo Brasil, parte de uma coletânea onde o autor realmente descobre as maravilhas 

do Brasil e apresenta em detalhes temas da fauna e flora, bem como a cultura 

brasileiras. Destacamos o babaçu para nossa leitura para evidenciar a grande 

variedade de informações a respeito presentes no livro de Lapouge. 

Iniciaremos falando um pouco sobre o autor Gilles Lapouge, nascido em 

1923 em Digne-les-Bains, na França, escritor e jornalista, estudou História e Geografia 

antes de se formar jornalista, chegou ao Brasil em 1951 para trabalhar no jornal O 

Estado de São Paulo, retornando à França após 3 anos, de onde manteve ativa sua 

coluna nesse jornal até a sua morte, em 2020. Neste período escreveu uma grande 

coleção de livros. Ainda hoje O Estadão mantém um acervo de crônicas de Lapouge 

aberto à consulta pública.  

           Escreveu para outros jornais como o Le Figaro Littéraire, o Le Monde, o 

Combat e La Quinzaine Littéraire, trabalhou na rádio estatal France Culture com 

programas como Étrange Pays, convidado por Bernard Pivot, iniciou carreira na 

televisão em Ouvrez les guillemets, que mudou de nome para Apostrophes, um dos 

mais célebres programas de entrevistas da história televisiva da França. 

Fui apresentado ao Dictionnaire Amoureux du Brésil (2011) através da 

participação no projeto sobre as relações entre o Brasil e a França conduzido e 

orientado pela professora Laura T. Brandini durante o curso de Letras - Francês da 

Universidade Estadual de Londrina. Me interessei bastante pelo assunto relacionado 

ao  verbete “Babaçu”, parte dessa obra incrível e que nos traz uma gama enorme de 

informações pertinentes à nossa cultura, mais especificamente sobre a nossa 

Amazônia e seu contexto cultural. 

 

Objetivo 

 

Essa pesquisa tem como objetivo geral apresentar o autor francês Gilles 

Lapouge  e sua obra Dictionnaire Amoureux du Brésil, um dicionário de termos 
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próprios à cultura brasileira, é baseado em suas viagens pelo Brasil, parte de uma 

coletânea onde o autor realmente descobre as maravilhas do Brasil e apresenta em 

detalhes o tema “Babaçu”. Abordamos  o assunto  com objetivo específico de melhor 

compreender a visão estrangeira sobre a nossa cultura e as peculiaridades deste fruto 

incrível, nativo da floresta Amazônica, saber mais sobre seu extrativismo, produção, 

exploração e contexto cultural em que se insere. Destacaremos o que chama atenção 

do escritor nesta arvore tão simbólica da cultura amazonense. 

 

Justificativa 

 

Abordar este tema, a saber, o babaçu sob a visão de Gilles Lapouge, é 

bastante relevante e apresenta uma grande oportunidade para todos os brasileiros de 

absorver e aprender com a experiência estrangeira, sobretudo da França. A leitura do 

Dictionnaire Amoureux du Brésil nos inspira neste processo de reflexão e 

enriquecimento literário e cultural através da relação interativa e sócio-cultural entre 

dois países tão diferentes e distantes entre si e ao mesmo tempo tão próximos pela 

riqueza. Observamos, de um lado, o conhecimento e a pesquisa da França e, de outro 

lado, a cultura e a biodiversidade do Brasil, principalmente da floresta Amazônica. 

Neste maravilhoso contexto, aprenderemos sobre o grande  escritor francês 

contemporâneo Gilles Lapouge que demonstra através de suas obras e declarações 

seu grande amor e interesse pela nossa cultura e nosso país. Como prova, o título de 

sua obra Dictionnaire Amoureux du Brésil  totalmente ambientado no Brasil, relata 

suas viagens pelo interior do país, revelando ao mundo toda nossa variedade cultural 

e a riqueza deste incrível bioma que temos e que torna o Brasil tão especial. Desta 

forma, abre a porta da interculturalidade e cria mais um laço nas relações entre o 

Brasil e a França. 

Na França, Gilles Lapouge é um reconhecido autor de obras de literatura 

de viagens, tendo publicadas várias obras, a saber: 

• Le Refuge du Chant du Monde, Ed. Edições Adri e Pan, 2007  

• Utopie et civilisations, Flammarion, 1978 

• La Révolution sans modèle, com François Châtelet e Olivier Revault d'Allonnes, 
com François Châtelet e Olivier Revault d'Allonnes), Mouton, 1974 

• Équinoxiale, Flammarion, Paris, 1977,  

• Un soldat en déroute, Editeur Gallimard, 1981,  

• Le Singe de la montre, 1982 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ch%C3%A2telet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ch%C3%A2telet
https://pt.wikipedia.org/wiki/1974
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/1981
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• La Bataille de Wagram, Flammarion, 1987 

• Les folies Koenigsmark, Albin Michel, 2006,  

• L'incendie de Copenhague, Albin Michel, Lipp, 1996 

• Le Bruit de la neige, Albin Michel,1999 

• Besoin de mirages, Seuil, 1998 

• Au revoir l’Amazonie, 2000, (publié sur Internet, au Brésil) 

• Les Pirates, Editeur Phebus, 2001,  

• Les Femmes, la Pornographie, l’Erotisme, Editions Points,2001 

• La Mission des frontières, Albin Michel, 2002 

• Les Bois des amoureux, Albin Michel, 2006  

• L'encre du voyageur, Albin Michel, 2007 

• La Légende de la géographie, Albin Michel, 2009 

• La Maison des lettres. Conversations avec Christophe Mercier, Phébus, 2009 

• Dictionnaire amoureux du Brésil, Ed. Plon, Paris, 2011 

• L’âne et l’abeille, Albin Michael, 2014 

• Nuits tranquilles à Belém, Editions Arthaud, 2015 

• L’invention du Voyage, Ed. Pocket, 2017 

• Atlas des paradis perdus, Editions Arthaud,2017 

• An étrange pays, Albin Michel, 2003 

• Maupassant. Le sergent Bourgogne et Marguerite Duras, Albin Michel, 2017 

• Mémoires du Sergent Bourgogne, Ed. Arléa, 2017 

• Le Flâneur de l’autre rive, Andrpe Versaille ed. 2011 

• Capitles Oublies, Ed. Hermé, 2011 

 

Dentre essas obras, muitas foram laureadas com prêmios, a saber: 

• Le prix Goncourt, em 1989 -  Les Folies Koenigsmark 

• Le Prix Cazes em 1996 - L’Incendie en Copenhague 

• Prêmio Pierre I de Mônaco em 1990 por todos os seus trabalhos. 

• Prix Amerigo Vespucci em 1999 – Besoin de Mirages 

• Le Grand Prix de l'Académie Française em 2002 - pelo conjunto da obra 

• Le Grand prix de littérature Paul Morand de L’Académie Française em 2002 - 

L’âne et l’abeille 

• Grand Prix de la Société des Gens De Lettres – Littérature em 2007   

• Le Prix France Télévisions em 2014 – L’âne et l’abeille 

• Ele é também o fundador do festival literário "Etonnant voyageurs" de Saint-Malo 

• Gilles Lapouge, membre du Comité d'Auteurs de France Loisirs 
 

Este trabalho visa, também, divulgar no Brasil a importante literatura de 

Lapouge, sobretudo a que tem por tema nosso país. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/1998
https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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Metodologia 

 

No primeiro capítulo faremos uma breve contextualização da presença dos 

franceses no Brasil e sua participação na formação intelectual e sócio-cultural em 

nosso meio, através da obra Culturas Cruzadas: Intercâmbios culturais entre o Brasil 

e França (1994), de Mario Carelli, onde nos explica com riqueza de detalhes e citações 

toda influência da França durante todo o período desde a descoberta e até os dias 

atuais, portanto informações de imenso valor para se compreender todos os detalhes 

desta relação entre o Brasil e a França. Também enriqueceremos nossas reflexões 

sobre as relações entre o Brasil e a França com a leitura de ensaio de Pierre Rivas, 

sobre Paris como capital da América Latina. 

