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RESUMO 

A presente monografia se propõe a analisar alguns aspectos da contribuição 

intelectual de Roger Bastide (1898 – 1974), sociólogo, francês, crítico, professor da 

Universidade de São Paulo e de Sergio Milliet (1898 – 1966), sociólogo, paulista, crítico de 

arte e professor da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Tomamos como 

hipótese inicial a sugestão de que no diálogo que ambos estabeleceram durante três décadas 

se condensa uma poderosa interpretação sociológica da sociedade brasileira, na medida em 

que produzirá seus efeitos em campos de especialidade muito variados, tais como – além 

das ciências sociais – o das letras, das artes e da literatura, assim como em contextos 

institucionais bastante diversos como a universidade e a imprensa.    Levar-se-á em conta a 

recente valorização desta dimensão das produções dos autores em sua fortuna crítica, a 

partir do conjunto de materiais, disperso em livros, jornais e arquivos pessoais. Neste 

sentido, esta monografia pretende identificar, classificar e sistematizar esse diálogo, no 

período de 1930 a 1960, a fim de prestar o justo reconhecimento desse importante legado 

para as ciências sociais contemporâneas e, mais especificamente, para a área de pensamento 

social brasileiro. 

 

Palavra Chave: Pensamento Social no Brasil, sociologia, crítica de arte, 

interpretações do Brasil. 
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ABSTRAT 

The present monograph proposes to analyze some aspects of Roger Bastide's 

intellectual contribution (1898 – 1966), sociologist, french, critical, professor of São Paulo 

University and Sergio Milliet (1898 – 1966), sociologist, paulista, art critical and professor of 

Sociology and Policy Free School of São Paulo. We hypothesized as a initial suggestion that 

in a dialogue that both established during three decades condenses one powerful sociological 

interpretation of Brazilian society, according as will produce its effects in many sundry 

specialty fields, such as – beyond of Social Sciences – of the letters and of the arts and of the 

literature, as in institutional contexts very divers such as university and the press. Take up to 

account the recent appreciation of this dimension of authors' productions in their critical 

fortune, from the set of material, dispersed in books, newspapers and personal files. In this 

sense, that monograph seeks to identify, to rank, and systematize this dialogue, in the period 

1930 – 1960, in order to provide fair recognition of this important legacy for the 

Contemporary Social Sciences and, more specifically to the Brazilian social thought Area. 

 

Keywords: Brazilian social thought, Sociology, art criticism, interpretations of Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

Em geral, as interpretações sobre a história das ciências sociais no Brasil sublinham como 

decisiva a inflexão operada pelo processo de sua institucionalização universitária (Miceli, 

1989). A criação dos cursos de ciências sociais na Escola Livre de Sociologia e Política 

(ELSP) e na Universidade de São Paulo (USP), na primeira metade da década de 1930, 

bem como a experiência inovadora da Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935 – 

posteriormente refundada, no final da década, como Universidade do Brasil (UB), 

apontam, sem dúvida, para a existência de um cenário de expansão e crescente 

legitimação das ciências sociais no Brasil. Na ELSP, na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras (FFCL) da USP e na Faculdade Nacional de Filosofia (FNFI) da UB, foi de fato 

muito importante à presença dos professores estrangeiros, como resultado do 

financiamento das missões européias e norte-americanas, cumprindo com objetivo no país 

de viabilizar o início da vida universitária brasileira. A antropóloga Fernanda Arêas 

Peixoto, produz um importante estudo sobre a missão francesa na Universidade de São 

Paulo, ao qual destaca as origens e as finalidades desta missão com todas as suas nuances. 

 Cabe aqui destacar, dentre outros, a atuação de Donald Pierson, da ELSP, de Roger 

Bastide, da USP, e de Jacques Lambert, na UB, por exemplo. Sem suas atuações, 

dificilmente teríamos uma afirmação tão rápida das ciências sociais na vida intelectual 

brasileira entre 1930 e 1950 (Pontes, 1995). Vale frisar que, através do ensino e da 

pesquisa, estes ilustres professores estrangeiros formaram uma geração de cientistas 

sociais universitários de renome, como por exemplo, Maria Isaura Pereira de Queiroz, 

Florestan Fernandes, Oracy Nogueira e Luiz Aguiar Costa Pinto. 

Entretanto, se é verdade que a institucionalização universitária das ciências sociais 

representou uma transformação extraordinária na história destas disciplinas no país, isto 

não gerou, necessariamente, uma ruptura abrupta com a reflexão acumulada pelas 

gerações anteriores. Já nos fins do século XIX inúmeros pensadores de diversas áreas 

como ensaístas, médicos, engenheiros se dedicaram a interpretar a sociedade brasileira e 

suas nuances. É de grande importância alguns livros e, dentre eles, podemos citar, O 

Abolicionismo (1883), de Joaquim Nabuco, Os sertões (1902), de Euclides da Cunha, o 

primeiro volume de Populações Meridionais do Brasil (1920), de Oliveira Vianna, e 

especialmente a tríade representada por Casa grande & senzala (1933), de Gilberto 

Freyre, Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda, e Formação do Brasil 
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Contemporâneo: colônia (1942), de Caio Prado Jr. Estes livros articulam um conjunto 

expressivo de hipóteses explicativas sobre o Brasil (Candido, 1995). 

 Cabe observar que neste percurso da institucionalização das ciências sociais surgiram 

inúmeras monografias que confrontavam, contrariavam ou se opunham às hipóteses e 

questões elencadas pelas produções anteriores, o que nos permite vislumbrar uma serie de 

conexões entre o chamado “ensaísmo” e as ciências sociais universitárias (Botelho, 2010). 

Apesar de suas atuações em âmbito profissionalizado nas ciências sociais, Bastide e 

Milliet operaram como “pontes” entre diversos domínios expressivos, como o ensaio, a 

literatura, a crítica de arte e as ciências sociais institucionalizadas. Algumas destas 

“pontes” serão ressaltadas ao longo da reconstrução do diálogo crítico entre os autores. 

 As seções iniciais desta monografia são resultados obtidos através da pesquisa realizada 

junto ao Programa Institucional de Iniciação Cientifica da Universidade Federal 

Fluminense (PIBIC UFF), entre os anos de 2014 e 2015. O intitulado projeto “Roger 

Bastide: Reflexão Estética e Interpretação do Brasil” sob a orientação do Professor Doutor 

Antonio da Silveira Brasil Junior, hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

foi classificado entre os dez melhores projetos da área de ciências humanas no Prêmio 

UFF Vasconcellos Torres de Ciência e Tecnologia do XXV Seminário de Iniciação 

Científica entre 25 a 27 de Novembro de 2015. 

No projeto, analisamos o diálogo que Roger Bastide estabeleceu com artistas e intelectuais 

brasileiros, sobretudo no suplemento Literário do jornal O Estado de São Paulo, no qual 

articulava de maneira peculiar passado e presente, arcaísmo e modernidade (Bastide, 

1976), com um refinado olhar sobre as mais variadas formas de ver a arte através da 

estética, correlacionando-a sistematicamente com a cultura brasileira em perspectiva 

sociológica. Um dos intelectuais com quem Roger Bastide manteve um diálogo crítico foi 

Sérgio Milliet; dentre os vários veículo da imprensa brasileira, irei me ater às publicações 

do jornal O Estado de São Paulo entre as décadas de 1930 a 1960 e também na revista 

Anhembi no mesmo período, para compor a trajetória dos autores no âmbito intelectual 

brasileiro com as devidas nuances históricas. Posteriormente junto a Professora Doutora 

Carmen Lucia Felgueiras Tavares da Universidade Federal Fluminense, através do 

Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade Federal Fluminense 

(PIBIC UFF), em curso desde agosto de 2016, iniciamos o projeto Roger Bastide e Sérgio 
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Milliet: Diálogos Críticos em Perspectiva Sociológica com o intuito de um 

aprofundamento da pesquisa anterior. A linha de estudo atual analisa sistematicamente as 

publicações Bastide e Milliet na década de 1930 a 1960 pelo viés critico e sociológico de 

seus diálogos no âmbito jornalístico e em algumas publicações periódicas. 

