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RESUMO 

 

Durante o período em que esteve no Brasil (1948-1950) como professor da 

Universidade de São Paulo (USP), o historiador francês Émile-G. Léonard analisou a 

presença protestante no país e escreveu uma obra que, passadas seis décadas, ainda se 

constitui na principal interpretação do movimento evangélico brasileiro. Influenciado 

pela Escola dos Annales - particularmente por Lucien Fevbre -, o catedrático da 

Sorbonne foi o primeiro historiador ligado ao movimento a tomar o Brasil como objeto 

de estudo. O trabalho que ora apresentamos aborda, primeiramente, o cenário da 

historiografia contemporânea e seus ecos no contexto nacional. Em seguida, a vida e a 

obra de Léonard são tratadas, dando-se especial atenção à sua produção sobre o Brasil, 

ou seja, ao seu Brasilianismo. No último capítulo, sua reflexão a respeito do 

protestantismo brasileiro, sua influência e contribuição aos estudos relacionados ao 

tema são analisadas.     

 

Palavras-chave: Émile-G. Léonard; Sorbonne; Universidade de São Paulo; Escola dos 

Annales; Historiografia; Protestantismo brasileiro; Brasilianismo. 
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ABSTRACT 

 

French historian Émile-G. Léonard, while residing in Brazil (1948-1950) and 

teaching at the Universidade de São Paulo (USP), made an assessment of the Protestant 

segment in Brazil. He wrote a work that, six decades later, still constitutes the main 

interpretation of the Brazilian Protestant movement. This Sorbonne chair professor was 

influenced by the Annales School (especially by Lucien Fevbre) and was the first 

historian of this movement to consider Brazil as an object of research. This thesis 

approaches, firstly, the scenario of contemporary historiography and its impact within or 

on the overall context of the country. Next, it presents an overview of Léonard’s life and 

work, with special attention given to his production about Brazil, that is – to his 

“Brazilianism”. The last chapter deals with his evaluation of Brazilian Protestantism, 

and analyzes his contribution and influence with respect to studies developed around 

this theme. 

 

Keywords: Émile-G. Léonard; Sorbonne; Universidade de São Paulo; Annales School; 

Historiography; Brazilian Protestantism; Brazilianism. 
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RESUMÉ 

 

Pendant la période où il était au Brésil en tant que professeur à l’Université de 

São Paulo (1948-1950), l’historien français Émile-G. Léonard a analysé la présence 

protestante dans le pays et il a écrit une œuvre qui après six décennies, est encore la 

principale interprétation du mouvement protestant brésilien. Influencé par l’École des 

Annales, plus particulièrement par Lucien Fevbre, le professeur de la Sorbonne fut le 

premier historien lié au mouvement à saisir le Brésil comme objet d’étude. Le travail ici 

présenté, traite d'abord, le scénario de l’historiographie contemporaine et ses échos dans 

le contexte national. Ensuite, la vie et l’œuvre de Léonard sont traités, avec une 

attention particulière à sa production sur le Brésil, c'est-à-dire, à son «Brasilianismo». 

Dans le dernier chapitre, sa réflexion concernant le protestantisme brésilien, sa 

contribution et son influence dans les études reliés au thème, sont analysés. 

 

Mots-clés: Émile-G. Léonard; Sorbonne; Universidade de São Paulo; Annales; 

Historiographie; Brésilienne Protestantisme; Brazilianism. 
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                                         INTRODUÇÃO 

 

O último senso realizado no Brasil, em 2010, constatou que o número de 

evangélicos é de 42,3 milhões – o que representa 22,2% da população do país. Visto 

isoladamente é um número que impõe respeito por se referir à opção religiosa de, 

praticamente, um entre quatro brasileiros. No entanto, visto numa perspectiva histórica, 

isto é, ao longo de décadas, é um número que, além de impor respeito, enseja muitas 

perguntas para se entender as razões que explicam o impressionante crescimento desse 

grupo cada vez mais significativo na sociedade brasileira. Em 1890, o seguimento 

correspondia a 1% da população; em 1950: 3,4; 1980: 6,6; e 2010: 22,2%. Se for 

considerado somente o contexto urbano, a estimativa é que o percentual seja ainda mais 

representativo. Tamanho crescimento tem forçado os estudiosos de diferentes matizes a 

se debruçarem sobre os mais diversos elementos - sociais, históricos, econômicos, 

políticos, antropológicos etc. - que se relacionam à essa expansão e suas consequências.  

A reflexão em torno do referido crescimento nos remete à pioneira análise que 

foi feita na tentativa de interpretar o movimento evangélico por aqui. Esta empresa 

coube ao historiador francês Émile-G. Léonard
1
. Permanecendo no Brasil de 1948 a 

1950, ele realizou uma pesquisa que, passados sessenta anos desde sua publicação, 

ainda hoje é considerada a mais influente entre aqueles que estudam o protestantismo 

brasileiro. A importância de Léonard para os estudos protestantes no Brasil - e também 

no exterior - é difícil de ser exagerada.  

Foi assim que tomamos conhecimento da sua obra: por meio de elogiosas 

referências. Nosso primeiro contato com os textos do historiador se deu nos dias da 

graduação feita no Seminário Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição, em São 

Paulo capital. Ali regularmente seu nome era evocado pelos professores Hermisten 

Maia Pereira da Costa, Wilson Santana da Silva e Alderi Souza de Matos. 

