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VIANNAMOOG 
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~culo XIX~ IV- Presença no painel da ficção braf;ileira. V- ,rEm busca 

de Lincoln~ VI- :,rLindolfo Collor~ VII - A tese do "arquipélago 

cultural". VIII- 'K'Bandeirantes e Pioneir~ IX- Conclusões. 



Com os livros em sucessivas edições, louvado pela critica e 

coligidos na tiragem especial da Editora Delta, chega aos oitenta o 

Conselheiro Vianna Moog. 

Lisonjeado com o encargo de saudá-lo em nome do 

êonselho Federal de Cultura
1
apresso-mfftrazer ao confrade e amigo o 

testemunho de nossa querência. Unânime nesta êasa, a W admiração 

pela vida e obra do mestre de Bandeirantes ~ Pioneiros. 

I 

DADOS BIOGRÁFICOS E FORMAÇÃO 

Filho de !vtarcos !vfoog, funcionário federal, e ·~ Maria da Glória 

Vianna Moog, professora pública, nasceu Clodomir Vianna Moog, que 

nas letras excluiu o prenome, em 28 de outubro de 1906, na cidade de 

São Leopoldo, Rio Grande do Sul. 

Era estudante, conheceu Frigga Câmara Moog, a quem 

desposou a 18 de fevereiro de 1930, e ainda hoje lhe engalana a vida. 

Do casal, são filhos Anna Maria Rodrigues, Gilberto e Geraldo. A 

primeira, professora universitária, autora da primorosa tese Antero de 

Quental- Símbolo da Cultura Portuguesa. 

Após freqüentar escolas e ginásios de São Leopoldo, (Colégio 

São José, dos Irmãos LassalistasJ, Hamburgo Novo (Colégio São 

Jacó, dos Irmãos Lazaristas) e da capital gaúcha (Ginásio Júlio de 



Castilhos), e sonhar com "a bela farda do cadete", tal o fascinio da 

carreira militar sobre a juventude rio-grandense-do-sul, encaminhou-se 

para o curso jurídico, na Faculdade de Direito de Porto Alegre, onde 

se matriculou em 1925. 

Aos vinte três anos, é o arrebatado orador da turma na 

solenidade de colação do grau aos 9 de janeiro de 1930. No discurso.) 

entremeado de aspirações, detém-se, com maior intensidade, sobr~da 
pública, sem escapar à conclamaçiH'ou rasgos à Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade, em termos indefinidos, como soia acontecer, "sem a nítida 

consciência da injustiça social", admitiria na maturidade, o tribuno 

universitário. 

Recém-formado, entrega-se às justas políticas, assumindo, ~ 

plano, "a arma do jornalismo". Atinge a direção da "Folha da Tarde"., 

de Porto Alegre, a convite de Caldas Júnior, diretor do "Correio do 

Povo", órgão de que se fizera colaborador. Orgulha-se dos artigos que 

estampara no velho matutino. Relembra-os com sotaque gaúcho: 

"Quando me revejo no "Correio", é como se estivesse de volta aos pagos, 

em contacto com meus amigos e conterrâneos, a discutir e amuar com 

eles, ao pé do fogo, entre dois amargos, ali no canto do galpão, que é 

onde melhor pulsa o coração da querência" ("Revista da Academia 

Brasileira de Letras", ano 75, n° 126,julho a dezembro de 1973). 



II 

A h 

A PERMANECIA NA AMAZONIA E O DESEPERT AR 

DA VOCAÇÃO LITERÁRIA 

Participou do movimento revolucionário de 30, do qual viria a 

desencantar-se. Declarou-se partidário da :tibvolução Gonstitucionalista de 

32. O fiscal do imposto de consumo, nomeado em dezembro de 1926, 

foi penalizado com a remoção dos Pampas para a Amazônia, de outubro 

de 1932 a julho de 1934. 
~~ 

Em quadras diversas, teve por colegas1tantoTn.~calização como 

de atividade literária: Múcio Leão, Amando Fontes e Rafael Corrêa de 

Oliveira, todos mui enobrecidos pela companhia de Cervantes, "agente 

fiscal do imposto de consumo na Espanha, no século XVI". 