Roger Bastide (1898 – 1974) regeu a Cátedra1 de Sociologia I da Universidade de São 

Paulo por dezesseis anos, entre 1938 a 1954, substituindo Claude Lévi-Strauss. Foi 

decisivo para realizar a mediação entre a vida universitária e outras esferas da vida 

intelectual brasileira que não se encontravam em sintonia ou que estavam à margem das 

instituições de ensino superior recém-instituídas no país. Bastide valorizou as dimensões 

estéticas e místicas da vida social, o que o levou, por exemplo, a dialogar com os autores 

modernistas brasileiros. Uma reflexão de Bastide de grande importância foi não descartar 

o legado do “ensaísmo” de 1930. Devido à proximidade com os modernistas e com a 

interpretação do Brasil feita por Gilberto Freyre - além do mais, o próprio Bastide traduziu 

para o francês o livro Casa grande & senzala. O sociólogo francês estudou a cultura 

africana minuciosamente, em particular na Bahia e em São Paulo, expressava seu interesse 

pela diversidade cultural africana, nas formas em que esta cultura assumiu na sociedade 

brasileira, e por suas práticas sociais e religiosas. Um bom exemplo a ser citado é sobre o 

estudo das populações negras e as religiões afro-brasileiras que gerou um livro chamado 

Le Candomblé de Bahia (1958); antes disso teve especial participação no livro Brancos e 

negros em São Paulo (1955), feito em parceria com Florestan Fernandes a pedido da 

UNESCO.  O Projeto UNESCO, alias, foi muito importante para instituir a discussão 

sobre as relações raciais no Brasil como para a própria institucionalização das ciências 

sociais (Maio, 1997). Florestan Fernandes, discípulo de Bastide, foi um bem sucedido 

implementador das práticas sociológicas no sentido mais estritamente acadêmico na USP, 

substituindo seu mestre em 1954 quando este retorna à França. Há quem diga que o seu 

reconhecimento de certa forma ocultou a atuação do seu orientador; assim toda a produção 

do ilustre francês passaria a ser lembrada pela formação de sociólogos de sucesso que 

levaram à profissionalização das ciências sociais no Brasil. Mais recentemente, tanto na 

área de pensamento social no Brasil quanto nos estudos literários e também nas próprias 

ciências sociais francesas, a contribuição sociológica de Roger Bastide vem sendo 

revisitada em outras chaves, realçando principalmente a centralidade da reflexão estética 

                                                             
1 Cadeira professoral; o mais alto posto da hierarquia do magistério – Dicionário on line de Português, 

http://www.dicio.com.br/catedra/. Acesso em 05/08/2016. 

http://www.dicio.com.br/catedra/
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em seus trabalhos. “O debate sobre as artes no Brasil e no mundo, matéria de sua “estética 

sociológica” e de sua” sociologia estética” de fato não passou desapercebido por seus ex-

alunos da USP, como Antônio Candido e Gilda de Mello e Souza, e foi muito bem 

apresentado por Fernanda Peixoto em “Roger Bastide e o modernismo: diálogo 

interessantíssimo”, capítulo de Diálogos brasileiros: uma análise da obra de Roger Bastide 

(2000), livro que reconstitui as conexões  intelectuais  de  Bastide  com  os  modernistas,  

Gilberto  Freyre  e  Florestan Fernandes.  

As relações entre Bastide e seus ex-alunos da USP, numa abordagem que conjuga as 

dimensões intelectuais e as práticas de sociabilidade em São Paulo nos anos de 1940, 

foram tema de reflexão de Heloísa Pontes em Destinos mistos (1998). Em âmbito 

estritamente literário, Glória Carneiro do Amaral analisou e compilou uma enorme 

quantidade de textos (antes dispersos) de Bastide sobre a literatura brasileira e francesa, 

reunindo-os nos dois volumes de Navette França-Brasil: a crítica literária de Roger 

Bastide (2010). Em outro livro organizado por Fraya Frehse e Samuel Titan Jr., 

Impressões do Brasil (2011), temos acesso a onze ensaios de Bastide bastante 

representativos do conjunto de sua reflexão estética, isto sem falar na publicação do 

instituto francês Centre d’Études Bastidiennes, Bastidiana, com os inúmeros aspectos da 

produção de Roger Bastide. 

Sergio Milliet da Costa e Silva (1898 – 1966), paulistano, sociólogo, professor, tradutor, 

crítico de arte, pintor, fez seus estudos primários no estado de São Paulo. Aos dois anos de 

idade, Milliet perdera a mãe e com quatorze anos foi elevado por seu pai para a Suíça, 

onde fixaram moradia. Posteriormente Milliet inicia seus estudos em ciências econômicas 

e sociais em Genebra, concluindo-os na cidade de Berna. Versado no campo da poesia, 

Milliet lança dois livros, Par Le sentir em 1917, e En Singeant e Le Départ sous La Pluie 

em 1918. De volta ao Brasil, mais especificamente a São Paulo, em fins de 1920, Milliet 

participa da semana de arte moderna em 1922, quando apoia as iniciativas do grupo 

modernista em prol das artes e da literatura. Em 1923, decide ir morar em Paris, para 

acompanhar todas as novidades relacionadas às artes; contudo, mesmo fora do país 

participou ativamente na produção de revistas brasileiras, como por exemplo, a Revista do 

Brasil, Klaxon, e francesas, como a revista Lumière, traduzindo textos de modernistas 

brasileiros. De volta ao Brasil em 1925, Sergio Milliet funda a Revista Cultura junto com 

Oswaldo de Andrade e Afonso Schmidt, e em 1927 torna - se gerente do Diário Nacional 
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(Jornal do partido democrático); a partir de 1933 até 1935, tornou- se secretário da Escola 

de Sociologia e Política em São Paulo. Em 1935, se liga a um grupo de intelectuais para a 

fundação do Departamento de Cultura de São Paulo onde é nomeado chefe da Divisão de 

documentação Histórica e Social, entre estes intelectuais estavam Paulo Duarte e Mario de 

Andrade, Antonio Carlos Couto de Barros e Rubem Borba de Morais. Milliet exerce a 

atividade de professor entre os anos de 1937 a 1944 na Escola de Sociologia e Política em 

São Paulo onde já atuara como secretário por três anos, nesse tempo conhece e auxilia o 

professor Claude Lévi- Strauss em suas expedições etnográficas. 

Em 1938, Milliet inicia suas atividades jornalísticas no O Estado de São Paulo, com certa 

frequência escrevendo sobre arte e literatura, destacando-se na área de crítica de arte. São 

deste período Pintores e pintura (1940), O Sal da Heresia (1941), e Fora de Forma e A 

Marginalidade da Pintura Moderna (1942). Ao retornar de uma viagem aos Estados 

Unidos em 1943, Milliet publica um livro chamado A Pintura Norte Americana e, cabe 

aqui destacar, inicia sua jornada de aprendizagem na pintura e também torna-se 

colaborador da Revista Clima. Ao ser convidado a assumir a direção da biblioteca 

municipal de São Paulo, Sergio Milliet promove uma série de atividades culturais, como 

por exemplo, palestras, mesas redondas, exposições que o aproximam dos intelectuais tais 

como: o próprio Roger Bastide, Lourival Gomes Machado, Luís Martins, Osório Cesar, 

Luis Saia entre outros. 