Eventualmente, quando podíamos ouvir, ora no Fran’s Café ora na Igreja Presbiteriana 

do Calvário, os ensinamentos do Rev. Boanerges Ribeiro - que havia convivido e sido 

grandemente influenciado por Léonard -, o nome e a obra dele eram mais 

detalhadamente comentados. Ainda naquele tempo, entre 1998 e 2002, ao visitar o 

Arquivo Presbiteriano no bairro do Campo Belo, situado entre o Seminário JMC e a 

Igreja do Calvário, descobrimos uns poucos números da Revista de História da USP nas 

                                                 
1
 Cf. MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Dois Pioneiros e ‘Un Passeur de Frontières’. In: TEIXEIRA, 

Faustino (Org.). A(s) Ciência(s) da Religião no Brasil. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 254. 
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prateleiras do Arquivo. Qual não foi a nossa surpresa quando batemos os olhos no artigo 

“O Prof. Émile-G. Léonard e o Brasil”, de Isaac Nicolau Salum! Foi a partir de então 

que nutrimos o desejo de pesquisar sua obra. Na medida em que os anos foram 

passando, constatamos que nenhum trabalho havia sido escrito que tratasse 

especificamente da contribuição desse francês aos estudos do nosso protestantismo. 

Ademais, como pastor de uma comunidade protestante na Grande São Paulo, 

presenciando o “trânsito religioso” assim como o crescimento que, na década de 40, já 

impressionava o professor da USP, passamos a nos deparar com algumas situações por 

ele analisadas e outras que, certamente, eram impensáveis nos dias em que esteve entre 

nós.  

Ao ingressar no Programa de Mestrado da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie esse desejo foi estimulado e apoiado pelo Dr. João Baptista Borges Pereira – 

que veio a ser o orientador desta pesquisa. Por isso optamos na elaboração da mesma - 

que se relaciona à linha de pesquisa Protestantismo, Cultura e Sociedade do referido 

Programa -, em abordar a contribuição de Émile-G. Léonard aos estudos que se referem 

à temática protestante no Brasil. 

Para tanto, servimo-nos da pesquisa bibliográfica, que foi bastante enriquecida 

por cartas, fotos, artigos e informações enviados pelos filhos do autor. Como suporte 

teórico, uma vez que Léonard integra a primeira geração do movimento encabeçado por 

Marc Bloch e Lucien Febvre, foi adotado o livro A Escola dos Annales – A Revolução 

Francesa da Historiografia, do inglês Peter Burke - a quem pudemos ouvir 

pessoalmente em outubro de 2011 quando, na Universidade de São Paulo, ele palestrou 

no Seminário Internacional “Sociologia e Esperança”. 

A dissertação que ora apresentamos se alicerça em três capítulos. No primeiro, A 

Escrita da História, discorremos sobre as mais influentes correntes historiográficas do 

último século, demonstrando a inovação que os Annales trouxeram ao palco das 

ciências sociais e, principalmente, da disciplina de Clio. Necessário foi mostrar o eco 

dessas correntes em nosso país, ou melhor, os autores e escritores que fizeram com que 

os ventos internacionais do saber histórico soprassem entre nós, mesmo que por aqui 

tenham chegado na forma de suave brisa, já sem força. Nesse sentido, a vinda dos 

“missionários franceses” para o Brasil nos anos 30 e 40, em função da organização da 

Universidade de São Paulo (USP), foi um fator determinante para introdução de novos 

conceitos, métodos e o estabelecimento de uma escola que, no caso do departamento de 

história uspiano, perduraria até o fim dos anos 60.  
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A vinda desses mestres ao país facultou a chegada de Léonard (1891-1961), o 

mais experiente e consagrado de todos os franceses que vieram ensinar na USP. Com 57 

anos, recém-nomeado diretor da École des Hautes Études, da Sorbonne, Léonard 

desembarcou no Brasil recomendado por Febvre e apoiado por Fernand Braudel e 

assumiu a cadeira História da Civilização Moderna e Contemporânea. Sua vida, 

formação, influências, obras, atuação no Brasil e, especialmente, sua produção 

bibliográfica concernente ao nosso protestantismo, são tratados no segundo capítulo que 

se intitula Émile-G. Léonard: Vida e Obra.  

Na última parte do trabalho a contribuição do francês aos estudos protestantes é 

analisada. Aqui, depois de observarmos o desinteresse da historiografia tradicional 

brasileira pela presença evangélica no país, é feito um levantamento da bibliografia 

protestante vigente naqueles dias para, em seguida, ser apreciado o brasilianismo de 

Léonard e podermos demonstrar como sua reflexão passou a ser então determinante 

como referencial de pesquisa do protestatismo brasileiro.  

Convém, à guisa de clareza, tornar explicíta a pergunta que nos instigou na 

construção do texto: como se configura a contribuição de Léonard aos estudos do 

protestantismo no Brasil? Propomo-nos a descrever sua contribuição aos que têm 

estudado o tema. Quanto à análise da proposta teórica e metodológica do autor em 

questão, o único trabalho que conseguimos localizar e que nos ajudou bastante a 

entender a inovação por ele implementada em nosso país foi o de Tiago Hideo Barbosa 

Watanabe: Escritos nas Fronteiras: Os Livros de História do Protestantismo Brasileiro 

(1928-1982). Trata-se de sua tese de doutoramento defendida na Universidade Estadual 

Paulista – UNESP em 2011.        

Eis chegado o momento de apresentar o nosso esforço. A ele, pois.   
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1 A ESCRITA DA HISTÓRIA 

 

... para fazer história virai decididamente 

as costas ao passado e vivei primeiro. 

Misturai-vos à vida. À vida intelectual, sem 

dúvida, em toda a sua variedade. 

Historiadores, sede geógrafos. Sede juristas 

também, e sociólogos e psicólogos; não 

fecheis os olhos ao grande movimento que, 

perante vós, transforma num ritmo 

vertiginoso as ciências do universo físico. 

Mas vivei também uma vida prática. Lucien 

Febvre apud MOTA, Carlos Guilherme 

(Org.). Febvre. São Paulo: Ática, 1978, p. 

7-8.       

 

No capítulo inicial de História e Historiadores do Brasil José Honório 

Rodrigues afirma que “cabe a cada geração fornecer uma visão adequada do mundo”
2
. 

Alhures, Rodrigues diz que “cada geração representa uma certa atitude diante da vida, 

dos problemas e situações que esta apresenta”
3
. Estas assertivas se revestem de força 

quando voltamos os olhos à origem da palavra “história”. 

