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III - HISTÓRIA DA PSICOLOGIA

• Resgatando a Memória dos Patronos
Roger Bastide - Cadeira nº 11

( 01 de abril de 1898 -  10 de abril de 1974)

Hebe C. Boa Viagem A. Costa1

Resumo: A psicóloga Aniela M. Ginsberg, tendo participado da pesquisa Relações  Raciais
entre negros e brancos em São Paulo, sob a coordenação do Professor Roger Bastide,
sugeriu para Cadeira nº 11 o nome do mestre francês pois tivera  oportunidade de “apreciar
(nele) não só a grande inteligência (...), como sua delicadeza e gentileza junto com seu
grande entusiasmo pelo trabalho científico.” Foram ocupantes da Cadeira n.º11: além de
Aniela M. Ginsberg (de 1980 a 1986), Marcos Pontual (1987 a 1991). Atualmente, Maria
Margarida M. J. de Carvalho ( de 1993... ). Este artigo visa mostrar  como o Professor
Roger Bastide, além de ensinar Sociologia, procurou se aproximar do país  através da
arte, da literatura, das religiões, do folclore e produziu muitas obras  dando uma perspectiva
brasileira à nossa  realidade. Por seu intermédio é que, dizem seus antigos alunos,
conheceram o Brasil e a cultura afro-brasileira. Seu campo de atuação, entretanto, não se
restringiu à crítica, à sociologia e à antropologia. Destacou-se, também, no campo da
Psicologia Social e da Psiquiatria Social onde deu importante contribuição. Insistia na
necessidade de se introduzir a Psicologia na compreensão da dinâmica social. Daí a
presença de psicólogos ao lado de sociólogos  quando desenvolvia uma  pesquisa. Sua
produção, abrangendo tantos temas, é vasta e com uma peculiaridade: seus texto sobre
o Brasil são quatro vezes mais numerosos  que aqueles sobre a França. Características
pessoais permitiram que ele fosse impar: “tinha uma habilidade incrível para ouvir as
pessoas e delas retirar as idéias, a direção intelectual, numa atitude de profundo respeito
pelo outro, querendo conhecer esse outro”.

Palavras-chaves: Roger Bastide; Cultura brasileira; Ciências sociais; Psicologia Social;
Psiquiatria social.

Abstract: Psychologist Aniela M. Ginsberg, who participated of Racial Relations between
negros and whites in São Paulo, a research coordinated by Professor Roger Bastide,
suggested the name of her French master for Chair #11. She had the opportunity of
“appreciating not only his great intelligence (...) but also his kindness and gentleness
along with his great enthusiasm for the scientific work.” Other occupants of Chair #11:
besides Aniela M. Ginsberg (from 1980 to 1986), Marcos Pontual (1987 to 1991) and
presently, Maria Margarida M.J. de Carvalho (since 1993). The purpose of this article is to
show how Professor Roger Bastide, besides teaching Sociology, found his way into our
country through our art, literature, religions and folklore, producing a great number of
works sketching a Brazilian perspective into our reality. His former pupils state that through
his teachings they learnt about Brazil and the Afro-Brazilian culture. However, he not only
acted in regards to criticism, sociology and anthropology, but also in the field of Social

1 Licenciada em Pedagogia e Ciências Sociais pela USP e em Direito pela Faculdade de
Direito de Guarulhos. Endereço para correspondência: R. Frei Melchior, 283 - CEP 02041-060
- São Paulo - Tel.: 6973-4896 - e-mail: hebejose@uol.com.br



34

Psychology and Social Psychiatry, offering his very important contribution. He insisted in
the need of introducing Psychology into the understanding of the social dynamics. Reason
why he had psychologists together with sociologists whenever he was developing a new
research. With such a vast production and involving so many different subjects, one
peculiarity calls our attention: his texts regarding Brazil are four times more numerous
than those written  about France. He was unique due to his personal features: “he had an
incredible capacity to listen to people, capturing their ideas and intellectual direction in an
attitude of deep respect for the other, wanting to better understand this other one.”

Keywords: Roger Bastide; Brazilian Culture; Social Sciences; Social Psychology; Social
Psychiatry.