No ano de 1944 publica o primeiro volume do livro intitulado de Diário Critico que chega 

ao seu décimo número em 1959. Em 1945, no 1° congresso Brasileiro de Escritores, lança 

a seção de arte da biblioteca municipal de São Paulo; sendo assim formaria o primeiro 

acervo público de arte moderna brasileira. Em suma, cabe destacar que Milliet é um dos 

maiores incentivadores da formação do Museu de arte Moderna de São Paulo MAM/SP, 

criado em 1948 e aberto ao público no ano seguinte. Milliet tornar-se-ia membro do 

conselho de pintura e escultura. Cria e preside a Associação Brasileira de Críticos de Arte 

(ABCA), em 1949. Promove uma exposição de Tarsila do Amaral no MAM/SP em 1950 

e, volta a lançar um livro em 1952, Panorama da Poesia Brasileira. Assume o cargo de 

diretor artístico do MAM/SP DE 1952 A 1957 e a direção da Bienal Internacional de São 

Paulo de 1953 a1958; após esse período de intensa e renomada atividade, aposenta-se em 

1959. 
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Nesse sentido, cabe notar que Bastide e Milliet, contemporâneos, mas não conterrâneos, 

tiveram, no Brasil, a oportunidade, em um tempo em que a troca intelectual a distância era 

difícil, de um intenso diálogo em torno das questões da sociologia da arte, principal ponto 

de contato entre ambos. 

Interessa-me aqui, a investigação acerca do diálogo que os dois autores estabeleceram, aos 

moldes em que formulou João Marcelo Ehlert Maia, no livro “A terra como invenção: o 

espaço no pensamento social brasileiro": 

[...] “tomo o chamado pensamento social brasileiro como um 

campo de estudo que não se restringe a um exercício de 

investigação histórica, destinado a reconstruir um universo 

fechado em si, entendendo-o, antes, como um modo de 

mobilizar autores, temas e ideias que conformam, ainda hoje, 

uma agenda de preocupações e questionamentos – ou seja, 

como um exercício de permanente fertilização da nossa 

tradição intelectual por força de seu diálogo com a teoria 

sociológica”. (MAIA, 2008, pág. 9). 
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1.  BASTIDE E MILLIET: A SOCIOLOGIA FRANCESA OLHA PARA O BRASIL. 

Atendendo ao pedido do governo brasileiro, a missão francesa composta por Roger Bastide, 

Pierre Monbeing e Jacques Lambert vieram ao país para fomentar a institucionalização do seu 

ensino superior. Nesse sentido, conforme estudo da antropóloga da Universidade de São 

Paulo, Fernanda Arêas Peixoto, a missão francesa veio ao Brasil, sobretudo com o intuito de 

expandir a cultura francesa. Assim, a missão francesa tinha como finalidade “desenvolver as 

relações intelectuais entre a França e a América Latina de modo geral e, em particular, 

promover a Universidade e a ciência francesa no exterior”. (PEIXOTO, 1981, pág.29). 

Bastide, a priori, já tinha um grande desafio pela frente, ou seja, antes de sua vinda já sabia 

que iria substituir o professor Claude Lévi-Strauss na cadeira I de sociologia na Universidade 

de São Paulo. Entretanto, como naquela época Lévi-Strauss ainda não se tornara um grande 

antropólogo que viria a ser, os desafios eram outros. 

Como ponto de partida, Bastide promove uma série de atividades culturais a fim de integrar a 

sociedade e a Universidade de São Paulo, oferecendo palestras, debates e cursos sobre os 

assuntos mais variados tais como: arte, literatura, religião, poesia, psicanálise, sociologia.  

Outro grande passo dado por Bastide, que contribui para sua integração a cultura brasileira, 

foi a leitura dos autores nacionais que, para ele, eram essenciais para o conhecimento cultural 

e histórico do país, como por exemplo, a do médico baiano Raymundo Nina Rodrigues (1862-

1906), que ele considera o fundador da antropologia cultural brasileira, a do sociólogo 

Euclydes da Cunha (1866-1909), que, segundo Bastide, foi pioneiro na explicação e 

interpretação dualista da sociedade e da civilização brasileira, a de Manuel Querino (1851-

1923), que analisou a interpenetração dos elementos africanos no país e   a de Gilberto Freyre 

(1900-1987), grande interprete das diversidades culturais do país. Todas estas atividades são 

elementos constituintes do legado de Roger Bastide como um profundo interessado e 

conhecedor do Brasil. Como diz uma das principais estudiosas da sua obra, 

“Bastide pensou e escreveu sobre o Brasil à medida que o foi 

conhecendo: na crítica regular de literatura e artes plásticas; 

nas aulas na universidade; nos terreiros de candomblé; nas 

viagens, leituras e conversas”. (Peixoto, 2010, pág. 188). 

O francês abrasileirado, como era chamado por Antônio Candido, tem como anfitrião em sua 

chegada ao Brasil Mario de Andrade, o intelectual e escritor modernista que, pelo viés da arte, 
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da literatura, e do folclore, e das formulações sobre o barroco e sobre as obras de Aleijadinho, 

apresenta ao recém-chegado a múltipla variedade da cultura brasileira. Bastide faz uso destes 

ensinamentos quando passa a atuar como crítico de jornal na década de 1930, “onde comenta 

as obras de artes visuais e a literatura nacional no calor da hora, discute a produção 

modernista em geral, escreve sobre os mais consagrados autores como Machado de Assis e 

Jose de Alencar, analisa as obras de Tarsila do Amaral, Rebolo, Carlos Bastos, Lasar Segall 

entre outros”. (GONÇALVES, 1992). 

Roger Bastide publica vários artigos no jornal O Estado de São Paulo, mais especificamente 

no suplemento literário, entre os anos de 1930 a 1960, sendo catalogadas 232 publicações, 

divididas em diversas categorias, tais como: “A sociedade”, “Últimos livros”, “Sociologia do 

folclore brasileiro”, “Estudos de sociologia estética brasileira”, “Sociologia e psicanálise”, 

“Revista Anhembi”, “Vida intelectual”, “Sortilégios da palavra” e “Artes em geral”. 

Na década de 1930, como já foi mencionado, Bastide realiza uma série de palestras abertas ao 

público com o objetivo de integrar a sociedade à Universidade de São Paulo, Difundindo a 

visão sociológica entre seus ouvintes leigos.  

Na década de 1940 são 72 publicações. Os artigos estão relacionados com a cultura negra, as 

religiões africanas, o barroco, a poesia afro brasileira, misticismo, literatura, artes, influências 

raciais, psicologia. Data desta época, o intenso diálogo que estabeleceu com outros 

intelectuais, brasileiros e europeus, como por exemplo, Mario de Andrade, Lourival Gomes 

Machado, Henri Bérgson, Oswald de Andrade, Jose Mariano Filho, Sergio Milliet, Mario de 

Andrade, André Gide, Pierre Jean Jouve, Luis da Câmara Cascudo, Euclides da Cunha, 

Joaquim Nabuco, Cruz e Souza, dentre outros. Assim, vale enfatizar, que Bastide não se 

limita aos autores brasileiros; ele também dialoga com autores de outras nacionalidades, 

fazendo comparações e aproximações com a realidade brasileira de época. 

Nesse âmbito, são realizados grandes estudos como, por exemplo, o mito de Aleijadinho, 

onde Roger Bastide e Mario de Andrade, pelo viés da sociologia estética brasileira, ficam 

impressionados com a arte barroca do escultor brasileiro por conta de sua originalidade. Tanto 

Bastide quanto Mario de Andrade elegem Aleijadinho um importante representante da arte 

nacional no seu sentido mais puro. Outro estudo importante ocorre quando Bastide faz críticas 

aos artigos de Lourival Gomes Machado, sobre o cerimonialismo mallarmeano, em que relata 

o afastamento da arte com o público a quem se destina. Assim, Bastide enfatiza que a arte 
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pode manter sua própria linguagem e a sacralidade e cabe ao crítico formar e informar o 

público. 