 Como ramo do saber, a origem do que hoje conhecemos por história remonta a 

2.000 a.C. na Ásia Ocidental e na Europa
4
. Oriundo do grego ἱστορία (historía), o termo 

significa: “busca, averiguação, informação, inquirição, investigação, narração, 

pesquisa”
5
. Daí, o verbo historéo ser equivalente a narrar, aprender por inquirição, 

interrogar, descrever
6
. Assim, “o historiador é aquele que sabe, conhece, é um 

                                                 
2
 RODRIGUES, José Honório. História e Historiadores do Brasil. São Paulo: Fulgor, 1965, p. 13.   

3
 RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. 5. ed. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1978, p. 123. 
4
 Cf. COLLINGWOOD, R.G. A ideia de História. Lisboa: Editorial Presença & Livraria Martins Fontes, 

1972, p. 20. 
5
 COSTA, Hermisten Maia Pereira da. Considerações Metodológicas sobre História. São Paulo, 2011, p. 

1. Apostila do Curso de Pós-Grauação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
6
 Cf. COSTA, Hermisten Maia Pereira da. Ibid., p. 1-2. 
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conhecedor da lei, juiz”
7
. A maioria dos idiomas modernos recebeu essa influência da 

língua grega quanto à ideia de história
8
.  

  É com Heródoto de Halicarnasso (480-420 a.C.)
9
 – alcunhado por Cícero

10
 de 

“pai da história” – que, no esforço de ultrapassar a narrativa dos poetas e prosadores por 

meio da busca de testemunhas oculares para os fatos por ele registrados, se suspeita da 

primeira tentativa de fazer da história uma ciência
11

. Uma ciência de historiadores que 

narram os fatos que sucederam e não aqueles que poderiam ter sucedido – como era 

comum aos poetas.  

     

Não é ofício de poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o 

que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a 

verosimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e 

o poeta por escreverem verso ou prosa (pois bem poderiam ser postos em 

verso as obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de ser história, se 

fossem em verso o que eram em prosa) – diferem, sim, em que diz um as 

coisas que sucederam, e outro as que poderiam suceder
12

.    

 

  Collingwood assevera que os  

 

escritores anteriores tinham sido logógrafos, anotadores de narrativas que 

circulavam. (...) É o emprego desta palavra, com as suas explicações, que 

faz de Heródoto o pai da história. A conversão da redacção de lendas em 

ciência da história não esteve inata ao espírito grego, foi uma invenção 

do século V, uma invenção de Heródoto
13

. 

 

                                                 
7
 Ibid., p. 2.   

8
 Cf. RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1978, p. 45. 
9
 Natural de Halicarnasso (atual Bodrum, na Turquia) e sobrinho do poeta Paniásis. Cf. d’OLIVEIRA, H. 

Maia. Lisa: Grande Dicionário da Língua Portuguesa - Histórico. São Paulo: Livros Irradiantes S/A, 

1972, p. 498-499.   
10

 Marco Túlio Cícero (106 a.C.– 43 a.C): orador, filósofo e político romano. Ibid., p. 268; ROCHA, 

Filipe. Teorias sobre a História. Braga: Publicações da Faculdade de Filosofia de Braga, 1982, p. 26.   
11

 ROCHA, Filipe. Ibid., p. 26.  
12

 ARISTÓTELES, Poética. São Paulo: Abril Cultural (Os Pensadores, Vol. IV), 1973, IX, 1451b apud 

COSTA, Hermisten Maia Pereira da. Op. cit., p. 3.   
13

 COLLINGWOOD, R.G. Op.cit., p. 29.   
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 Desse intento de Heródoto em separar o aspecto mitológico do aspecto factual, a 

história, como ciência, nasce “das preocupações de verdade e objetividade”
14

. 

 À escrita da história, ou daquilo que se pretende como história
15

, denomina-se 

historiografia
16

. O termo pode se referir à “arte de escrever a história”
17

, ao “estudo 

histórico e crítico acerca da história ou dos historiadores”
18

 ou ao “conjunto das obras 

históricas produzidas numa época ou num país”
19

. Neste segundo sentido, estudo acerca 

da história e dos historiadores, Rodrigues emprega as expressões “história da história” e 

“forma do escrito histórico” como sinônimas de historiografia
20

. Na presente 

dissertação, por historiografia entenderemos a literatura histórica: (i) as obras de história 

ou (ii) os estudos sobre obras históricas
21

 - quer tenham sido redigidas por historiadores 

profissionais ou não. 

 No transcurso dos séculos, desde Heródoto e os gregos até o século XIX
22

, 

diferentes maneiras de teorizar e escrever a história influenciaram as gerações. Apenas 

para dimensionar a revolução que certas correntes historiográficas recentes – e, em 

especial, o movimento dos Annales – têm causado no mundo, oferecemos nas linhas que 

seguem uma ligeira descrição dos principais gêneros desse saber cultivados ao longo do 

tempo. 

Três gêneros podem ser elencados: história narrativa, história pragmática e 

história científica
23

.  

                                                 
14

 ROCHA, Filipe. Op.cit., p. 26.  
15

 “A história é a narração de fatos considerados verdadeiros, ao contrário da fábula, narração de fatos 

considerados falsos” dizia Voltaire (História: In: Voltaire, Dicionário Filosófico. São Paulo: Abril 

Cultural, 1978 (Os Pensadores, XXIII), p. 203.  
16

 O vocábulo surgiu no século XIX. Cf. CAIRE-JABINET, Marie-Paule. Introdução à Historiografia. 