No segundo capítulo falaremos do autor Gilles Lapouge sua importância, 

suas obras, seus prêmios e toda sua trajetória de vida. Trataremos mais 

especificamente sobre o babaçu, as peculiaridades deste fruto incrível, nativo da 

floresta Amazônica, saber mais sobre seu extrativismo, produção, exploração e 

contexto cultural em que se insere, de acordo com o verbete dedicado a essa árvore 

no Dictionnaire Amoureux du Brésil. Destacaremos o olhar de Lapouge sobre esta 

arvore tão simbólica da cultura amazonense. 

Com nossa leitura, esperamos apresentar esse escritor francês que tanto 

amou o Brasil e que, contudo, é pouco conhecido em nosso país. 

 

  



14 
 

Capítulo 1: Relações entre o Brasil e a França 

 

Em Culturas Cruzadas: Intercâmbios Culturais entre a França e o Brasil 

(1994), de Mário Carelli, o autor aborda diversos assuntos relacionados à história das 

relações entre o Brasil e a França, desde o descobrimento do Brasil em 1500, as 

incursões francesas da França Antártica, a França Equinocial de 1555 e 1744, a 

conspiração mineira de 1789, a abertura dos portos, a missão artística francesa e suas 

expedições, o romantismo no Brasil, a proclamação da república em 1889, a semana 

da arte moderna de 1922, os manifestos Pau Brasil e Antropofágico de 1924 e 1929, 

a fundação da Universidade de São Paulo em 1934, passando ainda pela participação 

do Brasil na segunda guerra mundial e a inauguração de Brasília em 1960 para nos 

mostrar de uma forma mais elaborada essa mistura incrível entre as  culturas francesa 

e brasileira. 

Mário Carelli (1952-1994) foi um acadêmico pesquisador e autor brasileiro 

especializado em culturas brasileira e francesa. Sua mãe era francesa, seu pai, 

brasileiro de origem italiana, evidenciando um cruzamento cultural familiar. Hábil no 

campo literário, estudioso dedicado da História, seus estudos e um frutífero trabalho 

culminaram em tese de doutorado em São Paulo em 1982 sob o título Os italianos de 

São Paulo: da realidade à ficção (1919-1930) e na Sorbonne em 1986 intitulado O 

universo romântico de Lúcio Cardoso (1912-1968), trabalhos publicados como livros 

em língua portuguesa em 1985 e 1988, respectivamente. 

Carelli criou um banco de dados sobre as relações culturais franco-

brasileiras no âmbito das trocas franco-brasileiras, uma preciosa ferramenta de 

pesquisa multidisciplinar que permitia a pesquisadores dos dois países terem acesso 

a uma enorme quantidade de referências bibliográficas e iconográficas relacionadas, 

com cerca de 5 séculos deste cruzamento cultural e intercâmbio entre o Brasil e a 

França nas áreas de ciências humanas e naturais. O autor também traduziu obras de 

Machado de Assis e Lúcio Cardoso, organizou exposições e foi membro ativo do 

Cahiers du Brésil Contemporain, segundo o site francês Babelio.   

Para Carelli, em Culturas Cruzadas: Intercâmbios culturais entre o Brasil e 

França, o Brasil é uma incógnita e longínqua terra de cultura miscigenada e como 

resultado, há um povo fecundo e bonito sob o domínio da língua lusitana e certamente 

uma forte influência da cultura francesa. 
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A França, livre dos laços entre colonizadores e colonizados por suas 

fracassadas expedições coloniais envolvendo o Brasil, como por exemplo na 

expedição da França Equinocial (1555) e na da França Antártica (1744), criou uma  

relação entre os dois países que se mantém sem os resquícios dos grilhões da 

servidão. Em todos os seus relatos presentes em Culturas Cruzadas: Intercâmbios 

culturais entre o Brasil e França, o autor cita os principais mediadores deste 

intercâmbio cultural, tais como Cendrars (1887-1961), Le Corbusier (1887-19650), 

Bernanos (1888-1948), Lévi-Strauss (1908-2009), Tarsila do Amaral (1886-1973) e 

vários outros. Todos eles foram interessados na descoberta do novo mundo e guiados 

pela nostalgia, por interesses científicos, socioculturais e, claro, interesses mercantis 

e comerciais, assim os franceses se instalaram no Brasil. 

Dessa forma, entre idas e vindas comerciais e de pesquisa, os franceses 

influenciam e também são influenciados e assim tentam se integrar a essa terra 

utópica contada por mestres como Rabelais em sua obra Pantagruel (1532), onde cria 

mitos e de forma fantasiosa influenciam os franceses e a Europa. O ideário sobre as 

terras desconhecidas no Renascimento de Rabelais (1494-1553) também mostra 

como os europeus construíram a fantasia de um Brasil utópico. Com todos os 

problemas de acesso às novas terras e as dificuldades de compreensão entre 

franceses e brasileiros e em razão da distância, da linguagem e dos costumes que só 

dificultam esse intercâmbio cultural, mas ainda assim diferente dos portugueses 

colonizadores, a França é livre dessa culpa e causa maior simpatia e confiança entre 

os brasileiros.  

Três fatos consideramos de grande importância para esse intercâmbio 

cultural entre a França e o Brasil, tendo em vista a leitura de Culturas Cruzadas o 

primeiro diz respeito às incursões francesas onde jovens intérpretes franceses eram 

deixados no Brasil para aprender as línguas indígenas, em particular junto aos povos 

tupi guarani, que passaram a ter preferências pelos franceses por considerarem 

menos truculentos e mais amigáveis. Segundo o projeto da França Antártica, da 

tentativa de conquista das terras próximas à baía de Guanabara em nome da 

evangelização. Terceiro, o fracasso na tentativa de estabelecer uma colonização 

francesa inicial ao norte devido à sua forma truculenta de implementação. 

Em seguida, o livro de Carelli coloca em evidência o francês André Thevet 

(1502-1590), com sua crença no bom selvagem, sua aposta na sua natureza dócil e 

natural. Assim sendo, ele vê a possibilidade de cristianização e passa a descrever 
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esse espírito curioso, como mostram seus escritos em Cosmographie Universelle 

[Cosmografia Universal] (1575).  

Carelli explica que “Porta-vozes”, “intérpretes franceses, frequentemente 

muito jovens deixados no Brasil, aprendiam aí as línguas indígenas e serviam de 

intérpretes a seus compatriotas” (CARELLI, 1994, p. 34), um exercício muito útil e 

eficiente para o desenvolvimento do projeto francês. “Suas relações com os Tupi eram 

as melhores possíveis, a ponto de alguns se ‘selvagerizarem’”. (CARELLI, 1994, p. 

34). 

Já na metade do século XVI, alguns indígenas são levados à França, 

exilados e até inseridos na sociedade francesa através de casamentos arranjados 

onde provavelmente o primeiro brasileiro se integrou à sociedade francesa, conforme 

Carelli nos informa: “Gonneville não se contenta em adotar Essomericq, e transmite-

lhe seus títulos de nobreza, fazendo-o casar na aristocracia normanda” (CARELLI, 

1994, p. 33). 

Segundo Carelli, por volta de 1800 os franceses desempenharam um papel 

importante na transmissão de conhecimento científico para o Brasil, com a chegada 

em 1816 da Missão Francesa onde muitos nomes importantes como Ferdinand Denis 

(1798-1890), e Augustin Cesar Provençal de Saint-Hilaire (1779-1853), este um dos 

primeiros naturalistas europeus a desembarcar com autorização de explorar algumas 

regiões, ele catalogou novas famílias botânicas e também muitos gêneros da flora e 

da fauna, cerca de 7 mil espécies de plantas, 451 tipos de pássaros e 16 mil insetos 

num período de 6 anos. Depois, como professor no Museu de História Natural em 

Paris, publicou 15 obras científicas de grande importância para a sociedade. Sua 

intenção era inspirar seus compatriotas, “Sua finalidade confessa não era outra, senão 

inspirar aos seus compatriotas o desejo de manter relações mais estreitas com os 

brasileiros” (CARELLI, 1994, p. 68), como nos explica Carelli. 