1. Biografia

Roger Bastide nasceu em Nimes, região de Cevènes, “de onde  trazia não
só o sotaque, mas as profundas raízes  protestantes de origem medieval”. Eram
seus pais  Marius Bastide e Delphine Savannier, proprietários de uma escola
onde Roger fez seus primeiros estudos. Preparava-se no Lycée Lakanal de
Sceaux  para ingressar  na École Normal Superieure  quando eclodiu a I Guerra
Mundial. Interrompeu seus estudos para fazer o serviço militar em Valence e,
simultaneamente, preparava-se para fazer sua licença em Filosofia, em Grénoble.
Em 1917, como telegrafista, participa da guerra. Mesmo vivendo num período de
turbulência, Roger Bastide não se descuida dos estudos. Em 1919 a França
oferece aos soldados desmobilizados um curso que Roger  Bastide aproveita
para se preparar para  L’École Normale Superieure e consegue uma Bolsa de
Estudos para a Universidade de Bordéus. Lá segue os cursos de G. Richard
(sucessor de Durkheim na Universidade) e lê as obras de grandes sociólogos,
em especial, Raoul Allia.

Em 1921, na revista protestante Le Christianisme Social , aparece o
primeiro artigo conhecido de Roger Bastide: Patronat Social et Christianisme
Social. No ano seguinte publica mais dois artigos sobre o protestantismo e um
sobre poesia. Após obter sua licença, ocupa o posto de professor em Clamency
e, simultaneamente, segue um curso na Sorbonne, em Paris. Em 1924 é
aprovado no concurso d’Agregation. Nessa época freqüenta Montparnasse e
convive com artistas, poetas, pintores e sociólogos como R. Aron, E. Mounier,
Arbousse Bastide e tantos outros. Por dois anos reside  em Cahors onde, além
de lecionar, participa de atividades políticas. Em 1926 Roger Bastide se casa e,
com a família, se muda para Lorient, na Bretanha, onde permanece também por
dois anos. Desse período não se tem notícias sobre suas atividades. Em 1928,
novamente no sul da França, em Valence, Roger Bastide inicia um período de
grande produtividade. Segundo Ravelet, de 1928 a 1937, Roger Bastide escreveu
97 textos: 2 livros, 33 artigos e 62 resenhas. Dessa produção destaca cinco
textos:
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• Os dois livros: Les problèmes de la vie mystique e Elements de
sociologie religieuse;

• Les armeniens de Valence, que prefigura seus famosos textos
antropológicos realizados no Brasil;

• Dois artigos sobre o sonho: La plongée tenebreuse  e Materiaux pour
une sociologie du rêve  que inaugura os textos que mais tarde chamará
de Psychiatrie Sociale.

Nesse período Roger Bastide começa a participar de congressos e, em
1937, no Congrès de l’Institut International de Sociologie apresenta o texto “Les
equilibres sócio-religieux”. Nesse mesmo ano é nomeado para Versalhes e lá
permanece apenas um ano pois recebe um convite para lecionar Sociologia, no
Brasil, na Faculdade de Filosofia, cargo anteriormente ocupado por Lévi- Strauss,
na recém fundada Universidade de São Paulo. Ele não titubeia e, aos quarenta
anos, depois de ter vivido em diversas regiões da França, aceita a proposta. Era
uma oportunidade imperdível para conhecer outras culturas.

Em junho de 1938 Roger Bastide e familiares chegam a São Paulo. No
ano seguinte eclode a II Guerra Mundial e a família Bastide, por oito anos,
permanece no Brasil sem retornar à França. Durante esse período (1939 – 1945),
além de lecionar, a produção de Bastide foi a mais intensa de sua vida. Segundo
Ravelet: escreveu 257 artigos, 4 livros e 81 resenhas. A guerra, o nazismo e a
democracia serviam de tema para diversos de seus artigos. Outros tratavam da
cultura francesa e sua influência na brasileira. A partir de 1946 os artigos sobre
Antropologia e Sociologia aumentam e, no ano seguinte, com suas idas à França
escreve crônicas sobre a atualidade artística parisiense que são publicadas em
revistas brasileiras.

Fez inúmeras viagens de estudo pelo interior do Brasil. Nos 16 anos  que
aqui viveu, atento a toda diversidade que o rodeava, não só ensinou como muito
aprendeu. Escreveu sobre sociologia das religiões, deu curso sobre o método
em sociologia enfatizando a técnica de observação, da monografia, voltou-se
para a sociologia da arte e da literatura e deu um novo enfoque à Psiquiatria.