Bauru/SP: EDUSC, p. 16.    
17

 Historiografia: In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira S.A., 1986, p. 902.  
18

 Ibid., p. 902.  
19

 CARDOSO, Ciro Flamarion. Um Historiador fala de Teoria e Metodologia. Bauru/SP: EDUSC, 2005, 

p. 115.  
20

 RODRIGUES, José Honório. História da História do Brasil (1ª Parte – Historiografia Colonial). São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979, p. XV. Registro que, diferentemente de Rodrigues, para 

Michel de Certeau historiografia é o mesmo que história. Cf. CERTEAU, Michel de. A operação 

histórica: In: LE GOFF, Jacques & NORA, Pierre, orgs. História – Novos Problemas. 4ª Edição. Rio de 

Janeiro: Francisco Alves, 1995, p. 41, nota de rodapé n. 2 
21

 Cf. Francisco Falcon, História das Idéias: In: CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo 

(orgs.) Domínios da História – Ensaios de Teoria e Metodologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 

1997, p. 122.    
22

 Na apresentação do livro de Peter Burke, Nilo Odália chama a atenção para a insatisfação de Marc 

Bloch e Lucien Febvre com o tipo de história feito nas décadas de 10 e 20 – insatisfação que 

revolucionaria a historiografia com o surgimento dos Annales (Cf. BURKE, Peter. A Escola dos Annales 

(1929-1989). São Paulo: Editora UNESP, 1997, p. 7).  
23

 Cf. RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. p. 47-62. 
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 Segundo Rodrigues, é com Heródoto - o maior exemplo deste gênero – que a 

história narrativa se consolida. Todavia, antes mesmo dele, entre os fenícios, caldeus, 

egípcios, assírios, babilônios, hindus, persas e judeus encontram-se amostras dessa 

historiografia “puramente narrativa (...) que buscava registrar fatos ou acontecimentos 

que pareciam extraordinários”
24

. O compromisso dos narradores não era com a 

veracidade dos episódios, mas com a descrição deles. “Em vez de ser o historiador a 

escolher o assunto, era o assunto que escolhia o historiador”
25

. Era muito comum aos 

escritores, verdadeiros cronistas, o entrelaçamento de fatos históricos, lendas e mitos em 

suas obras, no esforço de obter respostas às mais diversas perguntas e questões sobre as 

quais a ignorância reinava. Collingwood observa que  

 

o que é notável por parte dos gregos, não é o fato de o seu pensamento 

histórico conter certos resíduos de elementos que temos de considerar 

como não-históricos, e sim o facto de, lado a lado com estes, conter 

elementos de aquilo a que chamamos história
26

. 

 

 Se no gênero narrativo o esforço pela pesquisa não foi característico, com 

Tucídides (460-400 a.C.), de Atenas, considerado o maior historiador da Antiguidade
27

, 

autor da célebre Guerra do Peloponeso, se inicia uma nova fase: a da história 

pragmática, ou didática, que “devia ensinar e edificar e não apenas contar a verdade”
28

. 

Daí, a famosa frase de Cícero (106 a.C.– 43 a.C): “A história é a mestra da vida”. 

Nomes como Tucídides, Políbio
29

 e os romanos Tito Lívio
30

 e Tácito
31

 marcam o início 

da história pragmática que, como gênero historiográfico, se estende até meados do 

século XIX
32

.  

 

                                                 
24

 Ibid., p. 47-48. 
25

 COLLINGWOOD, R.G. Op.cit., p. 39. 
26

 COLLINGWOOD, R.G. Ibid., p. 29. 
27

 Cf. d’OLIVEIRA, H. Maia. Lisa: Op. cit., p. 1067. 
28

 Cf. RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. p. 48. 
29

 Políbio, que viveu entre 250 a.C e 120 a.C, foi um influente historiador grego. Cf. d’OLIVEIRA, H. 

Maia. Lisa: Op. cit., p. 860.  
30

 Tito Lívio (59 a.C-17 d.C), historiador nacional de Roma. Cf. d’OLIVEIRA, H. Maia. Lisa: Ibid., p. 

1061. 
31

 Cornélio Tácito (55-117 d.C), historiador e político romano. Cf. d’OLIVEIRA, H. Maia. Lisa: Ibid., p. 

1045. 
32

 Cf. RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. p. 48. 
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Numa análise geral, podemos afirmar que a historiografia Greco-Romana 

se caracteriza por um sentido pragmático, didáctico e principalmente com 

os Romanos, pelo surgimento de um espírito de exaltação nacional. A 

História que com Heródoto e Tucídides apresentava um cariz [sic, 

caráter] regionalista, passa com os seus seguidores a assumir uma 

perspectiva universal
33

. 

  

 Mesmo com o Cristianismo, o fazer historiográfico continuou preso ao gênero 

pragmático; porém, é necessário registrar que, devido à influência de autores cristãos 

como Eusébio de Cesaréia (260-340) e sua História Eclesiástica, e principalmente 

Santo Agostinho (354-430) em Cidade de Deus, a ideia de universalização da história 

foi inserida no mundo ocidental
34

. Mais do que acrescentar a ideia de uma história 

universal, mundial, não restrita a certos espaços ou culturas, o Cristianismo preservou 

pelos séculos do período medieval uma cosmovisão própria acerca da disciplina “mestra 

da vida”; ele deu ao mundo uma filosofia da história
35

. 

 Rocha apresenta algumas das contribuições da religião cristã, durante o 

medievo, à teoria da história:             

a) Unidade da espécie humana, derivada de um casal único; 

b) A irreversibilidade do tempo, o conceito de linearidade; 

c) A história tem uma direção e uma meta; 

d) A história é um processo único e definitivo; 

e) A história desenvolve-se no sentido do progresso; 

f) A história é obra conjunta de Deus e do homem; 

g) A eminente dignidade da pessoa humana
36

.  

Digno de nota é que, para diferentes autores, durante o período em que a Igreja 

Cristã exerceu sua grande influência sobre a sociedade ocidental, em termos de 

concepção da história, pouca coisa se acrescentou aquilo que já havia sido levantado no 

período greco-romano
37

. 