No offcio, Miguel de Cervantes Saavedra descobriu os tipos .. 

jt>..J /.J;severa Vianna Moog- "que iam formar mais tarde o pano de fundo de 

seu D. Quixote". Aponta o discípulo Mateus, que fora publicano, como 

patrono da classe. Daí o título de um dos seus apúsculos/~ós, ~ 
P~blicanos-tQ 946, Livraria do Globo). 

Se o castigo resulta em naufrágio de ambições políticas, cria-lhe 

o ensejo de conhecer e examinar o Brasil. Mais ainda, acende-lhe o amor 

pelas letras.~ tlesperta-lhe; a ponto de reportar-se em lucubrações 

di~tantes, à "chama interior" dos que escrevem e ao "júbilo dos 

momentos fugazes da criação". 



O exílio de Vianna Moog - Deus louvado - transfigura-se em 

causa remota do enriquecimento de nosso patrimônio cultural. 

Nos textoffHeróis y_ Decadência (1934, Editora 

Guanabara), primeiro dos livros, reflexiona em tomo do humor. Aponta

o como "eterna antítese entre o ideal e a realidade", pondo-o, 

risonhamente, a serviço da critica, com esta nota ilustrativa: "quando no 

tempo há decadência, figuras dotadas de inteligência capazes de percebê

la, como os sismógrafos registram os menores abalos da terra, pode 

realizar-se o humor". 

Nas páginas de estréia, dá-nos retratos de Petrônio, CeiVantes e 

Nlachado de Assis, guindados por ele a heróis dos períodos de 

decadência em que vieram. Entrevê, no romacista de Helen~ "o maior 

dos nossos céticos, na sua arte, como no seu viver". 

Na publicação seguinte, O Ciclo do Ouro Negro (1936, 

Livraria Globo), define a Amazônia: "fechada, húmida, sombria e mal 

preparada para o homem". Ainda em sua percepção~' é um mundo à parte) 

geográfica, botânica e geologicamente diferente". 

Pretende corrigir o escritor de 9s Sertões. Veja-se: "A realidade, 

infelizmente, veio contrariar a metafisica arrojada de Euclides da Cunha, 

que precipitadamente conferiu, aos nordestinos, as honras de 

"domadores da Amazônia". Nesta se resume a razão (ou sem razão) da 

contradita: "a Amazônia mantém-se ainda indomada". 

O trecho euclideano, ouso afirmá-lo, é mal entendido pelo 

censor, que o toma ao pé da letraJem tennos1' conclusivos, despredendo-o 

do contexto, que lhe dá o espírito e o vivifica. 

----- -- -___________,... __ ,.__ ------ - ... .-..c- 1---::------_-~-



III 

RETORNO AOS PAMPAS 

"NOVAS CARTAS PERSA" - "EÇA DE QUEIROZ 

E O SÉCULO XIX" 

Naqueles confins, redig~ dois trabalhos. Lança-os no retomo 

ao Rio Grande do Sul. 

Novas Cartas Persas <.Livraria do Globo, 1937), qual Heróis~ 

Decadência, {obra dominada pelo humor e pelo ceticismo. 

Faz sátira social e política. Mais política, que social. 

Guar~ nos escritos, a nitidez e a fluência, a agilidade e o 

colorido, o poder de comunicação e a ironia do artista de A Cidade ~ M 

Serras. Tanto basta, para o reconhecimento das virtudes literarias de 

Vianna Moog. 

Não só retraçao perfil e o itinerário do romancista de além-mar. 

Explora-lhe o manancial em Eça de Queiroz ~ _Q Século XIX, (1938, 

Livraria Globo). 