Na década de 1950 são 99 publicações. Em 08 de novembro de 1951, Bastide recebe o título 

de doutor honoris causa pela Universidade de São Paulo, ressaltando sua trajetória intelectual 

e a sua dedicação ao Brasil. Um ponto importante a ser destacado é a coluna “Últimos livros” 

de grande popularidade, escrita por Bastide, na qual faz apresentação dos últimos livros 

publicados com o intuito de mostrar aos seus leitores o que é mais interessante para se ler.  Na 

década de 1960, são 48 publicações. Dentre estas, muitas palestras foram proferidas por 

Bastide como, por exemplo, sobre as doenças mentais africanas, as origens messiânicas do 

nacionalismo sul americano, o centenário de Cruz e Souza, os problemas do desenvolvimento, 

as características da cultura negra africana e as diferenças da culinária baiana e africana. 

Todos estes presentes no legado de Bastide, sejam eles na universidade ou na vida intelectual, 

tiveram um inegável impacto. É de sua responsabilidade a formação de grandes intelectuais 

da tradição sociológica brasileira como Florestan Fernandes, Maria Isaura Pereira de Queiroz 

e também contribuiu com a formação de críticos tais como Antônio Candido, Gilda de Mello 

e Souza, Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio Salles Gomes, entre outros. É desta época 

também, os comentários de Bastide sobre Sergio Milliet no artigo chamado “Carta sobre a 

crítica sociológica”, no qual repudia sua publicação e adverte o autor sobre alguns pontos não 

observados; o debate entre os autores torna-se intenso ao longo dos anos sempre 

correlacionado ao uso e emprego da sociologia aos moldes brasileiros. 

Já quando nos voltamos ao trabalho de Milliet, temos segundo Lisbeth Rebollo Gonçalves, no 

livro Sergio Milliet, Crítico de arte (1992), a experiência de vida deste autor na Suíça que 

gerou traços em sua personalidade como o cosmopolitismo, a vocação europeia; dela também 

fazem parte à condição humanitária, e a presença de uma ética humanística impregnando o 

seu pensamento, a constituição de sua moral social, e o interesse pela sociologia, artes, 

literatura, poesia. A sua formação iniciada em Genebra com o curso de Ciências Econômicas 

e Sociais da escola de comércio foi concluída na Universidade de Berna. O convívio com 

intelectuais franceses o leva a participar da revista Le Carmel que tem entre seus membros 

Romain Rolland e Charles Baudouin. Em associação a este grupo, torna-se poeta e publica 

em1917 seu primeiro livro Par Le Sentier e em 1918 mais dois: En Singeant e Le Départ sous 

La Pluie. Os aspectos culturais e os oitos anos em que Milliet residiu na Suíça (1912-1920), 

são pontos positivos de sua formação,  
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“isso se deve pela própria organização política do país, uma 

confederação de cidades, com língua, religião e tradições 

culturais diferentes sob a mesma nacionalidade, favorecendo 

um contato intercultural com a variedade de valores, e o 

conhecimento filosófico ampliado tendo como maior 

influência as matrizes culturais alemãs e francesas convivendo 

em interação”. (GONÇALVES, 1992, pág. 4). 

A revista Le Carmel finda suas atividades em 1918 devido a problemas financeiros, após lutar 

por dois anos e, segundo seus idealizadores, cumpriu com o seu propósito inicial e, 

futuramente, os poetas se associariam a Revista de Genebra que dispunha de honra e prestigio 

e recurso financeiro. Quanto ao interesse de Milliet pela sociologia, cabe aqui destacar 

influência dos acontecimentos históricos de Época. Nas palavras de Gonçalves: 

“Sabe-se que a geração anterior à guerra de 1914, afastando-se 

do empirismo e da crença num objetivismo extremo, dá ampla 

atenção à questão da subjetividade. Esta virada de posição 

data do fim do século XIX, quando ocorre na vida intelectual 

uma reação contra a tradição acadêmica positivista, cujas 

raízes podem ser localizadas em Comte (1798-1857). Começa 

a haver uma rejeição da preocupação excessiva com as 

minúcias do fato observado em detrimento da consideração do 

papel da intuição na elaboração do pensamento e da 

interferência da ótica pessoal. Desconfia-se de uma crítica 

objetivamente, de uma tentativa de compreensão cientifica do 

mundo. Pode-se dizer que a discussão da verdade e da 

objetividade, propondo-se o estudo crítico do saber e do 

desenvolvimento do pensamento, é questão que se estende a 

todo o pensamento europeu contemporâneo. Uma linha 

tradicional da sociologia é posta em revisão. Igualmente, e em 

interação com a sociologia, a psicologia e a filosofia trazem 

importantes contribuições, que advêm dos principais centros 

europeus (França, Alemanha, Inglaterra), atingindo a suíça”. 

(Gonçalves, 1992, pág. 12). 

 

Dado o quadro geral dos acontecimentos, Sergio Milliet estudou alguns autores em sua 

formação sociológica, dentre os quais vale destacar o filósofo francês Léon Brunschwicg 

(1869-1944), discutindo a questão da objetividade do conhecimento, Husserl (1859-1938), 

com a fenomenologia e a interação do sujeito e objeto, Karl Marx (1818-1883), na relação 

dialética sujeito-objeto, Max Weber (1864-1920), a objetividade nas ciências, Bertrand 

Russell (1872-1970), com a teoria do rigor do conhecimento filosófico, Max Scheler (1874 a 



 

23 
 

1928) e Karl Mannheim (1893 a 1947), Milliet se dedicou a estes últimos para compreender 

profundamente a sociologia do conhecimento. 

No final da década de 1920, Milliet retorna ao Brasil para um intercâmbio cultural com os 

jovens intelectuais brasileiros (os modernistas), idealizadores e organizadores da semana de 

arte moderna de 1922. Devido à experiência cultural de Milliet na Suíça e a sua vivência junto 

ao mundo artístico europeu, considerado na época um dos grandes centros culturais do 

mundo, Milliet fora convidado a participar como poeta. E essa experiência foi de grande 

relevância em sua carreira, a ela dedicando-se intensamente. Evidentemente, Milliet não era o 

único intelectual com formação européia neste meio. Outro intelectual de destaque para os 

modernistas foi Rubem Borba de Morais, contemporâneo de Milliet, também viveu na suíça 

de 1912 a 1919, tornando-se mais um erudito, apoiador e colaborador deste momento 

importante da cultura Brasileira. 

Em sua estada no Brasil, Milliet age como se fosse um verdadeiro europeu e isso se mostra 

claro devido a sua postura e alguns costumes cotidianos e a dificuldade de se comunicar em 

português. O poema com que participou da semana de arte moderna de 1922 foi escrito em 

francês e cabe frisar que Milliet tinha pleno domínio desta língua estrangeira, o que não 

impediu que o convidassem para participar da Revista Klaxon.  Como consequência direta da 

semana de arte moderna de 1922, a Revista Klaxon dá início a suas atividades em maio de 

1922, tendo Milliet como um dos redatores e responsável pela ala estrangeira, convidando 

companheiros com os quais já havia convivido na Suíça como Charles Baudouin, Henri 

Mugnier, Nicolas Beaudoin e Roger Avermante. Vejamos abaixo o trecho do texto de 

Gonçalves que define os ideais da Revista Klaxon, 

“Os jovens da Klaxon querem definir suas ideias, alarga-las, 

propô-las em termos mais atuais e coerentes, fundamentá-las 

com   base   em   melhores   informações.  Vão rever as suas 

estruturas teóricas, coordenar uma doutrina de arte moderna, 

debatê-las entre eles mesmos, selecionar colaboradores e 

adeptos, separa o joio do trigo, corrigir a confusão inicial – 

quando até por complacência e ainda pela necessidade de 

formar uma hoste combativa [...] foram aceitos como 

inovadores alguns nomes pouco ou mesmo nada 

representativos de uma nova mentalidade.  Klaxon pretende 

refletir esse estado de espirito crítico escolher os rumos que 

merecem ser trilhado, evitar erronias. Toda essa é construtiva: 

não bastava derrubar os conceitos arcaicos e substitui-los por 

pensamentos modernos ou que assim aparentassem. É preciso 
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construir refletidamente. Saber o roteiro mais fecundo para 

atualizar a arte Brasileira em todas as suas formas de criação 

ou manifestação”. (GONÇALVES, 1992, pág. 26). 