Na década de cinqüenta,  Roger Bastide prepara-se para retornar à Europa.
Desde a metade do decênio anterior recebia propostas para ocupar cargos
importantes na França. Em 1951 ele decide lecionar, no inverno, na Europa  e
continuar suas atividades no Brasil durante as férias universitárias francesas.
Isto acontece entre 1952 e 1954, período em que prepara uma tese, tem contato
com o meio sociológico parisiense e é introduzido na Unesco.

Em 1954 ele retorna definitivamente à França. Segundo Ravelet, “depois
de ter falado da França no Brasil, Bastide vai falar do Brasil na França.” Entre
1955 e 1959 sua produção, numericamente, diminui: 66 artigos, 32 resenhas e 4
livros. Entretanto, produz textos mais amplos e de grande significado.
Simultaneamente prepara sua tese. São dessa época Le candomblé de Bahia  e
Les religions africaines au Brésil.   Busca também conhecer as fontes dessa
influência africana  no Brasil e, para tanto, visita a Nigéria e Dahomey.
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Em 1957 fez a defesa de sua tese Les religions afro-brésiliennes diante de
um júri composto por G. Gurvitch, R. Aron, J. Piaget, A. Leroi-Gourhan e H. Gouhier.
O sucesso de seu trabalho lhe garante altos postos: professor de Ethnologie
sociale et religieuse na Sorbonne, do curso de Licence em Ethnologie générale
e em Histoire des religions que são ministrados no Musée de l’Homme. Até 1968
Roger Bastide realiza uma série de cursos  abrangendo grande número de temas.

Em 1962 esteve no Brasil em missão de estudo. Fez conferências em
São Paulo e na Bahia.

Participou de muitos congressos internacionais, escreveu artigos para
muitas revistas, fez resenhas, aceitou convites para seminários e mesas
redondas. Aposentou-se em 1968, mas continuou sua atividade no Centre de
Psychiatrie Sociale e também orientando estudantes nas suas teses.

No início do decênio de setenta, juntamente com H. Desroche,  efetua
uma missão no Canadá e, em 1973, viaja para o Brasil com a intenção de analisar
Les religions africaines au Brésil 20 ans après. Essa visita a São Paulo e a
Bahia, com a saúde abalada, lhe foi bastante penosa.

Mesmo doente, nos últimos cinco anos de vida sua produção foi significativa,
embora numericamente fosse menor: 99 artigos, 47 resenhas e sete livros.
Segundo Ravelet, dos sete livros só dois são originais: Anthropologie appliquée
e  Anatomie d’Andrè Gide. Les Haïtiens em France  e um texto coletivo e, as
outras obras, Le Prochain et le Lointain, Le revê, la transe  et la folie, Estudos
afro-brasileiros  e Le sacré sauvage são artigos já publicados anteriormente.

No inicio de 1974, o estado de saúde de Roger Bastide se agrava e é
hospitalizado em La Salpétrière . Logo depois é transferido para uma clínica de
Maison-Lafitte onde, em abril, vem a falecer. A participação de uma orquestra
brasileira  na cerimônia fúnebre põe em evidência, mais uma vez, a identificação
do mestre francês e sua família  com o Brasil.

2. Valor  de sua contribuição para o Brasil

Ao chegar ao Brasil, com seu olhar arguto, Roger Bastide logo percebeu
que estava diante de um vasto laboratório antropossocial! O país passava por
um processo de rápida urbanização e de industrialização crescente
especialmente em São Paulo. Os problemas decorrentes dessas mudanças
eram muitos  e mereciam ser investigados. A coexistência de tantas etnias, que
se misturavam, de culturas que se mesclavam  certamente despertaram no
mestre francês o desejo de conhecer em profundidade  a realidade brasileira. A
problemática negra em seus variados aspectos chama sua atenção. Percebeu,
de imediato, que qualquer tentativa de compreender o país teria  que passar pelo
exame da contribuição africana na formação de sua cultura mestiça.