O segundo evento de grande importância para as relações entre a França 

e o Brasil foi a grande contribuição artística e cultural, através dos pintores viajantes 

citados pelo autor, como por exemplo: Frans Post (1612-1680) e Albert Eckhout (1607-

1665), que frequentemente pintavam as paisagens brasileiras, nossos costumes e 

ainda ofereciam uma vasta documentação de suas obras e viagens. Esse material é 

muito rico em detalhes e frequentemente era objeto de base para obras importantes, 

pois além de catalogadas eram expostas em museus da Europa, principalmente em 

Paris. Todos estes fatos impulsionaram e culminaram na criação da Academia Belas 
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Artes através da Missão Artística de 1816, até sua influência na Semana de Arte 

Moderna de 1922. 

Num terceiro momento, consideramos de fundamental importância nessa 

História das relações entre o Brasil e a França a partir da leitura do livro de Carelli, a 

criação da Universidade de São Paulo e a participação fundamental de franceses 

como o matemático Henri Poincaré (1854-1902), o etnólogo Claude Lévi-Strauss 

(1908-2009) e historiador Fernand Braudel (1902-1985), o geógrafo Pierre Manbeig 

(1908-1987), os sociólogos Paul Arbousse Bastide (1899-1985) e Roger Bastide 

(1898-1974), que participam ativamente desse evento em 1934. 

Embora todos estes fatos tenham sido de grande importância no contexto 

da relação intercultural entre a França e o Brasil, diversos outros fatores também 

serviram de narrativa contrária à essa relação entre os dois países como as 

dificuldades iniciais relacionadas à linguagem, à distância, o conflito de interesses com 

os portugueses colonizadores e o bloqueio dos portos, depois a dificuldade em lidar 

com os nativos, a escravidão, o racismo, o preconceito até mesmo a visão utópica dos 

europeus para com o novo mundo, nosso Brasil. Segundo Lapouge, em sua obra 

Equinoxiales (1977), 

 

O Brasil é uma invenção do Renascimento da mesma maneira que a 
lei da gravidade, a perspectiva ou a circulação do sangue e esse gosto 
apaixonado da modernidade não perdeu nada atualmente de sua 
energia, mas o Brasil é igualmente uma Jangada da Medusa na qual 
a Idade Média no momento em que as novas ideias acertou com ela 
as contas na Europa coloca seus detritos, suas demências e suas 
alucinações (LAPOUGE, 1977, p. 44). 

 

Pela citação acima, portanto, vemos uma ideia fantasiosa sobre uma terra 

desconhecida, onde os viajantes depositavam suas impressões através de suas 

produções literárias, e assim criaram um desenho de certa forma alucinado e intuitivo, 

sem bases muito científicas mas com fascínio sobre o Brasil e os brasileiros e a 

exemplo dos italianos que se apaixonaram pelo Brasil e pelo povo brasileiro e se 

deixaram incorporar à cultura brasileira, e também a única na história de sucesso na 

interação com o Brasil, ah, essa incógnita e desejada terra. 

Essa imagem distorcida era criada pelos europeus sobre o Brasil e nos 

rendeu um preconceito estético devido às informações erradas, distorcidas e 

fantasiosas que através de relatos recebidos na França através de seus emissários,  
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nem sempre representavam uma realidade e sim uma produção comercial de 

esperança. Além disso, essa ideia também era distorcida pela condenação dos 

moralistas sobre estas viagens longínquas. Esse estereótipo brasileiro ainda perdura 

hoje, neste imaginário francês, um paraíso tomava forma do outro lado do mundo, 

uma utopia descrita e vendida a toda Europa em produções como por exemplo 

Gargantua (1534) e Pantagruel (1532), de François Rabelais (1494-1553). 

Essas relações franco-brasileiras bem atípicas e tão presentes apesar das 

suas relações incomparáveis a exemplo dos alemães, italianos e até os japoneses 

que tiveram massivos processos migratórios, à França coube não mais que uma 

imigração intelectual aos filósofos do progresso cultural e a preferência dos brasileiros 

por Paris como modelo cultural. Tudo isso causou e ainda mantém uma certa 

deformidade no conhecimento recíproco de uma maneira quase inimaginável. Ainda 

segundo as reflexões do autor, a nostalgia do paraíso utópico e a relação com um 

país já sedimentado em todas as suas formas política, social e cultural explica o 

caráter dinâmico desta relação entre os dois países. 

Entre muitas contradições e hesitações, o substrato cultural e a história 

dessas relações interculturais correspondem a uma evolução marcante e a uma 

transformação absoluta nos costumes do Brasil e de sua cultura. Carelli explora essa  

experiência literária de obras francesas sobre o Brasil e as obras brasileiras sobre a 

França de forma organizada e pontual, inclusive com relatos eloquentes nos quais se 

contextualizam experiências singulares às visões econômicas, em particular de Jean-

Baptiste Debret (1768-1848) e Hercule Florence (1804-1879). 

Nessa visão europeia em face das contradições da História e de seu curso 

constante, alguns tentam explicar e contextualizar estes encontros entre as duas 

culturas, brasileira e francesa, que muitas vezes se tornam desencontros entre ambos 

os países. Então como compreender este ou aquele? O autor prefere estudar este 

cruzamento cultural franco-brasileiro, suas interações, bem como as apropriações de 

um em relação ao outro ressaltando a todo tempo a importância desse cruzamento. 

Ainda no capítulo primeiro, o próprio Jean de Léry (1536-1613) chega a idealizar o 

Brasil e seus costumes ainda que escandalizado no trecho que segue: “‘elas 

mergulham [...] o corpo todo como os patos tal dia mais de doze vezes’. E ‘elas diziam 

que daria muito trabalho tirar as roupas. Não será esta uma boa e pertinente razão?’” 

(CARELLI, 1994, p. 40). 
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Numa outra perspectiva, a da catequese dos ameríndios, o projeto da 

França Equinocial e os cronistas capuchinos do final do século XVI, os franceses se 

instalam ao norte das possessões portuguesas e fundam a cidade de São Luís do 

Maranhão. Destacamos a figura do padre Claude d’Abbeville (?-1616), que 

apresentamos a seguir, citando XXXY:   

 

A vida de Claude d'Abbeville é quase totalmente desconhecida. Eyries, 
tão versado em assunto de viagens, na Nouvelle biographie générale, 
de Hoeffer, consagra-lhe algumas linhas apenas e diz que morreu em 
1632. Ferdinand Denis, no prefácio da Viagem ao Brasil de Yves 
d'Éveux, afirma, depois de ter consultado os manuscritos do convento 
dos capuchinhos, da rua Saint-Honoré, que faleceu em Ruão, em 
1616, com 23 anos de hábito. Chama-se, no século, Clément Foulon. 
Para deduzir que era natural da Normandia, da cidade d’Abbeville, não 
é preciso um grande esforço. Mas em que ano nasceu? O que fêz 
antes e depois da Viagem ao Maranhão? Nada sabemos. Pouco 
importa. O livro que nos deixou vale por muitos feitos. Publicado em 
1614, por François Huby, ilustrado com cinco gravuras, deve ter tido 
muito sucesso. Depois no mesmo ano apareceu nova edição, 
enriquecida com mais duas gravuras. De Claude d'Abbeville conhece-
se mais uma obra: um folheto publicado por Jean Nigaut em 1623, 
contendo uma carta onde narra a chegada dos padres capuchinhos e 
a conversão dos selvagens à nossa “santa fé". Essa brochura 
raríssima foi reeditada, em Lião, em 1876. (MILLIET, 1922, p. 9). 

 

Claude d’Abbeville desenvolve a argumentação teológica da conquista com 

a atuação efetiva dos padres capuchinhos livrando os índios do jugo da escravidão 

portuguesa e presenteando-os. Depois,  houve o afastamento repentino dos franceses 

após a entrega do forte de São Luís do Maranhão aos portugueses e a falta de 

informações que reforçou os fantasmas dessa representação do Brasil. 