A revista belga Lumiére mantem um intercâmbio cultural com a revista Klaxon e o elo entre 

as revistas (e os modernistas) é Sergio Milliet, mesmo após seu regresso a Suíça em meado de 

1922. A este respeito, Milliet e Mario de Andrade se correspondem por cartas de 1923 a 1925, 

o que amplia os laços de amizade entre ambos. É de responsabilidade de Milliet prestar as 

informações sobre todas as questões culturais em voga relacionadas (as revistas: Lumiére e a 

Klaxon), e em segundo momento disseminar o movimento modernista e seus intelectuais 

socializando os seus trabalhos para os leitores, tanto na Europa quanto no Brasil, sendo assim 

um duplo agente cultural. Nos termos de seus contemporâneos, 

“Sergio Milliet é, como tantas vezes se disse, um 

“homem ponte” entre a geração modernista e a 

geração de artistas que surgiram nas décadas de 1930 

e 1940: é o crítico de uma geração, importante 

animador cultural da vida paulistana”.  (Gonçalves, 

1992). 

Entre os anos de 1923 a 1925, Milliet fixa residência em Paris, tendo uma significativa 

participação em revistas brasileiras entre elas: a revista Ariel onde fala da vida parisiense, na 

revista Brasil onde faz comentários sobre a literatura e crônica diversa, na revista Estética 

onde comenta os poemas, e finalmente na revista Terra Roxa e Outras Terras onde faz 

comentários sobre romance, pintura e arte em geral. Em 1926, de volta ao Brasil, Milliet 

torna-se administrador e secretário da revista Terra Roxa, aumentando o número das suas 

publicações e da sua participação e especializando-se na crítica de arte. Neste momento da 

vida, Milliet já apresenta algumas perspectivas sociológicas, chamando atenção da nata de 

intelectuais paulistas entre as décadas de 1930 a 1940, conforme sublinha Lisbeth Rebollo 

Gonçalves. 

Em 1938, Sérgio Milliet dá início as suas atividades junto ao jornal O Estado de São Paulo, 

com uma intensa publicação, tratando os mais variados assuntos da sociedade paulista e 

brasileira. Assim pode-se enfatizar especificamente os artigos nos quais Milliet descreve os 

artistas, as obras e os temas em voga ou os assuntos mais emergentes de momento. 

As produções jornalísticas de Sérgio Milliet são de grande importância para a sociedade de 

época, suas observações críticas atingem os intelectuais atuantes dos mais distintos campos 

profissionais como a literatura, a arte, a pintura, a sociologia e compõem o importante legado 
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deste paulistano europeizado. Neste mesmo período, seu trabalho junto às instituições 

nacionais tais como na Escola livre de Sociologia e Política e, no departamento de cultura do 

estado de São Paulo, demonstra sua inserção na vida acadêmica, mas também na vida pública 

brasileira, o que de certa forma o distingue da trajetória de Bastide, mas nem tanto. 
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2.  ROGER BASTIDE E SERGIO MILLIET: O PAPEL DO CRÍTICO  

No livro A Crítica Literária no Brasil, Afrânio Coutinho descreve que a crítica brasileira se 

enquadra em uma ou outra categoria no que se divide a história da crítica, tais como didática, 

histórica, sociológica, psicológica, filológico-gramatical, impressionista e estética. “A crítica 

é uma atividade autônoma obediente às normas e critérios próprios do funcionamento e 

detentora de uma posição especifica no quadro da literatura”. (COUTINHO, 1968, pág. 115). 

Segundo o autor a era critica se divide em três fases. A primeira, após a semana de arte 

moderna de 1922 a 1930, tal fase se representa pela ruptura, revolução, pela demolição com o 

passado, de polêmica e pesquisa estética, de liberdade criadora com predomínio da poesia. A 

segunda, de 1930 a 1945 colhendo os resultados da primeira fase com intenção construtiva, 

ainda com a presença da poesia com ênfase nas preocupações políticas e sociais. Por fim, a 

terceira fase a partir de 1945 com a preocupação de ampliar novas experiências no campo da 

linguagem, tanto na poesia quanto na ficção. Nesse sentido, é digno registrar o 

estabelecimento de critérios críticos de cunho científico, isto é, critérios que absorvem cada 

vez mais o espírito cientifico, introduzindo em seus domínios as revoluções metodológicas e 

teóricas que lograram outros campos como as ciências sociais e a sociologia. 

Buscamos aqui explicitar os pontos de convergência e divergência entre Bastide e Milliet no 

diálogo que travam a respeito da forma correta de atuação do crítico; serão utilizados os textos 

publicados no jornal O Estado de São Paulo no período de 1930 a 1960. 

Tratamos em especial da coluna “Carta sobre a crítica Sociológica”, disponível no suplemento 

literário deste jornal. Os diálogos entre ambos surgem nesta publicação cotidiana e envolvem 

os temas mais gerais da literatura, da arte, da sociologia, da pintura, além dos assuntos do 

momento. 

No caso de Milliet, este diálogo também pode ser encontrado nos dez volumes do Diário 

Crítico, que se traduziam como uma consagração de sua vida profissional como crítico, pois 

se tratava de uma compilação feita pelo próprio autor de toda a sua produção em periódicos 

com a finalidade de fornecer uma leitura sistemática e, portanto contribuir com uma obra 

dotada de certa coerência e bem como instruir os críticos em surgimento. Assim, para Milliet, 

“Sendo o crítico um intelectual, “tem por ofício espiar em 

todas as vitrines”, compará-la entre si, deduzir das suas 

amostras os traços característicos, generalizar, apontar as 

contradições, os antagonismos, os resultados e, graças a seus 
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conhecimentos filosóficos e sociológicos, aconselhar, indicar 

novos caminhos, por em evidência as cousas essenciais. 

Revelar em suma o artista a si próprio, marcando o que nele é 

digno, humano, original. E cabe-lhe a função mais útil ainda 

de explicar ao público isso tudo, valorizando o verdadeiro 

artista. Entretanto, para que a crítica preencha a sua função é 

preciso que saiba colocar-se do lado do autor, na apreciação da 

obra e não do lado do público. A primeira regra de uma crítica 

eficiente e justa é saber o que quis dizer o autor. É estar a par 

das doutrinas deste. O artista tem o direito de exigir do crítico 

o respeito ao esforço por ele desenvolvido. Também o esforço 

do crítico deve ser respeitado: o esforço da compreensão, o 

trabalho de estudo, da pesquisa da verdade. A consciência da 

pesquisa é que dá importância à opinião do crítico.  Outro lado 

importante do crítico é a sinceridade consigo mesmo, é o que 

torna sua obra mais respeitável”. (MILLIET APUD 

GONÇALVES, 1992, pág.137). 

No caso de Bastide, sua concepção do crítico enfatiza a perspectiva interpretativa e criativa 

deste profissional. Ele se inspira na formulação de Charles Augustin Sainte Beuve, renomado 

crítico literário francês do século XIX: 

“Dentro da mais pura e da mais estrita atividade crítica existe 

uma função criadora. A criação do crítico lhe vem da 

possibilidade de levantar, ao lado ou além das obras dos 

outros, ideias novas, direções insuspeitadas, novos elementos 

literários ou estéticos, sugestões de bom gosto, 

sistematizações, esquematizações, quadro de valores. Crítica 

num tríplice aspecto: interpretação, sugestão, julgamento. É 

nesse sentido que um crítico pode ser um criador e o mestre da 

crítica”. (SAINTE BEUVE APUD CAMPOS, 1996, pág. 

311). 