Críticos de prol analisam o livro. Recolho dois juízos. Autor de 

ensaio sobre Eça, Alvaro Lins não hesita em declarar que a produção de 

Vianna Moog é o mais perfeito~estudo consagrado ao escritor de A 
Cidade };.. ~ Serras. A seu turno, Tristão de Atai de reputa-o "um livro 

serenamente luminoso e belo". 

Justo preito de Vianna Nioog ao "pobre homem da Póvoa do 

Varzim", estilista de presença domin"te na literatura brasileira. 



A admiração,: e o incontido entusiasmo do ensaita gaúcho pelo 

biografado,: avultam nest,J excerto: 

"O estilo de Eça! Aquilo é a um tempo música e geometria, 

dança e poesia, poesia e arquitetura. Fluido, claro, translúcido, 

vitaminado, macio como berceuse e capaz também das ressonâncias do 

bronze, submisso a todos os gêneros, nunca houve em tempo algum, à 

disposição de um artista, mais maravilhoso instrumento de realização de 

beleza e vida no espaço bi-dimensional do papel" (Oração Acadêmica). 

Do tópico dedicado à morte do romancista, translado o 

arremate: "Um sino ao longo bate quatro pan1cadas. O calendário marca 

16 de agosto de 1900. O século também tinha terminado". 

V . ~ . d ' ta ru. para @lit@i!fttt e selS anos que per emos o romancL<> .. 

!v'lalgrado os equívocos, em que tenha incidido, inclusive a do extremo 

realismo, rechaçado por Machado de Assis,~~ o Basilio (1) , 

Eça é escritor prodigioso, mestre da "prosa de ficçao", conforme Lúcia 

Miguel Pereira (Erosa de Ficção, 1957, Livraria José Olímpio). 

O prosador sulino organizou a seleção e assinou a peça 

introdutória de Eça de Queiroz - Homens y_ Idéias do Século XIX -

Antologia (Livraria Dois Mundos Editora Ltda, Rio de Janeiro, s.d.). Na 

coletânea, reitera a assertiva de ser o romancista "o escritor mais 

caracterist:i.co de sua época". E adianta: "Nem Dickens nem Balzac, nem 

Zola, nenhum foi mais representativo, mais identificado com a alma de 

sua época, mais absoluta e irrestritamente ligado ao espírito do seu 

tempo. Em sua obra, mais que em qualquer outra, repercutiram todos os 

acontecimentos, todas as revoluções, todos os movimentos e revelações 

(1) Machado de Assis, Crítica Literária, W.M. Jachson Inc. Editores, 1946, págs. 160-186. 



® 

da passada centuria". 

IV 

PRESENÇA NO PAINEL DA FICÇÃO BRASILEIRA 

Um Rio Imita o Reino (1939, Livraria do Globo), primeiro 

romance e obra-prima do autor no plano ficcionista, é premiado, em 

1939, pela Fundação Graça Aranha. Consolida-lhe o renome literário e 

assegura-lhe a presença no painel da :ficçao brasileira. 

Há muito de ensaio nessas páginas, impregnadas de sua época, 

de sua região, de seu meio social: gente, costumes, formação e caráter. 

Famoso o conceito de Stendhal, expendido em Le Rouge et Le Noir: "o 

romance é um espelho ao longo do caminho". Explicam-se as agudas 

obsetvações, que enriquecem o volume, voltadas à colonização alemã no 

sul do país. 

É de gabar-se, e Moises Velhinho encareceu-as, não somente a 

sobriedade e a síntese, senão o sentido arquitetônico do livro. 

Integram-lhe o conjunto romanesco Uma Jangada para Ulisses 

(1959, Livraria Globo) e Toia (1962, Editora Civilização Brasileira). 