Segundo Carelli, a historiografia brasileira do século XIX recupera a 

invasão francesa do Maranhão e, a partir desse fato, o erudito brasileiro exalta a 

evangelização promovida pelos padres Capuchinhos. Há vários testemunhos dos 

padres da época que aprenderam os costumes e as crenças dos índios advindos de 

relatos e imagens que formaram uma base cultural e um substrato importante que 

serviram de apoio a novos dados sobre a História da presença francesa no Brasil, 

assim mais efetivos. 

Num relato de Ferdinand Denis (1798-1890), lemos, a respeito, reproduzido 

por Carelli:  
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Durante um século e meio, fomos reduzidos a consultar unicamente 
seu estado comercial, sua geografia, suas produções, Pison, Barleus, 
e os velhos viajantes do século XVI: uma política absurda proíbe a 
aproximação dos estrangeiros e somos constrangidos a admitir nos 
relatos as pequenas relações que nos chegam após as viagens ao 
redor do mundo, como recebíamos noções confusas sobre o império 

mais escondido do Oriente” (CARELLI, 1994, p. 59). 
 

Aí constatamos algumas das dificuldades de se manter relatos coerentes e 

verdadeiros com relação ao nosso Brasil, dificuldades que permeiam as conjecturas 

e até utopias criadas por escritores europeus a exemplo de obras como Pantagruel  

(1534) e Gargantua (1532). 

Nas imprecisões dos relatos se encontram o escândalo da escravidão, as 

abordagens científicas, os pintores viajantes, as Belas Artes e o nosso povo ainda 

aprendendo, um grande e pitoresco espetáculo mesclando a conversão de um Brasil 

emotivo em uma nação ainda criança através dos ensinamentos e intervenções 

europeias, sobretudo com a participação paralela da França e seus aparatos 

intelectuais que, com grande interesse mercantil, acaba tocando esse Brasil através 

de um contato singular junto ao povo brasileiro e sua natureza exuberante e rica. Já 

numa citação de Hercule Florence (1804-1879), reproduzido por Carelli, fica muito 

bem explicado esse argumento: 

 

Tu inventarás como os outros, tu também farás belas descobertas 
como esses homens dos quais o mundo admira o gênio, mas tu 
inventarás no deserto. Tuas descobertas morrerão como a flor que 
nasce e morre sem jamais ser vista por nenhum mortal, porque 
coloquei em ti meu pensamento. Quero que sejas como Avanhandava, 
esta queda do Tietê, que encantou, surpreendeu teus olhares,  que 
todavia rolou na solidão suas águas durante séculos – desconhecidas. 
Não te lamentes, saibas somente depurar teu coração, e terás teu 

lugar em meu universo” (CARELLI, 1994, p. 100).  
 

Aqui ele parece falar da relação do Brasil e da França e não de si mesmo. 

Numa profética visão, José Bonifácio (1763-1838), que idealizou a abolição da 

escravatura e a interação estrangeira com o nosso Brasil, movimentou também a 

condição de independência do Brasil através de um movimento de ruptura entre 

colônia e colonizador. Esse ícone da História brasileira trouxe à tona o caráter 

brasileiro que deixava de aceitar o julgamento europeu como os de Victor Jacques 

Mont e enaltece os feitos de discípulos da Missão francesa de 1816 como os de Araújo 
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Porto Alegre (1806-1879), que foi levado a implementar a reabilitação de sua pátria 

em Paris, por exemplo.  

A partir do século XIX os brasileiros passaram a sonhar  com uma essência 

nacional. Mas esta essência já estava envolvida no cruzamento de doutrinas que 

permitiam essa evolução da sociedade brasileira, crucial para um crescimento ou 

amadurecimento cultural e que perduraria por cerca de um século e meio, buscando 

sua própria identidade cultural, ainda que embalada pela influência francesa nas artes, 

na filosofia, etc., como forma de autoafirmação. 

Portanto, mesmo sem contribuição na formação étnica do Brasil, a França, 

através de seus mediadores culturais, contribuiu para a maturação ideológica 

brasileira, já bem experimentada durante a revolução Francesa e que contagiou o 

Brasil com seus ideais revolucionários constantes na França das Luzes. 

Assim é a Belle Époque invocada por Brito broca em: A vida literária no 

Brasil (1900), a descendência francófona é marcada no Brasil até Mário de Andrade 

(1893-1945), que em 1930, saciados pelos ideais progressistas e intelectuais, de 

Castro Alves (1847-1871), e o positivismo de Auguste Compte (1798-1857), de Victor 

Hugo (1802-1885) a Monteiro Lobato (1882-1948), retoma a fusão épica das raças e 

das culturas, depois de sua odisseia brasileira Macunaíma (1928). 

Tudo isso diante da necessidade de se encontrar uma identidade nacional 

e da insistência dos franceses que mesmo como uma visão estereotipada se 

renderam ao calor e ao encantamento pelo nordeste e pela Amazônia, esses 

mediadores souberam colher essa originalidade que o brasileiro tinha assimilado da 

cultura francesa e utilizado para a propagarem na sua cultura.  

Durante a peregrinação literária entre o Brasil e a França, tudo se acelera 

na mesma medida em que os franceses interagem com a cultura brasileira. Esses 

laços intelecto-afetivos são reforçados através do engajamento do Brasil na Primeira 

Guerra Mundial, precisamente em 1917, com a intervenção de Rui Barbosa (1849-

1923), sensibilizado pelos apelos de Paul Claudel (1868-1955), na época embaixador 

da França no Brasil.  

Paris foi um lugar de tomada de consciência para jovens artistas como, por 

exemplo, Cândido Portinari (1903-1962) e Alcântara Machado (1901-1935), que 

desencantado pelo desdém de alguns pensadores franceses, ainda assim se 

confessava emocionado de estar em Paris; o próprio Villa-Lobos(1887-1959), também 

mostrava seu descontentamento quando diz, reproduzido por Carelli: “Não vim para 
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aprender; vim mostrar o que fiz.” (CARELLI, 1994, p. 206). Ou seja, o nacionalismo 

estava lá. 

Somente depois da Segunda Guerra Mundial alguns brasileiros, ainda 

seduzidos por Paris, deixam de lado o complexo dessa dependência cultural e se 

põem a redescobrir Paris, entre eles Ledo Ivo (1924-2012), que ensinava francês em 

Maceió e traduzia Arthur Rimbaud (1854-1891). Muitas evocações de personalidades 

parisienses marcam o domínio da literatura francesa pelos brasileiros, muitos se 

alimentaram da cultura da França e assim criaram suas obras, mantendo Paris viva e 

latente na consciência e na literatura brasileira. 

A evolução do discurso francês a partir do século XX se aproveita do 

fascínio pela francofilia constituída pelos ricos plantadores marcados pela ideologia 

latina que buscam uma estratégia para seu desenvolvimento econômico em meio a 

uma crise política na Europa. Os franceses tinham uma visão bastante positiva do 

Brasil, como vemos nas palavras de Paul Claudel (1868-1955): “Pode-se dizer o que 

quiser do Brasil, mas jamais se pode negar que seja um desses países marcantes que 

impregnam a alma e nela deixam um certo tom, um certo lugar, um certo tempero, do 

qual ela jamais conseguirá se desfazer” (CARELLI, 1994, p. 213, grifo do autor).  