Seu espírito aberto, capaz de pensar sem preconceitos e dentro dos limites
da sociedade local,  lhe permitia penetrar nos valores do outro, aceitar diferentes
interpretações e maneiras de descobrir a verdade. Dispôs-se, então, a conhecer
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a produção dos sociólogos e antropólogos nacionais dos primeiros tempos.
Debruçou-se, também, na análise da arte e da literatura brasileira. Nos primeiros
anos de sua permanência no Brasil dava aulas de estética sociológica e,
simultaneamente, fazia pesquisas sobre a arte brasileira. Assim, ele não só
ensinou no Brasil como também muito aprendeu. Seu conhecimento sobre a
realidade brasileira foi tecido no contato com as obras já produzidas por Nina
Rodrigues, Euclides da Cunha, Oliveira Viana, Artur Ramos, Silvio Romero e
tantos outros. As interlocuções  com Mário de Andrade, Flávio de Carvalho,
Gilberto Freyre, Lazar Segall, Paulo Duarte, Sérgio Milliet e seu ex-aluno Florestan
Fernandes “foram decisivas na formação intelectual do professor francês”,
segundo Fernanda A. Peixoto.

Roger Bastide logo começou a escrever para revistas e jornais  brasileiros
sobre a produção  de autores nacionais, apresentando também suas próprias
observações referentes à cidade de São Paulo e, “como não podia deixar de ser,
comparando-a saborosa e sociologicamente com o que conhecia na França”.

Seu primeiro texto no Brasil data de 1938 : Meditations brésiliennes sur
um marché onde mostra a mistura de raças e leurs appels du pays quitté. Estava
diante de seus temas prediletos: aculturação e as relações com Deus! Eram
assuntos já tratados pelos nossos sociólogos, mas é nos seus trabalhos que
“se encontra  uma perspectiva brasileira de problemas brasileiros, que dá à sua
obra uma profundidade realmente rara em obras sociológicas sobre o Brasil”
afirma Gilberto Freyre.  É interessante notar que quem dá esse parecer  não
comungava do mesmo ponto de vista do professor francês  com relação ao
problema racial no Brasil. No entanto, havia uma admiração recíproca pela obra
do outro. Assim é que o único livro brasileiro que Roger Bastide verteu para o
francês foi Casa Grande & Senzala (Maîtres et esclaves). Seu ex-aluno, Florestan
Fernandes, também divergia das interpretações do mestre, mas isso não impediu
que trabalhassem juntos num projeto solicitado pela UNESCO sobre as relações
raciais entre negros e brancos  em São Paulo.

Por que  o interesse da UNESCO sobre esse tema? Segundo os estudos
realizados por Gilberto Freyre e Arthur Ramos, o Brasil passou a ser conhecido
como uma democracia racial, bem diferente do que acontecia em muitos paises.
Além do mais, após a II Guerra Mundial, acontecimento gerado pelo exacerbado
racismo, o Brasil se apresentava “como uma mesa de comunhão pascal”. Daí o
interesse da UNESCO  para que se esclarecesse e se estudasse qual a
verdadeira situação racial no Brasil. Por coincidência, o tema já estava em pauta
por aqui. Um artigo de Paulo Duarte falando da agressividade dos negros
brasileiros na revista Anhembi gerou muitos protestos, inclusive de Florestan
Fernandes, então assistente do professor Bastide. Nesse ambiente, A. Metraux,
representante da UNESCO, vem ao Brasil propor a R. Bastide que desenvolvesse
o projeto sobre esse tema. Paulo Duarte se associa e assim nasce o projeto
UNESCO/ANHEMBI. Seria o Brasil a sonhada democracia racial? Estudos pró e
contra  buscaram respostas. Sociólogos e psicólogos se envolveram na pesquisa
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e suas conclusões geraram mais polêmicas. Ficaram famosos os estudos de
Roger Ferreira, Florestan Fernandes, Oracy Nogueira  entre outros. Guerreiro
Ramos e Abdias Nascimento, por outro lado, contra atacaram. R. Bastide
responde a essa crítica através de uma Carta Aberta. Toda essa turbulência,
não resta duvida, contribuiu para  um conhecimento  mais profundo do tema.

Na sua obra, também,  evidencia-se a preocupação “em avaliar a
especificidade  dos produtos estéticos aqui produzidos  em relação aos modelos
europeus.” Analisou a obra de poetas negros e mulatos, desde o período colonial,
e tentou localizar  os ecos africanos  escondidos “por grossas camadas de
verniz europeu.”

No seu livro  Imagens do Nordeste Místico em Branco e Preto (1945) faz
reflexões sobre a presença do negro e mulato na arte brasileira. A obra do
Aleijadinho e o estudo do barroco brasileiro mereceram sua atenção.