No último, desvendou-nos o México. Narra "os amores 

pecaminosos de um diplomata brasileiro com uma bela mestiça da raça 

que Cortez dominou", ressalta Elrnano Cardim, ao recepcioná-lo no 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O exímio jornalista e escritor 



procede à interpretação crítica da obra ficcionista do sociólogo de 

Bandeirantes~ Pioneiros. 

De Vianna Moog, a confidência: '']Jili! foi escrita em vinte e três 

dias. Depois levei seis meses polindo, acertando" (in "Boletim do 

Conselho Federal de Cultura", out.-dez. de 1976, pag. 124). Em qualquer 

gênero, não dispensa o "lavor literàrio", incluida a preocupação da frase 

comunicativa. 

v 

"EM BUSCA DE LINCOLN .. 

Em busca de Lincoln (1968, Editora Civilização Brasileira) 

incorporou-o à legião dos que estudaram a vida do memorável estadi~ta. 

Na copiosa bibliografia lincolneana, destaca o meticuloso Vlilliam 

Herdnon, companheiro de escritório de advocacia, ainda hoje, "o mais 

típico, o mais famoso e o mais clássico dos seus biógrafos", no juízo do 

analista brasileiro. Devotado pesquisador, o escritor patrício entregou-se 

ao exame da formação do biografado, além de focalizá-lo no tempo e no 

espaço. 

Relevem-me a evocação. Jovem ainda, prestei tributo 

modestíssimo é certo 1 ao imortal presidente dos Estados Unidos, no 



artiguete Lincoln, publicado no "Correio de São Carlos", São Carlos, 

SP, ... 

VI 

LINDOLFO COLLOR 

Lindolfç Collor ~ J! Questão Social, eis o ensaio de Vianna 

Moog, que lhe sinaliza o ingresso no Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, aos 16 de novembro de 1977, recepcionado por Elmano 

Cardim, acadêmico e jornalista, ex-diretor do "Jornal do Comércio". 

O intérprete de Bandeirantes 'º-Pioneiros esboçou a biografia do 

primeiro Ministro do Trabalho, que geriu a Pasta de 26 de novembro de 

1930 a 4 de abril de 1933. 

Fixou-se o recipiendário no jornalista, no político, no 

revolucionário de 30. E destacou-lhe a operosa atuação ministerial. 

Lindolfo Leopoldo Boeckel Collor nasceu em 4 de fevereiro de 

1891, em São Leopoldo, 4 ili3iii 1 J' erhl- no Rio Grande do Sul. Com 

51 anos, faleceu no Rio de Janeiro, a 21 de setembro de 1942. 

Moog foi ledor, artigo por artigo, da colaboráção política do 

conterrâneo estampada em "A Federação", orgão do Partido ~publicano 

sul-riograndense, fundado por JÚLIO Prates de CASTILHO) a esse 



tempo, sob comando de Antônio Augusto BORGES DE MEDEIROS. 

Mais tarde, foram aqueles escritos, reunidos em livro. 

Os títulos que causaram mais forte impressão ao JOVem 

acadêmico "Pela Ordem" 
' 

"Coligações Imorais" 
' 

"Chicana 

Desmascarada" - mostram o desassombro e a vehemência do articulista. 

Depois de eleito para a Assembléia Legislativa em 1923, e já 

Deputado Federal, Collor passou a colaborar em "O País", do Rio de 

Janeiro. 

No Rio Grande do Sul, conhecidas, à época, as lutas "entre 

republicanos e libertadores, entre pica paus e maragatos" representados, 

os picapaus ou ximangos, por borgistas e os maragatos por assisistas, à 

frente desses João Francisco de ASSIS BRASIL. 

Consigna o conferencista do Instituto Histórico que o Ministro 
I 

da Pasta da Revolução "não procede da Fronteir~ nem da Serra". E seu 

conterrâneo, "originário da região colonial alemã, dars margens do Rio dos 

Sinos. Um e outro pequenos-burgueses, nascidos em São Leopoldo, 

fundada por J osé Feliciano Fernandes Pinheiro, santista, que ostentava o 

título de Visconde, ligado à cidade. 