Alguns franceses no século XX acabaram se abrasileirando e tratando do 

Brasil em sua literatura, como Georges Bernanos (1888-1948), que foi seduzido pelo 

clima solar do Rio de janeiro e pela nobre floresta virgem da Amazônia, onde seus 

sentimentos pelo nosso Brasil não cessam e evoluem após adjetivos que denotam 

certa superioridade e acabam por dar lugar à gratidão e depois à empatia conforme 

os relatos em seus diários, reproduzidos por Carelli: 

 

Do país que me envolve, não espero grande coisa, nem é preciso 
dizer; seria vão esperar despertar interesse sobre a sorte da Catedral 
de Chartres em 8 milhões de quilômetros quadrados de uma floresta 
que nunca serviu para nada desde o começo do mundo. É claro que, 
descendo em direção ao mar, às cidades, eu encontraria 
instantaneamente uma parte disso que me falta, a simpatia, a 
compaixão, a esperança, todo esse calor humano, pois não há no 
mundo nenhum povo mas ingenuamente ligado ao nosso por laços 
mais carnais, uma sensualidade profunda. Eles amam 
apaixonadamente a França, com uma ternura sombria e ciumenta que 
me desconcerta. Que dizer-lhes da minha angústia? Eles amam a 
França por amor, e nós a amamos como seus filhos. Mais vale a pena 
morrer só, em seu canto, do que sustentar olhares que não posso 

deixar ir até o fundo do meu” (CARELLI, 1994, p. 227).  
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O escritor passou a perceber o Brasil e o brasileiro numa nova visão, mais 

espiritual e diante da grandeza da natureza, a pobreza e sua solicitude marcante como 

um retorno às bases, à infância e à inocência que emocionam, diz Bernanos (1888-

1948), num tom natural, citando o carnaval e o samba diante do sol no Rio de Janeiro.  

Roger Callois (1913-1978), na mesma direção de Bernanos (1888-1948), 

ficou deslumbrado com o Brasil que ele privilegiou, ao conhecer suas entranhas e a 

doçura de um povo excepcionalmente digno e que lhe trouxe valores e exemplos. 

Tudo isso citando Mário de Andrade (1893-1945) e João Guimarães Rosa (1908-

1967), já mortos, além dos  minerais que foram a base de suas teorias e devaneios 

neste imaginário Brasil. Enfim, nada esconde sua predileção por essa terra e seu 

povo, sua cultura e sua magnitude. 

Algum tempo depois, já na fundação da Universidade de São Paulo, a 

influência francesa se consagra fornecendo materiais e professores nos campos das 

artes, das letras e da matemática, num esforço conjunto entre franceses e brasileiros. 

Eles se envolvem nesse grandioso projeto que consagraria a interação e presença 

dos franceses e sua cultura no universo cultural do Brasil, anexando aí grandes nomes 

da França da época e traçando um novo marco na história da educação e cultura 

brasileira. 

Segundo Carelli, no terreno das interações intelectuais e artísticas vimos a 

intensidade das transferências culturais nos dois sentidos, do Brasil para a França e 

desta para o Brasil. Nesse sentido, as missões artísticas e universitárias francesas ao 

Brasil foram capitais. Elas estão na origem não somente dos laços científicos bastante 

privilegiados entre as duas comunidades acadêmicas, mas ainda transformaram o 

discurso francês sobre o Brasil, como pondera Carelli: “As referências francesas são 

decisivas na formação brasileira, mas as marcas brasileiras, mais discretas na França, 

mereceriam ser estudadas como tais” (CARELLI, 1994, p. 256). 

Diante de toda essa interação intelectual e artística, proporcionada por uma 

intensa transferência cultural nos dois sentidos, podemos dizer então que todas as 

missões francesas foram cruciais e por último, através de Roger Bastide (1901-1969), 

Lévi-Strauss (1908-2009) e outros, nos uniu reciprocamente sem possibilidades de 

ruptura. 

Outro pensador das relações entre as culturas brasileira e francesa é Pierre 

Rivas, autor de Diálogos Interculturais (2005). Nessa obra ele trata de Paris como uma 

capital literária da América Latina e nos fornece dados relevantes para chegarmos a 
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esta conclusão. Paris torna-se a capital internacional dos latino-americanos 

destacando-se de outras capitais europeias porque não foi capital de fato, 

historicamente. 

Há um verdadeiro jogo disputado por todos os europeus onde Paris faz a 

ponte do sistema e da cultura latino-americana. Segundo Braudel (1902-1985) em A 

Europa, 

 

Paris é a praça onde tudo circula, o ponto de encontro entre o norte e 
o sul, leste e oeste. Sua história a constitui como um meio cultural 
homogêneo e constante na herança do centralismo real, do 
jacobinismo republicano, num desejo de radiação universalista da 
munificência do poder até a ostentação. (RIVAS, 2005, p.119).  

 

Essa centralização de poder e de prestígio entre as elites crioulas  

destacou-se pela modernidade parisiense influenciadora da juventude. Revolucionária 

e forte pela influência no novo mundo, agora Paris tornou-se alavanca de apoio na 

construção das identidades nacionais como modelo ideal das sociedades 

estrangeiras. 

Neste projeto utópico a própria Paris mergulha no imaginário latino-

americano como numa viagem ritualística para se tornar uma peregrinação necessária 

a todos os latinos em torno da criação dessa identidade cultural. 

Rivas explica que durante o exílio de latino-americanos em Paris dava-se 

a redescoberta de suas pátrias na análise de Angel Rama (1926-1983), ocorria "a 

recuperação do “novo” a partir e também contra Paris, capital da modernidade" 

(RIVAS, 2005, p. 120). Paris concentra uma mistura de povos de culturas, na realidade 

encontro que se confunde numa confluência cultural. 

Essa ambivalência citada e criada pela respiração latino-americana pode 

ser vista como uma tentação neocolonial face à diversidade das Américas. Isto gerou 

uma compreensão da literatura como instituição e legitimação do sistema latino-

americano, como uma atração por Paris ambígua e legítima. 

Assim Paris integra os latinos e sua cultura no sistema francês 

internacionalizando o escritor latino-americano. Essa inflexão geográfica focada na 

neutralidade de Paris une a América Latina dividida e de literatura provinciana 

centrada em si mesmo simbolizando a própria identidade. Uma Espanha controladora, 

colonizadora se opõe à França iluminada pela modernidade e principalmente não 

colonial na América Latina. Esta acabará emancipando a literatura latino-americana, 
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criando essa autonomia e quebrando todos os laços ibéricos, identificando-se ao 

modelo francês. 

Segundo Rivas, Paris é reconhecida por muitos exilados como um território 

neutro sem mitos, interesses literários estrangeiros, uma verdadeira "metáfora escrita" 

(RIVAS, 2005, p.122), segundo Roa Bastos, numa relação de fraternidade na 

nostalgia de sua pátria. Rivas segue explicando e diz que a capital da comunicação é 

internacionalizada e interpessoal, de caráter nulo em território da escrita segundo 

Rubén Dário (1867-1916), orientando a escrita (RIVAS, 2005, p.122). Ele conclui: a 

Europa busca a América Latina através de sua nostalgia em busca do seu próprio 

futuro, ao contrário da América Latina que busca na Europa a sua própria identidade 

entre o antigo e o utópico. 

Segundo Thoreau (1817-1862), em Walden, (1882) citados por Rivas, "nós 

vamos para o leste para compreender a história retornando sobre os passos da 

espécie, nós vamos para o oeste como para o futuro" (RIVAS, 2005, p.123). Esta 

citação esclarece cada ponto de interesse, dos europeus e dos latino-americanos. 

E Rivas segue nos trazendo seus argumentos e bases, numa observação 

de  Angel Rama e segundo Antônio Cândido, "a escolha à parisiense é uma estratégia 

de não compartimentação e de internacionalização" (RIVAS, 2005, p.123). Ele 

prossegue: 

 

Universalismo o levou a um contato muito maior com este ideal [...]. 
Assim transformaram a cultura latino-americana numa fecunda 
mediação entre a dimensão nacional e a dimensão Universal, em lugar 

da posição retórica e sentimental do passado (RIVAS, 2005, p.123). 
 

Aí nessa analogia que leva em conta as ideias de Antônio Cândido e de 

Rama, as estratégias de vanguarda parisiense surgem como emergência nacional e 

contra o decadentismo cosmopolita recuperados na originalidade latino-americana e 

sua especificidade. 

