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A atualidade de André
Rebouças

Maria Alice Rezende de CARVALHO. O quinto
século, André Rebouças e a construção do Brasil.
Rio de Janeiro, Revan/Iuperj, 1998. 254 páginas.

Wilma Peres Costa

No ano de 1891, o engenheiro e intelectual
liberal André Rebouças desenhou em seu Registro
de Correspondência um triângulo equilátero, no-
meando cada um dos lados: Joaquim Nabuco
(Liberal), Taunay (Conservador) e André Rebouças
(sem partido). Por meio de uma tênue linha ponti-
lhada, os ângulos da figura uniam-se em uma
pirâmide, em cujo vértice encontrava-se o nome de
d. Pedro II. Assim ilustrava Rebouças suas relações
com seus companheiros de campanha abolicionista
e militância reformadora, reunidos pelo exílio eu-
ropeu: divergentes em suas escolhas partidárias,
mas unidos em sua lealdade a d. Pedro II.

A ilustração é fecunda em sugestões e serve
como ponto de partida para o instigante estudo de
Maria Alice Rezende de Carvalho que, centrado na
trajetória de André Rebouças, nos convida a refletir
sobre o pensamento brasileiro nas últimas décadas
do século XIX.

 São múltiplas as razões que fazem oportuna
a reflexão sobre a trajetória desse pensador e o seu
legado, não sendo a menos importante a atual
entressafra de intelectuais com espírito público, em
vívido contraste com o final do século XIX, tão
profícuo no esforço de “pensar” e “reformar” o
Brasil, quanto trágico no destino reservado a mui-
tos dos “intelectuais militantes” de vários matizes: a
loucura (Aristides Lobo), o crime passional (Eucli-
des da Cunha), o suicídio (Silva Jardim (?), Raul
Pompéia e o próprio Rebouças). Ao escolher como
caminho para estruturar a biografia intelectual e
política de Rebouças a referência a Joaquim Nabu-
co e Alfredo Taunay, o livro de Maria Alice Rezende
de Carvalho aborda uma faceta das agitadas corren-
tes de idéias que animaram o Brasil naquele perío-
do — os liberais reformadores que se mantiveram
fiéis à monarquia e que viram nessa instituição uma

espécie de caminho insubstituível para as “refor-
mas liberais”. A República, na concepção desse
grupo e de outros intelectuais monárquicos, nada
mais era do que o resultado do conluio dos escra-
vocratas descontentes com a Abolição com o mili-
tarismo de inspiração platina. Ela nos afastava da
Europa e da Civilização e nos lançava na vala
comum do caudilhismo latino-americano.

A influência dessa visão foi profunda na
historiografia brasileira e aparece reciclada em
muitas interpretações vigentes. André Rebouças é o
menos lido da tríade e, de certa forma, o menos
influente nas correntes do pensamento brasileiro
subseqüentes. A obra literária de Taunay, em par-
ticular os clássicos A retirada da Laguna e Inocên-
cia, é das mais lidas e comentadas da literatura
brasileira, ao passo que O abolicionismo e Um
estadista do Império, representando diferentes
momentos da trajetória política de Joaquim Nabu-
co, desfrutam a curiosa peculiaridade de serem
obras fundantes, respectivamente, da historiografia
crítica e da historiografia conservadora no Brasil. A
maior parte da obra de Rebouças permanece não
publicada, estando confiada aos seus Diários ínti-
mos e à sua extensa correspondência, ou foi divul-
gada em revistas dedicadas a temas técnicos de
engenharia e agricultura, hoje de difícil acesso. O
esforço em legitimar seus argumentos na lingua-
gem da ciência e da técnica não ajuda, também, sua
aproximação com o leitor de hoje. Tudo isso torna
ainda muito mais meritória a cuidadosa garimpa-
gem de uma parcela significativa de seu pensamen-
to realizada pela autora e sua habilidade em re-
construí-la numa “trajetória” com sentido. O resul-
tado faz ressaltar, por um lado, a profunda imersão
de Rebouças na problemática de seu tempo e, por
outro, a impressionante atualidade de seu pensa-
mento. Seu cerne — o obstáculo representado pelo
monopólio da terra à construção de um capitalismo
dinâmico e de uma democracia genuína — ainda
desafia pensadores e militantes nesse triste final de
século XX.