Sua análise dos cultos religiosos  afro-brasileiros é muito rica. Nela não se
podem ignorar as noções de “princípio de corte” e de “interpenetração de
civilizações”, por ele elaboradas, que mostram  que acervos culturais distintos
se reúnem sem perderem suas características originais. Observa-se claramente
esse fato  nos cultos religiosos afro-brasileiros onde dois universos  culturais –
o católico e o africano – não se misturam totalmente devido ao “princípio do
corte”. O Candomblé da Bahia,  e As religiões africanas no Brasil  foram as
teses apresentadas por Roger Bastide para obtenção do título de Doctorat d’Etat
na Universidade de Paris e foram editadas no Brasil em 1961 e 1971. Essas
obras tiveram um papel fundamental na valorização desta religiosidade e abriram
caminho para uma discussão “que alude diretamente ao dilema cotidiano da
cultura brasileira que se passa em múltiplas esferas sobrepostas: do profano e
do sagrado, do moderno e do tradicional; enfim, do encontro e da repulsa entre
as suas diversas matrizes formadoras.”

Sua intensa produção (17 livros, 168 artigos de revista, 506 artigos de
jornal, sem contar as resenhas de livros) mostra sua integração ao nosso meio
e sua profunda percepção da realidade brasileira. Como sociólogo-crítico Bastide
produziu muito material na literatura em geral e na poesia em particular. Analisou
muitas obras, entre elas, as de Euclides da Cunha, Machado de Assis, José de
Alencar, Joaquim Nabuco, Mário de Andrade, sempre em busca de suas raízes.
Suas interpretações eram inovadoras e  impregnadas de uma visão sociológica.
Segundo Antônio Candido,  Roger Bastide era “um dos raros estudiosos a usar
com segurança e felicidade  combinação difícil da Sociologia e da crítica de
arte”.

Ao arrepio do que afirmam muitos estudiosos de que Roger Bastide “fez
escola no Brasil”, Maria Isaura Pereira de Queiroz,  valendo-se  do Pequeno
Dicionário Brasileiro  ( Holanda Ferreira, 1960: 486)  e do Petit Larousse  (Petit
Larousse, 1962: 348) registra, respectivamente, o significado dessa expressão:
sistema conjunto de adeptos de um mestre (que significa reunir em torno de si
adeptos que só admitem como válido o que o mestre afirma)  e ter muitos
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seguidores  (que implica ter muitos imitadores). Ora, diz ela, na primeira acepção,
“Bastide impossibilitava tal maneira de agir, tal o seu respeito pelo outro” e, na
segunda, “a existência de copiadores era impossível, Bastide era inimitável”.

Dentro desse ponto de vista Bastide  “formou  aqui uma primeira turma de
cientistas sociais, cujas obras voltadas para problemas os mais variados, revelam
uma faceta muito importante do mestre: a liberdade que dava aos seus alunos.”
Eis alguns de seus ex-alunos: Florestan Fernandes, Antônio Candido, Gilda de
Mello e Souza, Rui Coelho, Otávio Ianni, Fernando Henrique Cardoso, Ruth
Cardoso e  Maria Isaura Pereira de Queiroz.

3. Sua atuação na Psicologia

O campo de atuação de Roger Bastide era imenso.  Seus conhecimentos
teóricos  lhe permitiam mostrar uma multiplicidade  de pontos de vista  e de
sistemas de pensamentos de diversos autores  das mais variadas disciplinas.
Segundo Rui Coelho, Roger Bastide  “não se enquadrou em nenhuma escola,
apesar de sua forte base durkheimiana. Quando veio ao Brasil, era
predominantemente um estudioso da Sociologia das Religiões, com muitas idéias,
mas, sem uma definição acabada sobre se era sociólogo, antropólogo ou
psicólogo social”.

É interessante notar que ele não se limitou a uma dessas especialidades
e sim desabrochou em todas elas. Retomando os temas psicológicos que tratara
ainda na França, Roger Bastide deu cursos no Hospital Psiquiátrico do Juquerí
mostrando a convergência  entre a Psicanálise e a Sociologia.

O artigo “Psicanálise do cafuné”  que mais tarde foi ampliado  dando origem
a um livro com o mesmo título, Roger Bastide aplica a análise psicanalítica a um
objeto sociológico abrindo, assim, uma nova abordagem: a psiquiatria social. A
obra “Sociologia e Psicanálise” publicada em 1948 mostra bem a orientação
teórica de Bastide daí para frente.