Ao avivar os di~ da juventude, Moog relembra-se dos próceres 

gaúchos: "de um Borges de Medeiros, de Caçapavaj de um Getúlio 

Vargas, de S. Borjaj de um João Neves de Fontoura, de Cachoeira; de um 

Oswaldo Aranh~ de Alegre~te ou de um Mauricio Cardoso, de Porto 

Alegre, astros maiores dos momentos estelares que o Rio Grande do Sul 

iria viver", ao lado dos quais - sublinha - ''Lindolfo Collor não ficaria 

deslocado". 



@ 

Nos pagos, ainda Acadêmico de Direto, participou do comício 

com vista à reeleição do ídolo à Câmara Federal, episódio inesquecível de 

sua passageira vida política. Encerrou a oração com este genuíno rasgo 

de eloquência universitária: "Que as palmas, as homenagens, as glórias, 

os êxitos e triunfos que a vida lhe reserva, Sr. Lindolfo Collor, continuem 

por mim esta oração". 

Impressionou-se com os escritos políticos e o parecer do 

Deputado FederalJesse último de analise do "Çonvênio çk. Montevidéu", 

assinado pelo Brasil e Uruguai, em "defesa comum contra as incursões 

de fronteiro de caudilhismo apátrida, que, aos olhos de-Collor, constituía 

"o mal congênito das republicas comerciais". 

De outro lado, sensibilidazaram-no as lúcidas exposições de 

motivo dirigidas ao Presidente da República, atinentes aos projetos das 

primeiras leis trabalhista do periodo revolucronário. 

Quando o amigo ilustre lhe deu a conhercer a nomeação para 

fm, Ministro do Trabalho, tofnou-se de tristeza. A escolha - disse-o; 

expressamente- fora a grande decepção que lhe trou~era a Rev~o de :x.j 
30. Não hesitou em afirmar que imaginara para Lindolfo ~Collo~ o 

Ministério da Fazenda, o do Exterior ou mesmo o da Agricultura. E 

arrolou razõf es. A mais notória: Lindolfo Collor fora "o redator do 

monumental ~nifesto dirigido 'a Nação pela Aliança Libertadora na 

Grande Conven~ão de 20 de setembro de 1929''/ De_Aoflado, concluía: 

"Jogá-lo para o Ministério do Trabalho era subestimá-lo demais. Não, não 

dava para compreender". Há mais . Surpreendeu-o a satisfação do 

nomeado, quer ao anuir ao convite, quer ao empassar-se. Muito depois, 

viria a compreender, tanto a escolha, 
1
quanto o regosijo do novo Ministro. 



7 

Esquecera Vianna Moog- este o pont'OYlíue o Manifesto de 20 

de setembro, de autoria de Collor, encerrava, para aqueles dias, notável 

programa de política social, a refletir o reclamo dos trabalhadores 

brasileiros. Do histórico documento, extraio o texto que imprimiu "força, 

sentido e direção" ao movimento revolucionário:L.mw e~ 
. "" 

"A proteção aos interesses dos operários deve ser completa. A 

conquista das oito horas de trabalho, o aperfeiçoamento e ampliação das 

leis de férias, dos salários-mínimos, a proteção das mulheres e dos 

menores, todo esse novo mundo moral que se levanta, nos nossos dias, 

em amparo do proletariado, deve ser contemplado pela nossa legislação, 
.., • Ç, d ....... &-~/ . d para que nao se continue a 01en er os~ moraJ.s os nossos 