Para desenhar a primeira vertente interpreta-
tiva, Maria Alice Rezende de Carvalho conduz o
leitor, através de refinada erudição, para as leituras
que esse intelectual “periférico” e seus companhei-
ros faziam da efervescência intelectual que acom-
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panhava as Grandes Transformações nos centros
do pensamento europeu e norte-americano. O
leitor ganha, assim, uma rica reconstituição das
principais linhas do pensamento europeu do sécu-
lo XIX (e mesmo anterior, no caso das leituras
privilegiadas pela autora para o entendimento da
formação de Rebouças), forjando as saborosas tipo-
logias do “inglês” (Nabuco), do “francês” (Taunay)
e do yankee (Rebouças).

Em uma segunda vertente interpretativa, a
autora privilegia a escolha e a trajetória profissio-
nais de Rebouças, com um panorama do ensino e
do exercício da Engenharia, nas suas vertentes
militar e civil, como uma maneira estratégica de
encarar a formação de Rebouças e sua inserção
social. O leitor atento pode apreciar, aqui, uma
tensão, embora não seja essa a ênfase preferencial
da autora, entre duas linhas de força na vida de
nossa personagem. De um lado, a opção pela
Escola Militar e pela carreira “científica” indica
direção alternativa ao bacharelismo típico da elite
imperial, o que aproximaria a história pessoal de
Rebouças da de vários membros da contra-elite
crítica, cientificista, antibacharelesca que se forja na
Escola Militar a partir da Guerra do Paraguai (e da
qual Benjamim Constant e seus discípulos são uma
espécie de paradigma). De outro, os profundos
laços de Rebouças com o Imperador e sua família
e com alguns proeminentes estadistas do período,
como o Visconde de Itaboraí, para não falar de seu
convívio referencial com os melhores filhos-família
da Corte da Belle Époque. Isso não obstante uma
profunda aversão à política partidária, que acom-
panha nosso engenheiro durante toda a vida, e uma
busca quase quixotesca do “espírito empresarial” e
da “livre iniciativa”, que marca sua vida pública
durante a década de 1870.

Parece quase impossível pensar essa tensão
sem tematizar a questão racial e a posição excêntri-
ca de Rebouças como refinado intelectual negro em
uma sociedade escravista. Nossa autora escolheu
não fazê-lo, embora a questão não esteja ausente
de seu trabalho. Acompanha nisso, solidariamente,
sua personagem, extremamente reticente em abor-
dar a problemática da cor no plano de sua experi-
ência existencial, embora inflamado abolicionista.
Desperta-nos, entretanto, a curiosidade em saber

como, nos imaginados debates da Sociedade de
Imigração da qual faziam parte Rebouças e Taunay,
nosso engenheiro encarava a questão do “branque-
amento”, tão notória nas propostas daquela entida-
de. Da mesma forma, nos textos trabalhados por
Maria Alice Rezende de Carvalho, podemos adivi-
nhar divergências entre Rebouças, Taunay e Nabu-
co no calor da campanha abolicionista e no trata-
mento da questão agrária e do problema social nos
anos subseqüentes. Ou, em outra direção, ficamos
a nos perguntar o que teria impedido esse apaixo-
nado cultor da livre empresa de aproximar-se das
iniciativas que, poucas, mas expressivas, desenvol-
viam-se na Província de São Paulo, como a expan-
são ferroviária com capital nacional?

 A verdade é que, dentre os muitos méritos
desse fascinante trabalho, conta-se o de transmitir
ao leitor de hoje o interesse pelas profundas ambi-
güidades de sua personagem: um homem de for-
mação militar que tenta até o limite a carreira de self
made man; um intelectual negro apaixonado pela
cultura yankee; um filho-família que rejeita a carrei-
ra política; uma biografia de positivista que floresce
como expoente liberal; um cultor do livre-cambis-
mo e admirador das duas mais importantes vias de
desenvolvimento através do protecionismo no sé-
culo XIX (os EUA e a Alemanha); um dandy,
apaixonado pela ópera, que vive como celibatário
e termina trágica e solitariamente seus dias no
fundo de um penhasco na Ilha da Madeira.