O Renascimento, apesar de ter tido grandes pensadores dignos de citação, tais 

como Francis Bacon (1561-1626), Jean Bodin (1530-1596), Picco della Mirandola 

                                                 
33

 Disponível em http://historiaaberta.com.sapo.pt/. Acesso em 21/05/12. 
34

 Cf. RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. p. 49. 
35

 ROCHA, Filipe. Op.cit., p. 33. 
36

 ROCHA, Filipe. Ibid., p. 34-36. 
37

 Cf. ROCHA, Filipe. Ibid., p. 37; RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. p. 49; e 

COLLINGWOOD, R.G. Op.cit., p. 73.  

http://historiaaberta.com.sapo.pt/
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(1463-1494) e Nicolau Maquiavel (1469-1527), não pode ser considerado “uma época 

brilhante na reflexão sobre a história”
38

. E, a despeito do intelecto e influência de 

homens do nível de G. W. Leibniz (1646-1716) e Giambattista Vico (1688-1744) “na 

época das Luzes e do racionalismo, a história continuava com seu caráter pragmatista e 

generalizador. (...) Chegou-se a dizer que a história era a filosofia ensinada por 

exemplos”
39

. 

O século XIX, sobretudo na Alemanha, instaura uma nova etapa nos estudos 

históricos: a era científica
40

. É o momento em que a história se institucionaliza
41

 como 

disciplina e quando pela primeira vez é utilizada a palavra historiografia
42

. Vários 

fatores corroboraram para que o referido século fosse um divisor de águas no que se 

refere à disciplina
43

: 

a) É o tempo do desabrochar das ideias iluministas – quando, pela primeira vez, 

ocorre uma contestação do tipo de história produzida até então: aquele que apresentava 

os grandes feitos dos homens
44

; é o tempo das grandes descobertas e teorias nas mais 

diversas áreas do conhecimento – Darwinismo, por exemplo; da decadência do Antigo 

Regime colonial; e da influência de Karl Marx e F. Engels; 

b) Começam a surgir os problemas de ordem social decorrentes da 

industrialização, da propriedade privada, das relações de classe, da divisão dos bens, do 

lugar do homem na sociedade;  

c) O alemão Johann G. Herder (1744-1803) “substitui a historiografia 

pragmática de sua época por uma nova história que já não era ‘uma simples coleção de 

sucessos, mas um drama interior da humanidade’”
45

. Na opinião de Collingwood “foi o 

primeiro pensador a reconhecer, de modo sistemático, que há diferenças entre diferentes 

espécies de homens e que a natureza humana não é uniforme e sim diversificada”
46

. 

Com Herder a semente do historicismo foi lançada; 

                                                 
38

 ROCHA, Filipe. Op.cit., p. 41. 
39

 RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. p. 50 e 52. 
40

 RODRIGUES, Ibid., p. 52. 
41

 Não somente a história, no século XIX, mas outras áreas do saber se institucionalizaram: por exemplo, 

a sociologia. Cf. ROCHA, Filipe. Op.cit., p. 58.  
42

 Cf. CAIRE-JABINET, Marie-Paule. Op.cit., p. 16. 
43

 As informações aqui apresentadas foram extraídas de: ROCHA, Filipe. Ibid., passim; RODRIGUES, 

José Honório. Teoria da História do Brasil. passim; e COLLINGWOOD, R.G. Ibid., passim.  
44

 Cf. Burke, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): A Revolução Francesa da Historiografia. São 

Paulo: Editora UNESP, 1997, p. 17.    
45

 RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. p. 51. 
46

 COLLINGWOOD, R.G. Op.cit., p. 123.  
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d) A publicação, a partir da 1819, da Monumenta Germaniae Historica, a mais 

reputada coleção de fontes documentais até então disponível; 

e) Surge uma geração de notáveis historiadores: B. G. Niebuhh, F. K. Von 

Savigny, E. Berheim, G. H. Pertz, Alexandre Herculano, L. A. Thiers, J. F. Champalion, 

J. J. Droysen, H. Taine, Jules Michelet, Ernest Renan, Fustel de Coulanges, Thomas 

Carlyle, J. Seely e “a mais completa trinca de historiadores do século XIX”
47

: os 

germânicos Leopoldo Ranke, Theodor Mommsen e Jacob Burckhardt. 

Outro elemento de impacto no contexto de ideias do século XIX e que 

influenciou muitos autores que adentraram o século XX é o positivismo, que pode “ser 

definido como a filosofia a serviço das ciências da natureza”
48

. Com o positivismo  

 

institui-se um método que ainda hoje é, na sua essência, utilizado e a fim 

de contrariar a subjectividade romântica, o papel do historiador passa a 

traduzir-se na pesquisa dos factos (pesquisa particularmente cuidada [sic, 

cuidadosa]) e na sua subsequente organização, fazendo a sua exposição 

através de uma narrativa tão impessoal quanto possível
49

.  

 

As discussões provocadas por Augusto Comte, Emile Durkheim e Max Weber, 

dentre outros, bem como o florescimento de campos como sociologia, antropologia
50

 e 

geografia
51

, propiciaram o aparecimento uma nova historiografia
52

 que estabelecerá, 

com outras forças, o palco sobre o qual emerge o duo de Estrasburgo: Marc Bloch e 

Lucien Febvre. Reis sintetiza este cenário dizendo que  

 

a “história científica” do século XIX, embora tenha se esforçado para 

escapar-lhe, continuava ainda sob a influência da filosofia. Durante o 

século XIX, essa ruptura foi tentada pelos positivistas e marxistas, 

principalmente. (...) Os historicistas tentaram mais ‘controlar’ do que 

romper com a influência da filosofia. (...) Será contra essa história 

                                                 
47

 RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. p. 54. 
48

 COLLINGWOOD, R.G. Op.cit., p. 165. 
49

 Disponível em http://historiaaberta.com.sapo.pt/. Acesso em 21 mai.2012 
50

 Cf. FONTANA, Josep. A História dos Homens. Bauru/SP: EDUSC, 2004, p. 243-308.  
51

 CAIRE-JABINET, Marie-Paule. Op.cit., p. 114. 
52

 Cf. COLLINGWOOD, R.G. Op.cit., p. 165. 

http://historiaaberta.com.sapo.pt/
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pseudo-científica, pois ainda filosófica, e de maneira perniciosa, pois não 

assumida, não confessada, que vai se operar a história-ciência social
53

. 