trabalhadores com a alegação de que o problema social no Brasil é um 

caso de policia." M~ 

Quanto aos numerosos diplomas legais e respectiv~~ 
~ 

motivos da primeira fase da política social de 30, que recordam a 

presença de Lindolfo Collor na Pasta do Trabalho e de Evaresto de 

Morais na Consultoria Jurídica do Ministério, acodem-me as 

relacionadas à organização das classes e à instituição das Convenções 

Mixtas de Conciliação e das Juntas de Conciliação e Julgamento, a 

estabelecerem os primórdios da Justiça do lí·abalho. Lembre-se que 

Alfredo João Louzada organizou a importante coletânea Legislação 

Social Trabalhista, dado a lume em 1933. ~ 

Em livros especializados, a todos~otadamente em 

O Direto do Trabalho~ª Seguridade Social na Constituição (23 ed., Ed. 

Barsai, Rio, 1976). ~ ligeiras J>bservações sobre o Decreto-lei 

~"~) 



19.770, de 19 de março de 1931, que regulava a organização e 

funcionamento dos sindicatos de empregados e empregadores, objeto 

ampla refexões na obra mecionada (págs. 241-246). 

Esse decreto constitui a expressão da política social da 

Revolução de 30, chefiada por Getúlio Vargas. 

Anteriormente, a legislação brasileira conferia ao sindicato a 

"personalidade civil.,. o decreto-lei fl0 19.770, que o elevou a 
• <V . ' representante legal da profissão, dotou-o s;.rvo-me da esta elecida a 

época pela Organização Internacional do Trabalho - de "personalidade 

social", empregado o tenno por anti tese. 

Razão houve para que Lindolfo Collor, qualificasse, na 

exposição de motivos, aquele projeto, de "primeira iniciativa sistemática 

no sentido da organização racional do trabalho em nosso país". 

VII 

ARQUIPÉLAGO E INTEGRAÇ .. {O CULTURAL 

Verdadeiro desafio em busca de novas opções 'a nossa cultura, a 

conferência ministrada por Vianna Moog, no Itamarati, em 1942, sob o 

título Interpretaçãq gg Literatura Brasileira, quando desenvolveu a 



controvertida tese do arquipélago cultural, expressão do uso de João 

Ribeiro, conforme Tristão de Ataíde, (Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 

11-11-1977). 

O quadro literário e sugestões, esboçados pelo autor, divulgados 

em vários idiomas, provocaram debates e justificados elogios. O de 

Tristão, por exemplo. Consoante o critico "esse sinal de variedade na 

interpretação da vida cultural brasileira tomou corpo num ensato que 

marcará época na história do pensamento brasileiro". 

Não me dispenso a transcrever a síntese do persuasivo 

arrazoado que conduziu o autor de Bandeirantes ~ Pioneiros àquela 

proposição. 

"Um dia decepcionado de nossos métodos de interpretação da 

literatura brasileira, sobretudo do método unitário e cronológico que lhe 

era quase invariavelmente aplicado, em detrimento de altíssimas 

expressões de nossas culturas regionais, propus que se considerasse o 

Brasil não como um continente cultural, mas como um arquipélago com 

sete ilhas de cultura autônomas e diferenciadas: a Amazônia, o Nordeste, 

a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e a Metrópole. Lá 

onde predominassem o1(mesmos estilos de vida - lá encontrar-se-iam 

núcleos culturais homogêneos e diferenciados." 