O Brasil pelo qual ele lutou é uma quimera,
como afirmou nossa autora encerrando seu traba-
lho: “Afinal, no século que se seguiu ao seu
suicídio, atirando-se de um penhasco em Funchal,
os três amigos permaneceriam amalgamados na
trajetória empreendida pelo Brasil: o rinnovamen-
to de Nabuco tornar-se-ia o método pelo qual os
brasileiros reconheceriam o seu longo e lento
movimento em direção às reformas; o império de
Taunay, metáfora de sua aspiração por uma ‘razão
de Estado’ ilustrada e complacente, seria reeditado
em muitas versões ao longo do século XX, das
quais a emergência de um novo Estado — o Estado
Novo — seria a sua mais acabada expressão; por
fim, a democracia expansiva de Rebouças, refletin-
do sua crença na potencialidade libertária dos
interesses, seria a forma assumida pela esperança,
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no crepúsculo desse nosso quinto século”. Muitos
de nós não acalentamos essa esperança — a de que
a livre iniciativa e as forças liberadoras do mercado
sejam capazes de construir e consolidar a democra-
cia nesse sombrio final de século XX. Sentimo-nos
convidados, entretanto, por esse belo livro, a nos
aproximarmos do pensamento e do legado de
André Rebouças, no seu profundo inconformismo
com a desigualdade e no seu incansável combate às
oligarquias, à miséria e à exclusão social.

WILMA PERES COSTA é professora
do Departamento de Política e História
Econômica do Instituto de Economia

da Unicamp e coordenadora associada do
Centro de Estudos Brasileiros do Instituto

de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)
da mesma universidade.

Religião e comportamento

Rubem C. FERNANDES, Pierre SANCHIS, Otávio G.
VELHO, Leandro PIQUET, Cecília MARIZ e Clara
MAFRA.  Novo nascimento: os evangélicos em casa,
na política e na igreja.  Rio de Janeiro, Mauad,
1998. 264 páginas.

Ronaldo de Almeida

Em 1992, o Instituto de Estudos da Religião
(Iser) realizou o Censo Institucional Evangélico
(CNI) na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e
colocou em números a abrangência do campo
evangélico, que há algumas décadas vinha apre-
sentando transformações em sua relação com a
sociedade (como na esfera política e nos meios de
comunicação) e em sua prática religiosa (como o
culto e algumas crenças). Embora a pesquisa se
tenha restringido ao Grande Rio, o cenário flumi-
nense ancorou muitas interpretações de caráter
propriamente qualitativo sobre a configuração reli-
giosa no Brasil, além de despertar novas indaga-
ções. Como desdobramento desse trabalho, o Iser
iniciou, dois anos depois, outra grande investiga-
ção quantitativa sobre os evangélicos, em três
dimensões da vida social: na família, na comunida-
de religiosa e na atividade política. O resultado está
em Novo nascimento: os evangélicos em casa, na
política e na igreja, composto do relatório da
pesquisa (Fernandes), dois comentários (Sanchis e
Velho) e três artigos (Piquet, Mariz e Mafra).

Diferentemente da análise institucional do
CNI, Novo nascimento  procurou descrever o pa-
drão comportamental desse segmento religioso
que se encontra em plena expansão. O ponto de
partida foi o diagnóstico de que 70% dos evangéli-
cos são “convertidos”. Logo, se o campo religioso
brasileiro caracteriza-se por um trânsito generaliza-
do de fiéis pelos diversos credos, como constatou
Prandi (1996), a fé evangélica foi uma das que mais
atraiu adeptos de outras instituições. Diga-se, ain-
da, que parte do trânsito ocorreu entre as próprias
denominações, cuja rotatividade de fiéis é da or-
dem de 25%. Fernandes destaca o ethos  “evangéli-
co” que, por ser base de fé comum, perpassa as
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