 

 Em suma, podemos dizer que as três forças dominantes no cenário das ideias 

entre o fim do século XIX e os primórdios do século XX foram o marxismo, o 

positivismo e o historicismo
54

. Essas escolas estabeleceram o terreno das ciências 

sociais e a necessidade, por assim dizer, de uma interdisciplinaridade: é esta perspectiva 

que se desenvolverá ao longo das décadas seguintes, nas quais os Annales e outras 

tendências lançarão suas raízes.       

 

1.1 AS GRANDES CORRENTES HISTORIOGRÁFICAS 

 

Desconhecer a História da Historiografia 

de qualquer história, de qualquer 

especialidade do conhecimento histórico é 

desconhecer o modo de produção do 

conhecimento histórico, as formas de 

produção cultural, as questões teóricas que 

orientam os debates acadêmicos, as 

soluções metodológicas utilizadas, as fontes 

analisadas, as interpretações explicativas, 

até mesmo a inserção da história em nossa 

vida. Raquel Glezer, História da 

Historiografia Brasileira: In: SAMARA, 

Eni de Mesquita (Org). Historiografia 

Brasileira em Debate – “Olhares, Recortes 

e Tendências”. São Paulo: 

Humanitas/FFLCH/USP, 2002, p. 26.  

   

Consagrou-se assim o século 19 como “o 

século da História”. Estevão de Resende 

Martins, Historiografia alemã no século 20: 

                                                 
53

 REIS, José Carlos. Escola dos Annales: A inovação em História. 2ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 

2004, p. 38. 
54

 Cf. REIS, José Carlos. Ibid., p. 42.   
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Encontros e Desencontros: In: MALERBA, 

Jurandir & ROJAS, Carlos Aguirre. 

Historiografia Contemporânea em 

Perspectiva Crítica. Bauru: EDUSC, 2007, 

p. 46. 

 

A disciplina da história está atualmente 

mais fragmentada do que nunca. Peter 

Burke, Abertura: a nova história, seu 

passado e seu futuro: In: BURKE, Peter 

(Org.). A Escrita da História – Novas 

Perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992, p. 

35. 

 

A paisagem historiográfica do nosso tempo encontra suas origens na conjuntura 

de 1848-1871, com o surgimento e primeira afirmação do marxismo
55

. No desenrolar 

desse “longo século XX”, de 1848 aos dias atuais - segundo a perspectiva da longa 

duração de Fernand Braudel, que fala, por exemplo, de um “longo século 16” que vai 

de 1450 a 1650
56

 –, algumas correntes se sobressaem. Todavia, antes de considerá-las, 

algumas informações serão dadas sobre o contexto da disciplina história na Europa 

desse período.       

Josep Fontana descreve o cenário da disciplina na passagem do século XIX para 

o século XX:  

 

Desde começos do século XX, começava a ficar visível, no terreno da 

história, o esgotamento dos velhos métodos da erudição acadêmica 

profissionalizada do século XIX, com pretensões de objetividade 

científica que mascaravam o fato de que sua verdadeira função era servir, 

por um lado, à educação das classes dominantes e, por outro, à produção 

                                                 
55

 Cf. MALERBA, Jurandir & ROJAS, Carlos Aguirre (orgs.). Historiografia Contemporânea em 

Perspectiva Crítica. Bauru/SP: EDUSC, 2007, p. 7 e p. 13-15. 1848 é o ano de publicação dO Manifesto 

Comunista, obra de Karl Marx e Friedrich Engels que se tornaria um clássico da literatura política; 1871 é 

a data da experiência que ficou conhecida como Comuna de Paris.        
56

 Cf. Rojas: In: MALERBA, Jurandir & ROJAS, Carlos Aguirre (Orgs.). Ibid., p. 13. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
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de uma visão da história nacional que pudesse ser difundida ao conjunto 

da população pela escola
57

. 

  

 O espírito nacionalista impregnava as sociedades de tal maneira que, em vários 

lugares da Europa, o ensino da história objetivava reforçar os valores morais e sociais, 

exaltando, assim, os princípios da “cidadania responsável”
58

. Burke observa a 

hegemonia da temática política e registra que, na Alemanha, Estados Unidos e França 

“por volta dos 1900, as críticas à história política eram particularmente agudas, e as 

sugestões para sua substituição bastante férteis”
59

. Essa ênfase na história interpretada 

pelo viés das instituições e personagens políticos cobrou um preço caro à imagem dos 

historiadores. Emile Durkheim e François Simiand, dentre outros, eram muito 

desconfiados do trabalho deles. Simiand alvejou “os três ídolos dos historiadores”: o 

ídolo político – a preocupação com os fatos políticos, os “grandes” episódios etc.; o 

ídolo individual – a demasiada atenção dada aos grandes homens; e o ídolo cronológico 

– o costume de perder-se no estudo da origem das coisas
60

.        

Com a eclosão da I Guerra (1914-1918) e seus efeitos na sociedade - “depois de 

uma guerra, nada parece como antes
61

” -, o mundo mudou. A inquietude dos homens 

que se enfrentaram nos campos de batalha, as famílias enlutadas pelo horror dos 

conflitos, a difícil reconstrução de cidades e países, a escassez de recursos, enfim, a 

experiência da guerra preparou a Europa para um novo tempo. A historiografia, assim 

como os demais ramos do conhecimento, passou por uma reviravolta. A partir de então, 

o eixo de discussão mudou dos reis/dirigentes políticos para as massas/vida coletiva. Os 

repetidos valores nacionalistas e a moral patriótica foram, pouco a pouco, sendo 

substituídos pela história-problema. A ênfase na política foi cedendo espaço às demais 

atividades humanas, à “história do homem em relação ao seu meio”
62

.            