E aduzia o reflexivo intérprete da sociedade brasileira: "Estava 

eu portanto com minhas ilhas bem definidas - geográfica, histórica, 

política, social e economicamente bem caracterizadas- e podia situar os 

nossos escritores, sobretudo os grandes nomes da província que nossas ~ 
- ~ 

~:=wel-.·- ..... -~ ~ 
~~~T~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~ 



Sem embargo, a proposta não se revelou de todo abrangente, 

tanto que, após indicar Alcydes Maya, gaúcho de quatro costados, seu 

predecessor imediato na Casa de Machado de Assis, como "o 

representante típico do núcleo cultural rio-grandense", com vistas a 

Ruínas Vivas e Alma Bárbara, o idealizador do "Arquipélago" ele 

próprio, confessou a impossibilidade de confinar numa das ilhas o 

maranhense Aluísio de Azevedo, primeiro ocupante da cadeira. 

Há mais. Em nossos dias, mercê do incontido progresso dos 

meios de comunicação, com os jornais, rádios, cinemas e televisões, 

conquistando espaços e cobtifo o território nacional de um a outro 

extremo, a consciência cultural brasileira sofre impactos, opostos ao 

regionalismo e aos efeitos das correntes migratórias. Sob essa ótic~ nos 

últimos cinqüenta anos, alterou-se a fisionomia dos pampas e de outras 

regiões do Brasil. 

Concluo por realçar a magnitude da contribuição de Vianna 

Moog, pelos ângulos novos que abriu ao problema cultural no distante 

1942. Foi bem um minu~ com o assobio de alerta, a varrer, não apenas 

"o tapete verde ou a ondulação das coxilhas rio-grandeses", e sim os 

nossos velhos quadros intelectuais. 

Registro à margem. ém 1952, o mestre de Bandeirantes Y 

Pioneiros é eleito pelo Conselho Interamericano Cultural, representante 

do Brasil na Comissão de Ação Cultural da Organização dos Estados 

Americanos, com sede no México e da qual chega á presidência. 



VIII 

BANDEIRANTES E PIONEIROS 

Antes de deter-me nas idéias centrais de Bandeirantes ~ 

Pioneiros, assinalo o ingresso de Vianna !v1oog, em 1945, na Academia 

Brasileira, com "jovem maturidade" e "largos ombros de atleta", visto que 

"não havia dobrado o famoso quadro dos quarenta". O reparo é de 

Tristão de Ataíde, ao recepcioná-lo no reduto nacional das letras. 

Na oportunidade, o recipiendário comprometeu-se a pugnar 

"pelo restabelecimento, permanencia e continuidade daqueles valores 

morais e espirituais que fazem, ao lado da justiça social, e só eles, a 

grandeza das nações". A cadeira que lhe coube, patronímica de Basilio da 

Gama, fora ocupada por Aluízio de Azevedo e Alcides Maya. O primeiro, 

romancista "dos nossos cortiços, das nossas casas de pensão, das nossas 

ruas e vielas"; o segundo, ainda em seu julgamento~ "a maior glória 

literária do Rio Grande do Sul". 

Depois de divisar a Amazônia, o sertão, o litoral, as montanhas 

mineiras, as nossas cidades, os nossos rios as nossas serras e os nossos 

vales, adverte o autor de Bandeirantes~ Pioneiros: "dentro deste cenário 

vi também o homem: o caboclo, o nordestino, o imigrante". E conclui, 

enfaticamente: "Eu vi o Brasil!" 

Por igual, viu os Estados Unidos. De 1946 a 1950, servira na 

Delegacia do Tesouro Brasileiro de Nova Iorque, e lá estivera1t em 

pet1odos menores de permanência. Pesquisa nuf e noutro país, 

acumulando "razoável acervo de impressões e reflexões". É muito 
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expressivo que enctmasse os registros acumulados no pais nortç

americano, ainda ganga bruta, com as expressões: "Pare, Olhe, Escute". 

Stop, Loolç, Listen. 

Talvez por isso, declare no prefacio que o volume 6 "fruto antes 

de observação direta dos dois países que de investigações livrescas, ainda 

que por vezes possa dar a impressão do contrário". Não lhe assiste razão. 

Revela mestria e segurança no paralelo. Quero dizer, no 