Antônio Mourão Cavalcante no artigo “O Mundo Psi na Obra de Bastide”
destaca alguns aspectos  para a compreensão das  idéias do mestre francês
com relação a Psicologia Social e a Psiquiatria Social. Roger Bastide insiste
nos seguintes aspectos:

1º “A necessidade de introduzir a Psicologia na compreensão da dinâmica
social, a partir do estudo do indivíduo.”  O individuo como ser pessoal apresenta
uma história particular e,como ser social, pertence a uma cultura e dela participa.

2º - “Reage  à noção da racionalidade contrapondo-se à irracionalidade
primitiva, como se existisse um primado da primeira sobre a segunda.
Considerava esta tendência como uma atitude etnocêntrica” ;

3º - “Defende a multidisciplinaridade, fazendo um apelo a todas as
perspectivas possíveis do problema, através de análise e crítica das diversas
contribuições;
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4º - “Defende uma postura metodológica que leve em conta a intuição, a
observação participante e a observação controlada, fazendo parte de uma mesma
dinâmica”. Compreendendo a intuição como um ato criativo e inconsciente
percebe-se a importância da associação livre de Freud aplicada na técnica
psicanalítica. “A observação participante como a capacidade de transcender para
se ascender à compreensão do fato.”  Quanto a observação controlada seria
aquela de não se perder a própria identidade “não se fundindo  nem confundindo-
se com o objeto” ( transferência e contra transferência ).

Essa abordagem  torna-se evidente no prefácio de Roger Bastide ao livro
de G. Devereux: Essais d’Ethnopsychiatrie générale.

A. M. Cavalcante fez um relato sobre a utilização dessa abordagem num
estudo sobre o curandeirismo no Nordeste Brasileiro. Diz ele: “Por uma
perspectiva etnológica de uma parte, e psiquiátrica de outra, procurou-se revelar
a natureza da relação de complementaridade  entre esses dois sistemas de
explicação”. Segundo ele,  ao analisar cada fenômeno  no contexto cultural e na
realidade psíquica que lhes são próprias, mormente por “sermos uma diversidade
cultural e étnica”,  os resultados do estudo foram bons e revelaram o  quanto
são pertinentes as idéias de Roger Bastide nesse campo.

Aniela M. Ginsberg e Virgínia L. Bicudo, psicólogas, trabalharam no projeto
UNESCO/ANHEMBI – Relações raciais entre negros e brancos  no Brasil –
coordenado por R. Bastide e Florestan Fernandes.

 Segundo depoimento constante do acervo da Academia de Aniela M.
Ginsberg seu trabalho foi dedicado às atitudes raciais de crianças, alunos de
primeiro ano escolar em três escolas: uma pública num bairro com grande
população negra, outra localizada num bairro operário, onde a maioria da
população era de origem européia e, finalmente, numa escola particular, num
bairro de classe média superior.

O método por ela utilizado “foi o de brincar com as crianças usando bonecas
brancas e pretas idênticas (com exceção da cor), casas e vestidos para diversas
situações (como ficar em casa, ir à festa, ir à escola, etc). Usou também um
tipo de TAT  com crianças de diferentes grupos raciais. Os resultados
evidenciaram tomada de consciência entre crianças de diferenças de cor, (a
boneca loira foi a preferida de todos), porém as diferenças raciais foram vistas
como de natureza social (exemplo, a boneca preta mora na casa feia porque é
pobre)”.

Virginia L. Bicudo realizou estudos psicológicos que intitulou “Atitudes  dos
alunos dos Grupos Escolares em relação com a cor dos seus colegas”. Usou o
método sociométrico para julgar a preferência de alunos do então 1º grau pelos
colegas mulatos e negros.

“Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo”  foi editado pela
UNESCO/ANHEMBI, em São Paulo, no ano de 1955.

Embora fosse professor na USP sua influência ultrapassa os limites dessa
instituição e se expande por todo o Brasil. Manteve relações de amizade com
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intelectuais  de todo o Brasil, fazia resenha de seus livros e mantinha
correspondência com colegas, alunos e pesquisadores que o consultavam. Seu
interesse pelas pessoas e problemas do Brasil foi constante mesmo depois de
seu retorno à França.