Em “A propósito da poesia como método sociológico”, escrito em 1945, Bastide fornece ao 

leitor uma perspectiva teórico-metodológica mais clara acerca da sua análise. Bastide forja um 

diálogo imaginário com o crítico para argumentar sobre a necessidade de um estudo 

aprofundado na realidade com o objetivo de estudá-la "de dentro para fora" (PEREIRA de 

QUEIROZ, 1983). Assim Bastide introduz a metodologia a partir do viés múltiplo, ou seja, de 

uma forma prismática de observar o objeto estudado com a finalidade de entender as mais 

variadas possibilidades interpretativas de suas facetas. Tal princípio de estudo é denominado 

“projetor convergente”. 
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Para que tenhamos um melhor entendimento deste projetor convergente, na coleção “Os 

grandes cientistas sociais” volume 37, a organizadora Maria Isaura Pereira de Queiroz fornece 

todos os aspectos constituintes deste recurso que é descrito pela interpretação, utilização dos 

critérios estéticos e compreensão da realidade, tais afirmativas são localizadas no segundo 

capitulo, em duas conversas com o crítico, com base nas publicações feitas no Diário de São 

Paulo, de 8 e 22 de fevereiro de 1946, dedicado originalmente a Sérgio Milliet ,  da mesma 

forma que o livro Arte e Sociedade. 

Assim, a partir da perspectiva dos autores Bastide e Milliet, podemos observar a preocupação 

de ambos com a interpretação da obra, seja ela artística, filosófica, sociológica e literária. 

Tanto um quanto outro articulam em suas avaliações questões fundamentais na formação e 

constituição do objeto estudado. De acordo com Nívia dos Santos Vieira (2009), existe um 

aspecto importante na crítica que é a distinção entre dois tipos de críticos jornalísticos: os 

colaboradores e os críticos, sendo que, Bastide e Milliet se enquadravam nesta última 

categoria.   O papel do crítico oficial consistia na produção dos rodapés e o mais importante 

era que nela constasse sua assinatura e que assumisse em público tudo o que ali era afirmado, 

ampliando assim, a repercussão da crítica.  Outro fato não menos importante, é que os críticos 

da época não eram renumerados, ou seja, não recebiam nada pelo oficio, suas críticas eram 

realizadas nas horas vagas e o retorno era através do prestígio, e em alguns poucos casos a 

remuneração era por conta dos próprios jornais como, por exemplo, o Estado de São Paulo. 

Os críticos desta época eram escolhidos através do “capital cultural”, independentemente da 

formação acadêmica. A função social do crítico se traduz na apresentação do objeto da 

maneira mais pura possível, ou seja, entender cada engrenagem e o seu funcionamento de 

maneira plena. Podemos tomar como exemplo a literatura: um livro quando lido pelo crítico 

terá que ser apresentado ao público totalmente deglutido, apontando suas lacunas e 

contradições no decorrer da trama, além de dar sugestões de leituras complementares. 

Roger Bastide tem uma grande preocupação com todas as questões que apresenta na coluna 

“últimos livros” do jornal O Estado de São Paulo; sua atuação crítica é totalmente descritiva, 

correlacionando-se com todos os acontecimentos de época. Quando o crítico avalia 

positivamente a obra, sua exposição é vista com bons olhos pela sociedade e por intelectuais, 

ocorrendo isso, um outro papel do crítico se realiza que é a propagação da obra. 

Sérgio Milliet, em sua atuação como crítico, faz uso dos sentidos, ou seja, Milliet descreve o “ 

sentir para esclarecer”, um tipo de simpatia ou identificação com a obra e assim deixava de 
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lado a lógica e o bom senso, ignorando em parte a função de crítico, agindo por instinto, como 

um meio ou método compreensivo de avaliação. Contudo Milliet, é claro, não abandona por 

completo as formas mais rígidas de interpretação “sendo o crítico um mediador e tradutor da 

obra com seus significados e valores”. Em geral, para ele, a função social do crítico tem como 

finalidade ações educativas, instrutivas e socializantes. 
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3.  DIÁRIOS CRÍTICOS EM PERSPECTIVA SOCIOLOGICA. 

O objetivo mais geral desta análise monográfica é apresentar as produções sociológicas de 

Roger Bastide e Sérgio Milliet, como duas perspectivas distintas em conflito. Esse conflito 

ocorre em função do modo como cada um concebe as práticas profissionais do crítico. 

Em primeiro lugar, através de um viés sociológico Roger Bastide, estudou a contribuição dos 

sociólogos brasileiros e aprofundou seus conhecimentos da mentalidade da sociedade 

brasileira, tecendo uma espécie de “fio de Ariadne” que o conduziria em seus estudos nas 

mais diferentes esferas. Sendo assim, irei me ater às questões que envolvem o modo de se 

fazer sociologia no país, a partir das publicações do jornal O Estado de São Paulo, entre as 

décadas de 1930 a 1960. 

Em segundo lugar, vemos que Sérgio Milliet em sua atividade crítica parece querer transmitir 

um conhecimento europeizado, aplicando teorias estrangeiras em suas abordagens mais gerais 

acerca da sociedade brasileira. 

Nesse sentido, há uma diferença sensível entre ambos no modo de proceder à análise 

sociológica. Diferentemente de Milliet, o sociólogo francês faz sua interpretação do Brasil a 

partir dos elementos aqui dispostos, por entender que o país tem noções muito fluidas em sua 

matriz, ou seja, o Brasil tem que ser estudado por elementos próprios em sua formação, além 

da interpenetração dos novos elementos culturais que, em contato com a cultura brasileira, 

apresentam distintos contornos em constantes ressignificações. Bastide em suas colunas 

jornalísticas sempre é muito cuidadoso ao expor suas perspectivas sociológicas, ainda mais 

quando o assunto é a sociedade brasileira. Bastide afirma que as metodologias importadas de 

nada valem quando o assunto é Brasil e alerta constantemente os críticos atuantes como 

Milliet para esta questão teórico-metodológica. Todo esse cuidado por parte de Bastide pode 

ser explicado a partir do momento de sua chegada, que com muita vontade de conhecimento 

depara-se com a seguinte questão: 

“gostaria de ser um interprete do novo país, mas como 

fazer isso sendo um estrangeiro em busca da 

compreensão da identidade brasileira?”. (Revista 

Pesquisa FAPESP, Ed. 184, junho, 2011, pág. 88). 

A meu ver, Roger Bastide também pode ser caracterizado como “um homem de ligação”, 

porque conseguiu transitar de maneira fluida no meio universitário articulando a academia e 

os jornais e desempenhou funções entre a sociologia acadêmica e a crítica jornalística e 
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artística em meio aos intelectuais paulistas de época, ganhando notoriedade nacional e 

internacional com seu trabalho. Já a sociologia de Milliet apresentava contornos 

diferenciados, ou seja, serve como subsídio em suas interpretações mais gerais como crítico, o 

que lhe permite uma reflexão mais aprofundada dos processos de valor da obra, a fim de 

evitar os dogmatismos, mas pautado sempre nas questões éticas. Para Milliet a sociologia tem 

um significado como instrumento de reforma social, conforme podemos observar na citação 

abaixo: 

“Deve-se cultivar com carinho essa ciência [...] tão 

cheia de revelações admiráveis. Mas cabe-nos cultiva-

la com o intuito de permitir soluções e teorias 

construtivas e não esterilmente como acadêmicos de 

um novo tipo, mais interessados no espetáculo dos 

processos que no objetivo de um fim moral” (Milliet 

APUD GONÇALVES, 1992, pág. 150). 