confronto hitórico-cultural entre os dois povos. Claro que não o 

estabelece, unicamente, através das "lições diretas e frias da realidade", 

diria Ruy ("Duas Impresas", 16-10-1900 em Obras completas, t. V 

pág. 333). 

Não haja dúvida, a contribuição de Moog é de historiador, de 

pensador, de sociÓlogo. E de homem de letras. 

No longo decênio em que reteve os originais, perpassando-os, 

ampliando-os, acenou com a epígrafe "Conquistadores e colonizadores", 

a pretexto de evidenciar, em sua singularidade, o papel de uns e outros, 

para afinal chegar ao titulo definitivo do mais famoso dos seus livros: 

Bandeirantes~ Pioneiros. 

No que respeita aos dois tennos, assim se exprime ao revelar a 

chave do livro: "Bandeirante é o homem que se aventura numa 

empreitada varonil em busca de riquezas, deixando mulher e :filhos, e 

depois volta para a casa. Pioneiro é aquele que parte com a familia para 

estabelecer raízes, para colonizar a terra. O bandeirante é predatório, o 

pioneiro é orgânico, leva a civilização com ele" (in "Boletim do Conselho 

Federal de Cultura", out.- dez. de 1976, pag. 129). 
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Com a edição originária de 1964, a · ge a 15a em 1985 (Editora 

Civilização Brasileira). Traduzem-no mu tlo afora. Tem curso na 

América do Norte (Bandeirantes and Pio ers - George Brasiller, Inc., 

New York, na França (DécichiS et Pionniers - Gallimard, Paris) e na 

Espanha (Bandeirantes y Pioneros - Cultura Hispanica, Madrid). 

O livro luminoso, que ratifica e consolida a presença de Vianna 

Moog entre os intérpretes deste país, é essencial ao conhecimento de 

nossos valores históricos e de nossa evolução. Coloco-o, condignamente, 

quanto à representatividade brasileir~ ao lado destes estudos 

culminantes: O Brasil Social, de Sílvio Romero~ Os Sertões, de Euclides 

Cunha~ A Organização N acionai Brasileir~ de Alberto Torres~ 

Populações Meridionais do Brasil, de Oliveira Vianna; Casa Grande ~ 

Senzala, de Gilberto Freyre; História da Civilização Brasileira, de Pedro 

Calman; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda; Cartas de um 

Solitário e o V ale do Amazonas de Tavares Bastos. Afora outros. 

Pouquíssimos, por sinal. 

Historiador moderno, apoiado em fontes autênticas, mostra-se 

capaz de decifrá-las. Admiro-llie a sensibilidade na análise não só do 

desenvolvimento, senão da alma das duas Nações. Magistrais a 

interpretação e o paralelo a que proced~contecimentos históricos e 

sócio-culturais de reflexos decisivos nos destinos do povo brasileiro e do 

povo americano, e que tanto distinguem a evolução de ambos. 

De Érico Veríssimo, a estimativa: "Penetrante, revelador, 

corajoso, esse livro provo ará discussões apaixonadas e ficará na nossa 
Q.l 

história literária ombr com Casa Grande ~ Senzalª; de Gilberto Freyre". 



Se é inquestionável o reparo de Capistrano de Abreu de ser 

impossível escrever-se a história do Brasil, ignorando-se a obra 

imorredoura dos jesuítas, identicamente não se pode concebê-la sem ter 

em conta o labor dos bandeirantes. 

XI 

CONCLUSÃO 

' Ao que sei, Vianna Moog volta-se, ainda hoje, a elaboração de 

novos trabalhos. Chega aos oitenta "sem saudades de si mesmo", na 

encantadora expressão de Machado de Assis, que extraio do Memorial de 

Aires. 

Pobre de engenho e arte, outro, Senhor Conselheiro Vianna 

Moog, deveria ser o intérprete do Conselho Federal de Cultura. Vale 

dizer, o apregoador dos vossos méritos. Mas, com esta certeza: ninguém 

me suplantaria na admiração pelo escritor que abriu rrmos ~ cultura 

brasileira, e no respeito à figura que, pela modestia, polidez e moderação, 

pelo convívio afetuoso e feitio moral, se constitui num modelo de 

bondade e dignidade humana. 