Segundo Rivas, nas funções da revisão e de autocrítica, Cortázar (1914-

1984) atribuía ao exílio uma América Latina dispersa e limitada. Ainda assim 

redescobrem sua identidade baseada numa Paris de modernidade descentrada. Essa 

estratégia parisiense como elemento discriminador da emergência nacional provoca 

uma troca nos paradigmas culturais e acaba por escolher a literatura assinalada pela 

emergência nacional. Essa ideia é confirmada por Antônio Cândido (1918-2017) em 
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Literatura e Subdesenvolvimento, (1965), onde afirma: "o caso dos países de fala 

espanhola e portuguesa, o processo de autonomia consistiu em transferir a 

dependência de modo que outras literaturas europeias não metropolitanas sobretudo 

a francesa, foram se tornando o modelo a partir do século XIX" (apud RIVAS, 2005, 

p.125). 

Ainda segundo Rivas, deixando de lado a dependência cultural, a literatura 

latino-americana é alegoria das origens, como afirma Octavio paz (1914-1998): "La 

distância fue la condición del descubrimiento" (apud RIVAS, 2005, p.125). Na visão 

do autor, fica evidente a contradição do sistema francês numa visão universalista da 

cultura que dá importância cultural demasiada ao ponto do providencialismo. Segundo 

ele, a imigração brasileira se intensifica na ditadura. Contrária a outras colônias 

latinas, no Brasil não se entende como tal e tudo ocorreu com mais calma e 

serenidade (RIVAS, 2005, p.128). 

Para ele todos os paradigmas culturais da França vêm da Grécia ou de 

Roma, do Oriente ou da Espanha, além do radicalismo escolar, forçando o 

aprendizado de latim e do francês. Segundo Rivas: "toda a literatura para nascer tem 

que negar a paixão imediata e passar por um desvio que ele permita a construção 

nacional; por exemplo a literatura francesa nasce realmente no século XVI" (RIVAS, 

2005, p.131). Rivas ainda teoriza que: "todo povo que vive de maneira trágica a 

dependência política e sobretudo a econômica, tem um instinto que o leva a encontrar 

outro modelo" (RIVAS, 2005, p.132). 

Entre os polos de referência cultural organizados em momentos e áreas 

distintas na cultura do continente, é aí que Paris desempenha o importante papel 

externo que explicam essas constantes visitas de escritores latino-americanos à 

capital francesa. Diferentemente não seriam ouvidos em outro lugar, essas 

colocações de Rivas explicitam a realidade e dependência dos latinos para com Paris. 

Segundo Jorge Schwartz: "é fato que a vanguarda acontece em Paris, porém pouco 

francesa e pouco latino-americana, assim podemos verificar que essa coisa cultural 

migra entre Paris Nova York ou México e retorna à Paris entre certos intelectuais da 

época" (RIVAS, 2005, p.134). 

Já para Rivas é claro que tudo acontece ali porque Paris permite essa 

mistura, enquanto outras capitais de vanguarda são apenas regionais e intensas, mas 

sem a proporção parisiense. Também na América Latina de cultura francesa pouco 

dada a fazer pontes com outras culturas, exceto na música, cujas escolas ignoram os 
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latino-americanos, um sistema interessante, mas não internacional, existe aí nessa 

colocação um certo preconceito, eu diria. 

Rivas ainda afirma que no sistema de aculturação literária esse 

francesismo pode cair e a contra aculturação também corre o risco de incorrer no 

pitoresco, criando uma literatura regionalista. Portanto é necessário definir o mesmo 

da literatura latino-americana e a transculturação que seria a síntese do escritor latino 

que visitou a Europa e acaba por realizar uma contra aculturação não folclórica 

(RIVAS, 2005, p.139). 

Para Ruben Dario (1867-1916), Paris foi "o mal necessário" (apud RIVAS, 

2005, p.141), seria mesmo uma necessidade ou estratégia de emergência nacional 

da descolonização, isso era uma contradição cortar esse cordão umbilical e permitir a 

criação desta nova identidade cultural Latina, constatou Rivas (2005, p. 141). Ele 

também afirma que a função de Paris no século XX era conhecer as culturas 

primitivas, permitir o desvio latino-americano e expatriar a Europa, e assim promover 

a redescoberta de suas raízes (RIVAS, 2005, p.142). 

O autor diz claramente o que pensa quando afirma: "essa Paris surrealista 

age sobre os latino-americanos como um revelador, não como causalidade, mas como 

conjunção " (RIVAS, 2005, p.146). Isso nos mostra a coincidência entre a busca dos 

surrealistas e a bagagem latino-americana. 

Ainda na mesma página Rivas explica que a confluência, ou a convergência 

e não influência agora faz com que a América Latina e a descoberta em Paris tracem 

o seu perfil na literatura internacional esboçando aí uma liberdade assistida pela 

matriarcal Paris numa fusão de conhecimento literário. Paris se torna, então, uma 

capital escolhida pelas culturas latino-americanas no século XX. 

Por meio da leitura das obras de Carelli e de Rivas, esperamos ter traçado 

uma breve introdução do papel das relações entre o Brasil e a França, nas quais o 

escritor Gilles Lapouge se insere com sua obra dedicada à cultura brasileira. 
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Capítulo 2: O babaçu 

 

O Dictionnaire Amoureux du Brésil (2011), um dicionário de termos próprios 

à cultura brasileira, é baseado nas viagens de Gilles Lapouge pelo Brasil, parte de 

uma coletânea onde o autor realmente descobre as maravilhas do Brasil e apresenta 

em detalhes o tema do babaçu com uma grande variedade de informações a respeito. 

Lapouge deixa evidente sua fascinação pelo Brasil, seu povo, sua 

biodiversidade e sua cultura em sua obra Dictionnaire Amoureux du Brésil, 

considerado pelo autor e seus amigos brasileiros como sua obra mais célebre. O 

escritor se fazia indispensável nas rodas de conversas dos intelectuais paulistas, 

sendo extremamente gentil, alegre e bem disposto, uma verdadeira enciclopédia de 

informações, o retrato da própria genialidade com inúmeras obras ambientadas no 

Brasil, como por exemplo Équinoxiales (1977), Au revoir l’Amazonie (2000), La 

Legende de la géographie (2009), Dictionnaire Amoureux du Brésil (2011), e Les Nuits 

Tranquilles à Belém (2015).  

No primeiro parágrafo do verbete dedicado ao babaçu, Lapouge nos fala 

desta palmeira, o babaçu, que se destaca entre outras três mil espécies existentes no 

mundo, sendo 1.140 nativas da América, e destas, apenas 420 no Brasil. 

As palmeiras são lembradas e citadas por seus frutos, toda sua beleza e 

movimento, desde o tempo bíblico, porém são pouco conhecidas na Europa.  Lapouge 

cita personalidades como Catherine de Medicis e Alain Hervé, que em seus escritos 

falam da beleza e magnitude das flores, folhas e frutos das palmeiras.  Alain Hervé, 

um grande taxionomista do século XVIII, destaca em Le Palmier (1998), 15 espécies 

e outras 40 catalogadas numa expedição de Alexander Van Humboldt, naturalista 

alemão, e do francês Aimé Bonpland. 

Já em 1823, Martius cataloga outras 500 espécies nativas com citações de 

sua obra Historia Naturalis Universalis Palmarum (1823), como “Na floresta me 

silenciei, agora que estou morto, eu canto”1 (LAPOUGE, 2011, p. 67) e também “Entre 

as palmeiras, eu me sinto jovem, entre as palmeiras eu ressuscito”2 (LAPOUGE, 2011, 

p. 67), em que ele descreve a grandeza das palmeiras. 

Alain Hervé explica que a beleza da palmeira é sua característica principal, 

além de seus desenhos, as verdadeiras sedutoras do homem. O autor continua 

 
1 No original : Dans les forêts je me suis tu, maintenant que je suis mort je chante.  
2 No original : Parmi les Palmiers je me sens toujours jeune, parmi les palmiers je ressuscite. 
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descrevendo as folhas do babaçu, diz que elas são voltadas para o céu, parecem 

dançar como a palmeira real que adorna as avenidas cariocas, nos manifestos 

turísticos e resume que nos filmes americanos elas são comparadas ao rico e às 

donzelas, que sucumbem à própria sedução, um verdadeiro pecado original. 