Inúmeros psicólogos brasileiros foram seus alunos, inclusive muitos  dos
que ocupam ou já ocuparam  as cadeiras da Academia Paulista de Psicologia.

Em 1959 ele criou o Centre de Psychiatrie Sociale  com H. Baruk, C.
Mozaré que foi dirigido por ele e por F. Raveau.

Após sua aposentadoria em 1968 Roger Bastide se dedica ao Centre de
Psychiatrie Sociale, escreve regularmente para diversas revistas, orienta
estudantes nas suas teses, participa de conferências, colóquios não só na França
como também em outros países.

4. Homenagens

• 1953 – Recebeu a Legion d’Honneur na França;
• 1954 – Recebeu na Embaixada do Brasil,  em Paris, o título de

Comendador da Ordem do Cruzeiro do Sul

5. A guisa de conclusão

Fui aluna do professor Bastide na década de quarenta e, logo de início,
minha reação foi de perplexidade. Por que insistia em dar suas aulas em Francês
quando nos pedia trabalhos sobre o Brasil e nos artigos que publicava percebia-
se, claramente, que dominava muito bem o Português? Segundo meu raciocínio
e das minhas colegas, quem é capaz de ler Machado de Assis, Euclides da
Cunha, Gilberto Freyre pode dar suas aulas em Português. Teria por objetivo
difundir a língua francesa? Seria uma exigência da Missão Francesa junto à
USP?

Gradativamente fui me acostumando e gostando do mestre francês e não
mais implicando com suas observações nas provas, em francês, nos meus
deslizes em Português. Comecei a perceber que ele  nos instigava a conhecer
a nossa realidade, a olhar o Brasil mais atentamente, sem preconceitos. Foi
muito interessante a minha  conversão e também a das colegas: através das
aulas, em francês, descobrimos  a  nossa sede em melhor conhecer o Brasil.
Henri Desroche expressa bem a capacidade de Roger Bastide em produzir esse
tipo de mudança nos seus alunos e orientandos: “Sem o perceber, ia distribuindo
dádivas aos que o rodeavam   (... ) Era exigente, severo, minucioso em excesso,
mas, ao mesmo tempo, tão cheio de sugestões, tão diretamente comunicativo,
tão dinamizante que, para o candidato, um exame efetuado por Roger Bastide
era certamente uma provação, mas também tinha um outro aspecto honroso e
alegre, e saia sentindo-se tranqüilizado, reconfortado, estimulado (...) E muitas
vezes (...) pude me dar conta do valor de sua contribuição, um valor a que se
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conjugavam a simplicidade, a persistência, a sutileza...” Hoje, olhando sua
produção que foi capaz de abranger tantos temas,  sua efetiva contribuição na
formação de nossa elite intelectual, de nos mostrar a realidade brasileira  dentro
de uma perspectiva brasileira, fico feliz por ter sido sua aluna e poder, agora,
contar sua história.

6. De suas obras1

Segundo os dados fornecidos por Ravelet, Roger Bastide deixou uma
obra considerável composta de 1345 títulos sendo 30 livros, 800 artigos, 18
documentos polycopiés, 40 prefácios, 440 resenhas e 17 textos não datados.

Ravelet  informa: Nous avons tenté une première  comptabilité par thèmes.
Bastide a écrit le plus sur le Brésil (473 titres), son pays d’accueil , sur la littérature
(267 titres), et sur la sociologie générale et l’anthropologie (285titres). Les textes
sur le Brésil sont 4 fois plus nombreux que ceux sur la France. On peut classer
son oeuvre de la manière suivante:

• Les textes théoriques en sociologie générale, sociologie relígeuse et
anthropologie (428);

• Les monographies ethnologiques ou sociologiques sur le Brésil (108),
sur l’Afrique, la France ou d’autres pays (40);

• Les études de psychiatrie sociale (80);
• Les études de sociologie brésilienne (32);
• Les textes sur la littérature française ou brésilienne (244);
• Les textes sur l’art, sous  forme de chroniques: peinture (26), theater

(21), cinema (10), danse, musique; sur la sociologie de l’art (66), en
particulier sur le folklore et architecture;

• Les réflexions philosophiques (84);
• Les textes de circonstance sur la guerre, les relations internacionales

(47);
• Tout un corpus de textes divers sur l’education (20), la psychologie ,le

socialisme, le racisme, les statistiques, l‘histoire, le Vatican, la relaxation,
l’homosexualité, etc.