Uma nova historiografia, com uma dinâmica até então inédita, foi se 

desenhando, e com ela um novo projeto foi elaborado: uma proposta que absorvesse o 

que de útil as demais disciplinas ofereciam, que reorganizasse o tempo histórico, que 

racionalizasse o inesperado, que captasse o ser humano por dentro e não somente por 

fora. Não teria sido com este propósito o apelo feito por Febvre: “Historiadores (...) não 
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fecheis os olhos ao grande movimento que, perante vós, transforma num ritmo 

vertiginoso as ciências do universo físico. Mas vivei também uma vida prática”?   

 Sumariamente, esse é o palco no qual emergem diferentes tendências e 

influências na temporalidade contemporânea.   

    

1.1.1 O Marxismo 

   

Teremos que insistir na história dos 

homens, porque quase toda a ideologia se 

reduz ou a uma falsa concepção da 

história, ou a uma abstração da mesma. A 

própria ideologia não é mais do que uma 

das partes da história. Karl Marx, A 

Ideologia Alemã apud FONTANA, Josep. 

A História dos Homens. Bauru/SP, EDUSC, 

2004, p. 7.       

 

 Apesar de ser filho do século XIX, com sua primeira afirmação entre os anos 

1850 e 1870, o marxismo – ou socialismo científico, em distinção ao socialismo utópico 

que já existia antes do marxismo – em suas diversas manifestações influenciou os 

modos de pensar a história e, assim, ocupa um lugar de destaque no panorama 

contemporâneo da historiografia e das ciências sociais
63

. Fontana, ao discorrer sobre as 

suas variadas expressões, chega a dizer que, principalmente depois da Revolução 

Bolchevique em 1917, o marxismo deixou de ser um método de pesquisa e se 

transformou numa doutrina
64

. 

 O termo marxismo é derivado do pensador alemão Karl Marx (1818-1883). No 

entanto, a contribuição de Friedrich Engels (1820-1895) não deve ser menosprezada
65

. 

Kirk observa que o termo pode se referir ao marxismo original de Marx, ao marxismo 
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de Lênin ou ao marxismo dos revisionistas
66

. Todavia, certos conceitos são basilares e 

aparecem, com diferentes ênfases e interpretações, em todas as escolas.      

No sistema marxista o modo de produção (escravista, feudal, capitalista etc.) é o 

ponto central de qualquer sociedade.  

 

O modo de produção da vida material estipula o caráter geral dos 

processos social, político e espiritual da vida. Não é a consciência dos 

homens que determina sua existência. Ao contrário, é sua existência 

social que determina sua consciência
67

.   

 

Pode-se dizer que o que os homens são coincide com o que produzem e como 

produzem. Nessa perspectiva, a história das sociedades é a história da luta de classes. 

Assim, numa sociedade capitalista, por exemplo, a luta se dá entre a classe burguesa – 

que detém os meios de produção – e o proletariado – que vende sua força de trabalho 

para produzir os bens materiais. A solução para esse conflito só é possível através da 

revolução proletária que, vitoriosa, inaugurará uma nova era de liberdade e igualdade 

com a formação de uma sociedade sem classes na qual o estado inexistirá
68

.  

 Para Marx e Engels a história é construída por meio de uma sucessão de formas 

sócio-econômicas, passando pela sociedade primitiva, o escravismo, o feudalismo, o 

capitalismo até chegar, finalmente, ao comunismo – quando as lutas de classe e as 

contradições decorrentes delas cessarão. Essa evolução histórica se processa quando se 

toma consciência das explorações do homem pelo homem e das contradições que daí 

resultam
69

. Essa teoria, desenvolvida e expandida por outros pensadores marxistas, 

ficou conhecida como materialismo histórico. Nessa altura, é conveniente atentar para a 

advertência de José D’Assunção Barrros, registrada por Silva: marxismo tem a ver com 

“ação política”, enquanto materialismo histórico está relacionado ao paradigma, método 

e abordagem teórica para se compreender os processos históricos
70

.  
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 Ao longo do “pequeno século 20 que vai de 1914-1917 a 1989”
71

, a cosmovisão 

marxista e seu conceito de materialismo histórico impulsionaram algumas tentativas de 

revolução, que, quando exitosas, iniciaram um novo regime político: o socialismo, na 

busca de uma sociedade sem classes e igualitária. Mas, o que nos cabe ressaltar no 

presente trabalho é a influência do marxismo na historiografia e, nesse sentido, as 

palavras de Rojas são bem-vindas: 

 

E não há dúvida de que, sem o exame do marxismo, dificilmente 

poderíamos compreender o que são os estudos históricos do século 20 e 

da atualidade. (...) é impossível entender os estudos históricos atuais se 

não levarmos em conta a influência e os ecos que tiveram o marxismo em 

todo o desenvolvimento da historiografia de 1848 até esta data
72

. 

 

 A Escola de Frankfurt e a obra dos historiadores Pierre Vilar (1906-2003), 

Edward Palmer Thompson (1924-1993), Raphael Samuel (1934-1996), Eric Hobsbawm 

(1917-2012), Perry Anderson (1938), Fernando Novais (1933) e Ciro Flamarion 

Cardoso (1942) são algumas vozes que atestam o quanto o marxismo ainda está vivo em 

nossos dias e “provavelmente continuará a avultar-se largamente no século XXI”
73

.  

 

1.1.2 O Positivismo e o Historicismo 

 

 Se o marxismo conseguiu projeção por meio dos movimentos sociais e políticos 

revolucionários, no campo da historiografia a primeira hegemonia esteve ligada ao 

positivismo e ao historicismo: duas correntes predominantes na cultura alemã do 

período 1870 - 1930, quando o marxismo ainda não tinha penetrado com força na 

academia nem nos círculos intelectuais
74

.    