Explica o autor que a beleza da palmeira real também não é mero acaso, 

toda  desenvoltura de suas folhas e seu tronco longo, firme e forte que resiste ao 

tempo e às suas variações, e são como um castigo da própria existência. O autor 

retoma os detalhes do babaçu, que também é chamado “uauacu” pelos índios tupis, 

e diz que este pode ter diversos talentos, como segue nos próximos parágrafos. 

Do babaçu podem ser produzidos mais de sessenta e oito produtos 

diferentes, como o óleo, vinhos, xampus, e também que associado ao urucum, pode 

se fazer óleos solares capazes de fazer dourar os corpos expostos ao sol. Das palmas, 

ótimas telhas para cobrir as casas e com a polpa se produz uma farinha especialmente 

rica. Mesmo em tempos de seca, suas folhas alimentam os animais, seus troncos se 

tornam pilares, palanques e estruturas. 

Gilles Lapouge continua a desvendar os mistérios do babaçu com suas 

nozes, ricas em ferro, manganês, bauxita e níquel, o poder do combustível produzido 

pelo carvão dos troncos, enfim o babaçu segue com a ciência a nos surpreender a 

cada dia. 

O autor nos transmite um pouco de seu entusiasmo ao falar do babaçu e 

seus predicados, por exemplo, em “oceanos de enxofre, cádmium, uma viagem a lua  

ou a Netuno ferrugem ou aços especiais3” (LAPOUGE, 2011, p. 67), vemos com 

clareza seu exagero ao falar das possibilidades de produção do coco babaçu, mesmo 

ele reconhece. 

Ele nos fala da capacidade incrível do babaçu de guardar as suas preciosas 

sementes e de como seria difícil criar uma máquina capaz de ruir este cofre forte. Um 

esforço demasiado e tão oneroso que se decidiram fazê-lo artesanalmente, pois 

seriam necessárias muitas pancadas para atingir a sua noz e inviável neste contexto. 

O autor afirma que o babaçu é o salvador do povo pobre do norte, ele nos 

conta que no interior do Maranhão, em Esperantinópolis, uma quebradeira de coco 

babaçu sobrevive há mais de 39 anos nesta labuta diária, da qual extrai cerca de 10kg 

 
3 No original : des oceans de soufre, du cadmiun, un voyage sur la lune ou sur Neptune des crouilles 
ou des aciers spéciaux. 
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de nozes e 6 horas de muito trabalho são necessários para se produzir alguns poucos 

litros do precioso óleo do babaçu. 

Neste trabalho árduo, essa e outras catadoras do babaçu são muitas vezes 

impedidas de trabalhar por fazendeiros e latifundiários, impedindo-as de colher o 

babaçu, taxando-as de invasoras e até mesmo destruindo as palmeiras, 

transformando-as em carvão e as vendendo para as indústrias, tornando assim 

impossível sua subsistência. 

Conta o autor que após tantas dificuldades, estas mulheres se rebelaram e 

juntas criaram o movimento das quebradoras do coco babaçu e, em 1991, juntas com 

outros três estados, Piauí, Pará e Tocantins, criaram um sindicato e se fizeram ouvidas 

pelas autoridades, garantindo assim o direito destas famílias, juntamente com os 

índios e quilombolas. 

Sua sobrevivência agora estava garantida através do MQCB4 - Movimento 

Interestadual das Quebradoras de Coco Babaçu - com seus direitos reconhecidos pelo 

Estado. No entanto, Lapouge explica que os fazendeiros, agora armados, seriam 

impiedosos e caçariam as quebradeiras de coco, alguns prefeririam destruir grandes 

áreas com queimadas, o que seria um prejuízo dobrado, pois o meio ambiente 

também seria destruído. 

Mesmo diante de todas as dificuldades, as quebradeiras de coco resistem 

numa batalha diária em que elas mantêm a soberania do babaçu e ainda são 

homenageadas com a eleição anual do rei do babaçu, em que a mais ágil catadora é 

coroada “Miss babaçu”. 

O autor ainda comenta que existe outra palmeira prodigiosa e que no Brasil 

existem cerca de 450 espécies diferentes, mas esta é de origem africana, Elaeis 

Guineensis, e é conhecida pelos brasileiros como dendê. Desta se extrai o óleo de 

dendê, típico da região da Bahia, utilizado para fazer guloseimas, como o caruru, prato 

típico da região e famoso em todos os cantos do Brasil, que enriquece nossa culinária 

 
4 O MQCB surge como uma representação dos interesses sociais, políticos e econômicos deste grupo 
de mulheres que buscam a possibilidade de sobrevivência e de serem vistas e reconhecidas pelo seu 
trabalho. Isto lhes possibilita a chance de desenvolvimento por meio do conhecimento e experiência 
que este trabalho oferece através deste movimento, bem como a ver um mundo além das comunidades. 
. Disponível em: https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/conexao-
local/movimento_interestadual_das_quebradeiras_de_coco_babacu.pdf. Acesso em: 16 de Novembro 
2019. 
 

https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/conexao-local/movimento_interestadual_das_quebradeiras_de_coco_babacu.pdf
https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/conexao-local/movimento_interestadual_das_quebradeiras_de_coco_babacu.pdf
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para o mundo. Lapouge cita ainda nesta obra uma receita completa para exaltar o 

dendê em seu contexto. 

Ainda contextualizando, Gilles Lapouge nos fala um pouco do açaí, o fruto 

desta outra palmeira também típica da floresta amazônica, que apesar de antiga 

moradora, não figurava nos dicionários como tal e sim designando muito movimento, 

como forte, alegre, vivaz e contente e de uma falta aceitável como explica a seguir. 

Explica o autor que o açaí veio ao conhecimento do mundo depois de sua 

descoberta por surfistas cariocas, pois este fruto repõe rapidamente as energias e já 

era consumido pelos índios da região amazônica. Além disso, possui uma rica e 

maravilhosa combinação de antioxidantes, que o New York Times fez questão de 

registrar na praia carioca de São Conrado, onde alguns preferiam consumir a iguaria 

ao natural e também como base para sorvetes, bombons e outros agregando cereais, 

frutas para acentuar o sabor, o que para alguns é considerado um sacrilégio. Eis aí 

uma boa discussão. 

Conta o autor que em Tome Açu, numa aldeia de lenhadores, o açaí fez 

uma revolução comercial e de costumes, após uma colônia japonesa  ensinar e 

incentivar o consumo do açaí, criando uma gama de produtos e derivados, tirando 

assim  definitivamente o povo da região da miséria, trazendo-lhes melhores condições 

de vida, uma história de sucesso. 

Segundo nossa pesquisa, no site da National Geographic Brasil, a cidade 

realmente prosperou bastante através do cultivo e produção do açaí. Lá a maioria dos 

habitantes são japoneses e descendentes e junto com os ribeirinhos se uniram nessa 

empreitada virtuosa. Agricultores japoneses prosperam na Amazônia recriando a 

diversidade de culturas da floresta. Há quase um século no interior do Pará, 

comunidades de asiáticos e descendentes desenvolveram esse modelo agros 

sustentável em que mata nativa convive harmonicamente com pimenteiras, 

cacaueiros e açaizeiros, entre outras espécies. 

No verbete de Lapouge dedicado ao babaçu vemos na descrição dessa 

palmeira uma associação com o corpo feminino, longilíneo, sedutor. Notamos também 

que, ao tratar dos usos do coco do babaçu, o autor coloca em relevo o trabalho das 

mulheres que vivem dos frutos dessa palmeira, chegando até à “Miss Babaçu”. Por 

meio de um texto que tem por tema uma palmeira brasileira, podemos ver, nas 

entrelinhas, a presença de um tipo de mulher brasileira, ligada à natureza amazônica. 
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CONCLUSÃO 

 

O tema “Babaçu” parte da obra de Gilles Lapouge,  Dictionnaire Amoureux 

du Brésil, evidencia suas peculiaridades e sua importância colocadas de maneira 

particular sob o olhar do autor francês, onde destaca sua  inserção cultural descoberta 

e mostrada depois de percorrer o Brasil e descobrir suas maravilhas. 