À primeira vista, a  produção de Roger Bastide, vasta e extensa,  dá idéia
de dispersão. Ravelet, entretanto, sugerindo uma análise mais detalhada,  chama
atenção para os pontos que seriam as principais preocupações da obra bastidiana
e vê neles o elemento comum que lhe dá unidade. Os pontos são:

• O misticismo e a sociologia das religiões: como a espiritualidade se
manifesta entre povos diferentes?

• As interpenetrações de civilizações e seus fenômenos subseqüentes:
sincretismo, aculturação, etc. Nas mudanças culturais, é a religião que
resiste mais, mesmo quando a assimilação parece total;

• A poesia, a criação artística  são aventuras espirituais, místicas;
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• O sonho (dans la boutique obscure de nos rêves s’opère la plongée
ténébreuse du rationel dans l’irrattionel et vice-versa);

• As doenças mentais  “sont aussi des maladies du sacré”; as quais o
ritual do transe tenta achar uma solução.

Um denominador comum nesses cinco temas, indubitavelmente, é o
sagrado: religião, aculturação, arte, sonho, loucura são decorrentes do sagrado,
como o título primitivo do Sacré sauvages  sugere.

7. Algumas de suas publicações

Livros
• O candomblé da Bahia  - São Paulo, Editora Companhia das Letras, 2001 –

reeditada;
• As Américas negras: as civilizações africanas no Novo Mundo – Les Amériques

Noires – tradução de Eduardo  de Oliveira e Oliveira, São Paulo, Editora da
USP, 1974 – 210p.

• Religiões africanas no Brasil – São Paulo, Ed. Pioneira
• Psicanálise do Cafuné - Estudos de Sociologia Estética Brasileira -1941);
• Imagens do Nordeste místico em branco e preto. Rio de Janeiro, O Cruzeiro,

1945.
• Poetas do Brasil. (org. e notas de Augusto Massi). São Paulo, Duas Cidades/

Edusp, 2a ed. -1997 [ 1946]
• Anthropologie appliquée (Paris)
• Le rêve , la transe et la folie – Paris, Flammarion
• Sociologia e psicanálise - São Paulo,  1948
• Introduction aux recherches sur l’interpénétration des civilizations – Paris, 1948
• Introdución a la psiquiatria social – 1949
• Brasil, terra de contrastes – São Paulo, Ed. Diffel, 1950
• Sociologie des maladies mentales -1965
• Sociologia do folclore brasileiro. São Paulo, Anhembi. (1959)
• Estudos afro-brasileiros. São Paulo, Perspectiva. (1973).

Periódicos
• “Pintura e mística”. Revista do Arquivo Municipal, vol. V, setembro. (1938)
• “État actuel des études afro-brèsiliennes”. Revue Internationale de Sociologie,

47 (1-2). (1939),
• “Machado de Assis, paisagista”. Revista do Brasil, vol. III, 29. (1940),
• “Casa Branca”. O Estado de S. Paulo, 19/11/1941.
• “Exposições de pintura”. Diário de S. Paulo, 18/6/1943
• “Carta sobre a crítica sociológica”. O Estado de S. Paulo, 25/11/1944.
• “O oval e a linha reta”. O Estado de S. Paulo, 29/5/1944.
• “Alguns pintores do NE”. Diário de S. Paulo, 28/4/1944.
• “Escultura popular brasileira”. O Estado de S. Paulo, 19/7/1944.
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• “Sobre a estética da paisagem”. O Estado de S. Paulo, abril. (1945a)
• “A propósito de algumas exposições de pintura”. Diário de S. Paulo, 6/11/1945.
• “O anjo mulato”. O Estado de S. Paulo, 15/12/1945.
• “Ensaio sobre uma estética afro-brasileira”. O Estado de S. Paulo. (1947-48),
• “Pintura... e muita literatura”. Artes Plásticas, maio-junho. (1949a)
• “Um jovem pintor da Bahia: Carlos Bastos”. O Estado de S. Paulo, 3/5/1949.
• “Estética de S. Paulo I, II e III”. O Estado de S. Paulo, junho. (1951).
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M. I. Pereira de Queiroz (on-line) Disponível na Internet via: http://www.usp.br/
iea/revista/online/revista22 Arquivo capturado em 15 de agosto de 2005.
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