Na forma como cada autor apresenta sua perspectiva sociológica, notamos claramente que a 

diferença está em como cada um lida com o objeto, mas também com respeito à finalidade 

desta atividade. Sendo assim, tal dessemelhança pode ser observada também quando exercem 

a dupla função (de crítico e de sociólogo). Contudo, a marca da pessoalidade ministrada em 

seus trabalhos sublinha categoricamente as reflexões, e em certo sentido o capital cultural dos 

autores dita seus posicionamentos. Bastide imprime em seus trabalhos críticos ou sociológicos 

certa plasticidade com o uso de suas teorias mais adaptadas a singularidade da sociedade 

brasileira. Já Milliet, faz um uso, digamos mais rígido da teoria sociológica em seus trabalhos 

sobre poesia e arte. Esta conclusão é corroborada pala crítica de Bastide a Milliet, 

“A sociologia foi para Sérgio um meio e não um fim. 

Havia, com efeito, contradição entre a sociologia a 

serviço do humanismo, que foi a meta de Sérgio, é a 

sociologia como ciência se empunha a ele – durante os 

processos de pesquisa – este humanismo entre 

parênteses [...]. Sérgio Milliet foi toda a sua vida um 

moralista e é a ética que o separa da atividade de 

ciência pura. A poesia torna-se um método de 

conhecimento, em oposição ao conhecimento 

sociológico [...] porque recupera o contato com a 

intimidade do sofrimento e da revolta coletiva, com a 

vida dura”. (GONÇALVES, 1992, pág.155). 

Roger Bastide tinha como base de suas críticas ao trabalho de Milliet sua forma “solta” de se 

impor sociologicamente, sem a rigidez das teorias aplicadas ao Brasil, ou seja, teorias de 
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outras nacionalidades que aqui se mostravam inverossímeis. Outro ponto observado é que 

Milliet como “crítico oficial” tinha por dever manter os leitores bem informados e o uso da 

sociologia apresentava características marcantes nas suas avaliações, porém na exposição do 

resultado, ou seja, em sua coluna, Milliet não deixava claro por que meios chegou a sua tese 

fina; segundo Bastide isso não era atitude de um crítico ou sociólogo de valor. 

Para compreendermos o posicionamento de Sérgio Milliet como sociólogo, sua formação 

apresenta elementos para elucidarmos este fato. As experiências vividas por Milliet nos 

tempos de Europa mais especificamente na Suíça indicam a afinidade de Milliet pelas teorias 

de Karl Mannheim. Esse conhecimento se torna mais profundo quando Sérgio Milliet dá aulas 

de sociologia na Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP), e as teorias de Mannheim 

agradam a Milliet de uma forma ímpar, influenciando o “intelectual”, como afirma 

Gonçalves, 

Para Milliet, “a sociologia lhe auxiliaria na 

interpretação de inúmeros conflitos e desajustamentos 

presentes no meio social, decorrentes da desintegração 

da tradição e da estrutura social vigente”. A sociedade 

apresenta transformações complexas muito 

rapidamente cabendo ao sociólogo o conhecimento do 

mundo social com a capacidade de avaliação dos fatos 

correntes com plena clareza. A sociologia oferece um 

quadro sintético da forma ou situação, logo auxilia na 

identificação oferecendo uma compreensão 

consciente. Com essa noção da sociedade que Milliet 

utiliza a teoria da consciência voltada à atitude mental. 

Para Mannheim, “a consciência dá a capacidade para 

perceber prontamente o conjunto da forma ou situação 

vigente e não só orientar a ação para tarefas e fins 

imediatistas, mas ter como base um olhar mais amplo 

dos acontecimentos”. (GONÇALVES, 1992, pág. 

159). 

Nota-se, também a influência de Mannheim em Milliet na seguinte passagem: 

“Além do mais, deve-se ter em mente que Sérgio 

Milliet reconhece explicitamente a brecha aberta pela 

sociologia de Mannheim no seu momento 

contemporâneo (anos 30 e 40), porque à visão da 

sociologia como ciência, atrela-se, justamente a 

necessidade de ética”. (GONÇALVES, 1992, pág. 

161). 
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Para o profissional da crítica oficial ou no exercício profissional de sociólogo, é fundamental 

estar a par dos acontecimentos na sociedade em plena transformação e por esta ótica os 

críticos atuantes se mostraram aptos à função. Tanto para Bastide quanto para Milliet, as 

décadas de 1930 a fins de 1960 foram importantes em suas formulações, teorias e 

interpretações acerca da sociedade em geral. 

Como já disse anteriormente, em 1938, Roger Bastide e Sérgio Milliet iniciam suas atividades 

para o jornal O Estado de São Paulo, cada um chegou até este momento profissional a partir 

de trajetórias distintas. Mario de Andrade é peça chave na inserção do francês e do paulista no 

cenário intelectual nacional, conforme afirmam muitos trabalhos produzidos por estudiosos da 

área de pensamento social no Brasil, como também das áreas de literatura e letras. 

Num breve levantamento feito no suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo, entre 

os anos de 1940 a 1949, pude identificar 83 artigos feitos por Roger Bastide, e utilizando os 

mesmos critérios identifiquei 116 artigos publicados por Sérgio Milliet.  

É claro que muitas destas publicações não apresentam ligações diretas entre os autores, por 

isso, cabe esclarecer, estes diálogos não mantêm uma uniformidade, ou seja, ora a publicação 

é realizada no jornal O Estado de São Paulo, ora a publicação é realizada em outros 

periódicos da mesma época dificultando o acompanhamento e reconstituição linear do debate. 

Contudo, numa observação mais criteriosa, identifiquei um importante diálogo entre Roger 

Bastide e Sérgio Milliet em 25 de Novembro de 1944. Na coluna intitulada “carta sobre a 

crítica sociológica”, Bastide fez inúmeras sugestões a Milliet sobre a sua produção, chegando 

a mostrar sua inquietação com o crítico de modo veemente, pautando-se explicitamente nas 

teorias sociológicas. 

A inquietação de Bastide se deve ao que considera um uso inadequado das teorias 

sociológicas por parte dos intelectuais, neste caso Milliet, que estava sendo criticado neste 

artigo por incentivar o surgimento da “pseudo-sociologia”, utilizada para justificar ou afirmar 

determinados valores e esta argumentação é realizada a fim de manter a honra e a integridade 

do saber sociológico, evitando “a crítica simplista”, a fim de extinguir qualquer tipo de moda 

ou modismo. Bastide se vê no dever de alertar Milliet com as exemplificações voltadas para a 

arte no contexto teórico-metodológico da lógica racional de Mannheim. 
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A comparação aqui sugerida é inédita.  Em boa parte das reflexões oriundas do campo das 

ciências sociais, não havia ocorrido até o presente momento uma análise sociológica da 

atuação destes autores no âmbito jornalístico, buscando ampliar o conhecimento sobre estes 

dois autores. Isto, aliás, já tinha sido sugerido por Fernanda Arêas Peixoto, no livro Um 

enigma chamado Brasil, identificando essa lacuna que não faz jus a importância de ambos os 

autores. Nesse sentido, vale esclarecer que os diálogos travados entre Bastide e Milliet 

evidenciam inúmeros subsídios para entender o desenvolvimento do fazer sociológico (e de 

teorias voltadas para o Brasil), por via da crítica jornalística e dos saberes adquiridos na 

academia.    

As formulações até aqui apresentadas estão ancoradas em dois eixos da pesquisa, que 

convergem no ano de 1938. O primeiro eixo consiste na interpretação dos textos publicados 

no suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo.   Mobilizado por esse escopo 

interpretativo, o segundo eixo é composto pelas análises das obras de estudiosos de Bastide e 

Milliet como Fernanda Arêas Peixoto, Lisbeth Rebollo Gonçalves, Fraya Frehse, Samuel 

Titan Jr, Gloria Carneiro do Amaral que são bases necessárias para o entendimento dos 

autores, viabilizando a composição macro e micro de suas produções (todo este material 

também advém da pesquisa jornalística pormenorizadamente). Nesse sentido, sustento minhas 

afirmações sobre os autores a partir da investigação dos elementos dispostos na publicação de 

25 de novembro de 1944.  