Através de uma relação incrível entre a França e o Brasil segundo Carelli, 

as interações intelectuais e artísticas que vimos com a intensidade das transferências 

culturais produzidas e vividas entre estas duas nações nos trazem reflexões de 

cunhos políticos e culturais que alicerçam nossas bases no Brasil com a interação 

especial entre ao França e nosso país, numa relação intensa e continuada. 

Para Lapouge, como relata em sua obra aqui estudada, o fascínio entre a 

França e o Brasil acontece espontaneamente e de maneira interativa entre mundos e 

condições completamente adversas e incrivelmente atraídas pelos próprios contextos 

culturais diferentes e igualmente ricos. 

A obra fascinante de Gilles Lapouge desperta um sentimento de prazer na 

interculturalidade ali exposta e de maneira que nos transporta a uma relação bem 

humorada e rica pelas suas diversidades equidistantes e ao mesmo tempo 

necessárias uma à outra, onde despertam um sentimento mútuo de grandeza e 

orgulho, onde a participação de ambos foi e é de extrema importância. A divulgação 

desta e todas as obras do autor são de extrema importância para se entender e 

aprender como esta relação amigável e construtiva entre a França e o Brasil se 

desenrolou.  

Este trabalho e pesquisa envolvendo Lapouge, suas obras e sua visão do 

Brasil e dos brasileiros nesta cultura miscigenada e rica de aculturações e franquezas, 

sobretudo francesa, me trouxe incrível experiência de poder aprender um pouco mais 

e de maneira mais intensa sobre nossas origens e formas de cultura, principalmente 

sobre o aspecto de diversidade  cultural e suas bases. Desta forma, foi enriquecedor 

para minha formação e me ofereceu o prazer de fazer parte de algo tão intenso como 

nos remete a obra o autor. Não sou o mesmo, assim como mostrou Lapouge em sua 

obra quando diz: “Na floresta me silenciei, agora que estou morto, eu canto”5 

(LAPOUGE, 2011, p. 67) e também “Entre as palmeiras, eu me sinto jovem, entre as 

 
5 No original : Dans les forêts je me suis tu, maintenant que je suis mort je chante.  
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palmeiras eu ressuscito”6 (LAPOUGE, 2011, p. 67). Levo, portanto, comigo diretrizes 

novas e um entendimento único deste trabalho e desta pesquisa, bem como da 

importância da cultura francesa para a cultura brasileira. 

 

 
 
  

 
6 No original : Parmi les Palmiers je me sens toujours jeune, parmi les palmiers je ressuscite. 
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https://www.google.com/search?ei=H4HdXd3fMMXB5OUP-ISI8Ag&q=http%3A%2F%2Frevistaseletronicas.pucrs.br%2Fojs%2Findex.php%2Frevistafamecos%2Farticle%2Fview%2F3200%2F2466&oq=http%3A%2F%2Frevistaseletronicas.pucrs.br%2Fojs%2Findex.php%2Frevistafamecos%2Farticle%2Fview%2F3200%2F2466&gs_l=psy-ab.12...0.0..58222...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.wfff1wLYPq0&ved=0ahUKEwid652c0ojmAhXFILkGHXgCAo4Q4dUDCAs
https://www.google.com/search?ei=H4HdXd3fMMXB5OUP-ISI8Ag&q=http%3A%2F%2Frevistaseletronicas.pucrs.br%2Fojs%2Findex.php%2Frevistafamecos%2Farticle%2Fview%2F3200%2F2466&oq=http%3A%2F%2Frevistaseletronicas.pucrs.br%2Fojs%2Findex.php%2Frevistafamecos%2Farticle%2Fview%2F3200%2F2466&gs_l=psy-ab.12...0.0..58222...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.wfff1wLYPq0&ved=0ahUKEwid652c0ojmAhXFILkGHXgCAo4Q4dUDCAs
https://www.google.com/search?ei=H4HdXd3fMMXB5OUP-ISI8Ag&q=http%3A%2F%2Frevistaseletronicas.pucrs.br%2Fojs%2Findex.php%2Frevistafamecos%2Farticle%2Fview%2F3200%2F2466&oq=http%3A%2F%2Frevistaseletronicas.pucrs.br%2Fojs%2Findex.php%2Frevistafamecos%2Farticle%2Fview%2F3200%2F2466&gs_l=psy-ab.12...0.0..58222...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.wfff1wLYPq0&ved=0ahUKEwid652c0ojmAhXFILkGHXgCAo4Q4dUDCAs
https://www.google.com/search?ei=H4HdXd3fMMXB5OUP-ISI8Ag&q=http%3A%2F%2Frevistaseletronicas.pucrs.br%2Fojs%2Findex.php%2Frevistafamecos%2Farticle%2Fview%2F3200%2F2466&oq=http%3A%2F%2Frevistaseletronicas.pucrs.br%2Fojs%2Findex.php%2Frevistafamecos%2Farticle%2Fview%2F3200%2F2466&gs_l=psy-ab.12...0.0..58222...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.wfff1wLYPq0&ved=0ahUKEwid652c0ojmAhXFILkGHXgCAo4Q4dUDCAs
https://www.google.com/search?ei=H4HdXd3fMMXB5OUP-ISI8Ag&q=http%3A%2F%2Frevistaseletronicas.pucrs.br%2Fojs%2Findex.php%2Frevistafamecos%2Farticle%2Fview%2F3200%2F2466&oq=http%3A%2F%2Frevistaseletronicas.pucrs.br%2Fojs%2Findex.php%2Frevistafamecos%2Farticle%2Fview%2F3200%2F2466&gs_l=psy-ab.12...0.0..58222...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.wfff1wLYPq0&ved=0ahUKEwid652c0ojmAhXFILkGHXgCAo4Q4dUDCAs
https://periodicos.ufjf.br/index.php/ipotesi/article/view/19407
https://antigona.pt/blogs/autores/gilles-lapouge
https://antigona.pt/blogs/autores/gilles-lapouge
https://www.estantevirtual.com.br/livros/gilles-lapouge
https://internacional.estadao.com.br/colunas/gilles-lapouge
https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/conexao-local/movimento_interestadual_das_quebradeiras_de_coco_babacu.pdf
https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/conexao-local/movimento_interestadual_das_quebradeiras_de_coco_babacu.pdf
https://www.ina.fr/video/3913219001
https://www.youtube.com/watch?v=5qD19ZEAu_Q
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_____  Youtubebr. Intelectual vem ao Brasil para o lançamento de seu livro “Dicionário 
dos apaixonados pelo Brasil" pela TV Estadao. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_wg32lPMbbA.  Acesso em 17 de novembro 2019. 
_____  Youtubebr. Gilles Lapouge compara as manifestações brasileiras e francesas. 
" pela TV Estadao. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9Qfn_q2lKBw. 
.  Acesso em 17 de novembro 2019. 

_____  Youtubebr. Gilles Lapouge à la librairie Ombres blanches, Toulouse. Interviewé 
et filmé, caméra à la main, par Mihai Mangiulea en octobre 2011. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=OkNaIW2K6Cw. Acesso em: 19 de novembro 
2019. 

_____  Youtubebr. Gilles Lapouge vous présente son ouvrage "La légende de la 
géographie" aux éditions Albin Michel, lors des Étonnants Voyageurs 2010. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=fgtIAWzj3nY 

_____  Youtubebr. Un hommage à Gilles Lapouge / Homenagem a Gilles Lapouge - 
Café Colón, São Paulo - 24 set 2009. Disponível em : 
https://www.youtube.com/watch?v=MkWwZjpXbps. Acesso em: 20 de novembro 
2019. 

_____  Youtubebr. Homère, le premier écrivain-voyageur?. Bouillon de Culture. 
Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=-LQGvUhf2RM. Acesso em: 21 de 
novembro 2019. 

_____  Youtubebr. Gilles Lapouge vous présente son ouvrage "La légende de la 

géographie" aux éditions Albin Michel, lors des Étonnants Voyageurs 2010. 
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