A escolha por este jornal, não se realizou de forma arbitrária. Um dos mais antigos jornais de 

São Paulo surge em 04 de janeiro de 1875 com o nome “Província de São Paulo” sob a 

idealização de Manoel Ferraz de Campos Sales e Américo Brasiliense. Na medida em que São 

Paulo modernizou-se, com a implantação das rodovias e ferrovias, o jornal foi ganhando 

notoriedade. Em 1890, o jornal passou a ser chamado da forma que o conhecemos hoje. Essa 

modernização ocorreu também em outras esferas e o desenvolvimento do Brasil, muito se 

deve a São Paulo e aos estados que constituem o sudeste. 

O suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo é fonte inesgotável de possibilidades 

de interpretação do Brasil, haja vista a enorme gama de estudiosos contemporâneos que se 

dedicam a ele como Fernanda Arêas Peixoto, Samuel Titan Jr, Fraya Frehse, Gloria Carneiro 

do Amaral e Lísias Nogueira Negrão. Dessa forma, a publicação aqui selecionada, produzida 

por Roger Bastide e endereçada a Sérgio Milliet, contém uma significativa abordagem da 
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preocupação do professor e pesquisador francês com os aspectos sociológicos nas produções 

correntes. 

Em minha investigação sobre o jornal O Estado de São Paulo, e sobre alguns outros jornais e 

periódicos da época, constatei que eles possuíam um grande destaque entre a sociedade 

brasileira. Faz-se necessário, portanto, citar dos que escrevem nas diversas colunas do jornal 

como Mario de Andrade, Luís Câmara Cascudo, Lourival Gomes Machado, Oswald de 

Andrade, Ibiapaba Martins, Maria Eugenia Franco, Quirino da Silva, Osório César, Donald 

Pierson, Paulo Duarte, Milliet e Bastide. Estes são alguns nomes que publicavam 

semanalmente e não podemos negar a notoriedade de seus trabalhos no ambiente das ciências 

humanas. 

As questões citadas acima nos auxiliam a entender a importância destas publicações para a 

sociedade brasileira, apresentando uma gama de reflexões que ecoavam entre os círculos 

intelectuais de época, desde as mais distintas áreas, gerando novas linhas de conhecimento por 

óticas diferenciadas.  Esta chave explicativa se condensa a evolução das ciências sociais e da 

sociedade num panorama mais amplo. 

Nesse aspecto, uma vez apresentado este cenário, dedico-me aqui a analisar o diálogo por 

mim selecionado com a finalidade de esclarecer alguns pontos frisados por Bastide. Em sua 

publicação o sociólogo francês propõe a Milliet que dê a devida importância à forma de se 

fazer “crítica” e como já sinalizei anteriormente, o surgimento de “pseudos-sociólogo” 

afetaria a constituição e a consolidação de uma tradição de conhecimento sociológico no 

brasil. Nesse sentido, Bastide adverte que “A sociologia não está ao alcance de qualquer um”, 

repudiando os seguidores de Milliet. Quanto a eles, Bastide se reportava a um público leigo 

formado pelos seus leitores mais assíduos e alguns apreciadores da literatura, letras e das artes 

que acompanhavam o trabalho do crítico por via jornalística e o propagavam em outros 

campos. 

Outro ponto a ser destacado, não menos importante, é a constante preocupação de Bastide 

quanto ao posicionamento de Milliet na atuação de crítico. Nesta publicação o professor 

francês bate na mesma tecla, contudo, evoca as teorias de Mannheim demonstrando a Milliet 

que suas interpretações são equivocadas e que tais formulações não se  enquadram  ao  objeto  

estudado. Assim, ao examinar a perspectiva da arte produzida por Milliet, Bastide nota a 

presença das teorias de Charles Lalo, voltando a chamar a atenção de Milliet para a questão da 
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estética sociológica, contrariando a extração, a partir da arte, da estética normativa de Lalo. 

Dentro desta mesma perspectiva, Bastide anuncia o lançamento de seu livro “Arte e 

Sociedade” que, ironicamente, é dedicado a Sérgio Milliet; sendo assim reproduzo abaixo a 

recomendação que Bastide sugeriu a Milliet em relação à estética sociológica: 

“Não faz parte do plano deste livro resumir mais 

detalhadamente a estética objetivista. O que nos 

interessa são apenas suas relações com a sociologia. 

Ora, se compreendermos que, sendo o homem um 

animal social, seus juízos, principalmente o juízo do 

belo, estejam ligados à estrutura social, e que por 

conseguinte a estética de Lalo conduza a uma 

sociologia, não compreendemos, ao contrário, como 

um mundo de puras formas, existindo 

independentemente do espirito humano, se encontre 

em conjunção com o mundo sociológico [...], se 

pudéssemos, haveria bastante possibilidade de uma 

estética sociológica. Porém os fatos nos demonstram 

que, se podemos as vezes discernir uma vaga 

correspondência, no mais das vezes a história das 

formas transcendem a história dos homens”. 

(BASTIDE, Roger, 1945). 

Creio que esta passagem é suficiente para a explicação do porquê.  A partir da ótica de 

Bastide, Milliet faz uma abordagem errônea das suas percepções da arte. Todas estas lições, 

presentes neste diálogo, têm por finalidade dar continuidade ao trabalho do legado de Bastide 

que, em outras linhas de pesquisa sempre encorajou a juventude universitária a dar 

seguimento a sua obra.  Nesse sentido, com Milliet não poderia ser diferente, já que Bastide o 

considerava um promissor intelectual brasileiro. 
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4. CONCLUSÃO 

Através do trabalho aqui desenvolvido observamos que, Roger Bastide e Sérgio Milliet 

em geral apresentam características bem sutis ao longo de suas atividades seja pela 

perspectiva crítica ou sociológica.   

Roger Bastide utiliza o viés sociológico em suas analises sempre fiel às teorias 

observando todas as possíveis perspectivas a partir do mesmo objeto esgotando todas as 

possibilidades de interpretação, esta forma de avaliação é denominada projetor 

convergente. Nos estudos realizados no Brasil, Bastide deixa claro que as teorias 

importadas não tem valor no seio da sociedade brasileira, por entender que a 

interpenetração de outras culturas na sociedade brasileira tende a tomar outros contornos 

tornando-se fluidas em constante ressignificação. 

Sérgio Milliet em suas avaliações não apresenta um pensamento estruturado em termos de 

uma única posição teórica. Posso afirmar que no geral, Milliet em suas atividades se 

posiciona de maneira explicativa, interpretativa, sem de fato apresentar um objetivo 

acadêmico. Em seus trabalhos pouco cita autores teóricos para fundamentar sua posição, 

não apresentando uma exigência em sua construção teórica. Suas ideias centrais são, 

quase sempre, expostas de maneira genérica. Pode-se chegar a dizer que, o autor adere em 

suas avaliações uma ética humanística. Portanto, em suas perspectivas críticas e 

sociológicas devemos entende-lás de uma maneira relacionada a determinados momentos 

de suas preocupações. As reflexões de Milliet devem ser pensadas dentro do enfoque 

“menos enviesado” (como ele próprio se expressa) de suas ideias e também quanto a sua 

personalidade. 

Como se percebe, a sociologia empregada pelos autores revelavam perspectivas distintas 

em sua analises. Nesse sentido, os aspectos aqui apresentados só corroboram com as 

dissemelhanças já citadas anteriormente. É importante, destacar que neste trabalho só 

demonstramos uma possibilidade de comparação entre os autores, haja vista que suas 

produções são grandiosas e nela se condensa uma poderosa interpretação do Brasil. 

Concluindo, alcançamos a hipótese inicial onde podemos dizer que ficou claramente 

demonstrado, através da narrativa contrastante que utilizamos entre os autores, ao longo 

das linhas desenvolvidas, a forma como cada autor utilizava as teorias metodológicas, o 
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brasileiro Milliet com teorias importadas da França e Suíça, e o Frances Bastide com 

teorias construídas a partir de seus estudos sobre a cultura brasileira. 
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