 O positivismo, doutrina concebida a partir dos postulados do francês Auguste 

Comte (1798-1857), soprou seus ventos muito além da França, arrebanhando 

pensadores de diferentes partes do Ocidente e, no caso particular da história, sobretudo 

                                                 
71

 Rojas: In: MALERBA, Jurandir & ROJAS, Carlos Aguirre (Orgs.). Op.cit., p. 16. 
72

 Rojas: In: MALERBA, Jurandir & ROJAS, Carlos Aguirre (Orgs.). Ibid., p. 15-16.  
73

 HUGHES-WARRINGTON, Marnie. Op.cit., p. 253. 
74

 Cf. Rojas: In: MALERBA, Jurandir & ROJAS, Carlos Aguirre (Orgs.). Ibid., p. 19; Cf. ROJAS, Carlos 

A. Aguirre. Uma História dos Annales (1921-2001). Maringá/PR: Editora da Universidade Estadual de 

Maringá, 2004, p. 68. 



30 

 

no mundo da cultura alemã. Para Comte, a regeneração da sociedade se daria pela 

estruturação do saber humano.  

  

Segundo ele, a humanidade passara por três estados ao tentar conceber a 

realidade do mundo e da vida. Esses três estados ou atitudes espirituais 

foram o Teológico (em que dominam as forças sobrenaturais), o 

Metafísico (caracterizado pela crítica vazia e pela desordem espiritual, 

fruto do liberalismo) e o Positivo (que supera as explicações insuficientes 

do mundo, mediante a substituição das hipóteses religiosas ou metafísicas 

pelas leis cientificas)
75

.  

   

A influência da doutrina de Comte no modo de fazer história – que, segundo 

Collingwood, estava por trás do materialismo de Marx
76

-, além de ter ocasionado uma 

historiografia genuinamente positivista
77

, resultou na busca criteriosa dos fatos e das 

relações entre eles: as conexões causais. A pesquisa cientifica, para os positivistas, se 

daria a partir da observação dos fenômenos, das coisas práticas, passíveis de análise, 

numa tentativa de subordinar a imaginação à observação. Este esforço se opunha à 

filosofia meramente especulativa que, sob a égide do racionalismo, da teologia e da 

metafísica, vigorava na época.   

 Assim, na busca de todos os fatos que pudessem determinar, os historiadores 

positivistas contribuíram para o aumento do conhecimento histórico pormenorizado, 

caracterizado pelo exame cuidadoso e crítico das provas. Para eles,  

 

a Fonte Histórica é o único recurso que permite ao historiador acessar 

uma época e uma sociedade que não mais estão presentificados. (...) a 

História refere-se a uma realidade humana temporalizada, e essa 

história poderia tornar-se objeto de conhecimento do mundo 

humano real a ser compreendido no tempo
78

.  
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Foi a época de enriquecimento da história, por meio da compilação de 

enormes quantidades de material peneirado, como: anais reservados e 

patentes, o corpo das inscrições latinas, novas edições de textos e fontes 

históricas de toda a espécie, e todo o mecanismo da investigação 

arqueológica. O melhor historiador, como Mommsen ou Maitland, 

tornou-se o mestre máximo do pormenor
79

.          

 

Birardi, Castelani e Belatto sintetizam a importância do positivismo:  

 

...pregava a cientifização do pensamento e do estudo humano, visando a 

obtenção de resultados claros, objetivos e completamente corretos. Os 

seguidores desse movimento acreditavam num ideal de neutralidade, isto 

é, na separação entre o pesquisador/autor e sua obra: esta, em vez de 

mostrar as opiniões e julgamentos de seu criador, retrataria de forma 

neutra e clara uma dada realidade a partir de seus fatos, mas sem os 

analisar. Os positivistas crêem que o conhecimento se explica por si 

mesmo, necessitando apenas seu estudioso recuperá-lo e colocá-lo à 

mostra. Não foram poucos os que seguiram a corrente positivista: 

Auguste Comte, na Filosofia; Émile Durkheim, na Sociologia; Fustel de 

Coulanges, na História, entre outros, contribuíram para fazer do 

Positivismo e da cientifização do saber um posicionamento poderoso no 

século XIX
80

. 

 

Concomitantemente, na Alemanha oitocentista, duas tendências exerceram 

influência na obra dos historiadores: o desejo de reunir politicamente as diversas 

unidades existentes (estados, cidades livres e feudos) e o ideal de empreender a 

modernização sem correr riscos revolucionários
81

. É nesse contexto que aparece o 

historicismo como uma rejeição ao universalismo filosófico, apregoando que cada 

nação tem suas próprias leis de evolução. Fontana registra que a publicação das fontes 
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da história alemã, na Monumenta Germaniae Historica, é o “principal produto do novo 

espírito do nacionalismo”
82

.  

O historicismo alemão, em particular, é “considerado a maior contribuição do 

século 19 em matéria de concepções da natureza do histórico e da identidade da 

historiografia”
83

. Suas origens remontam a Giambattista Vico (1668-1744)
84

 e Johann 

G. Herder (1744-1803)
85

.  

 Das definições possíveis
86

, ficamos com a de Rodrigues: 

 

O historicismo, como um movimento humanista e filosófico que, em 

oposição ao naturalismo [cartesiano], busca na história o fundamento de 

uma concepção do mundo, continua a ser uma das bases das mais 

recentes atividades que se desenvolvem no campo da teoria das ciências. 

(...) O historicismo significou, assim, uma separação do naturalismo, 

fundamentando pela primeira vez uma teoria do conhecimento das 

ciências do espírito sob bases próprias, emancipando-as da tutela das 

ciências naturais. (...) Pela primeira vez, no campo da filosofia e da 

ciência se vê colocado no centro da atenção o conhecimento histórico. 

(...) Sua substância está na substituição de uma consideração 

generalizadora das forças humanas históricas por uma consideração 

individualizadora
87

.   

 

Em Leopoldo Ranke (1795-1886) o historicismo tem seu maior representante. 

Mais do que representar esta típica filosofia da história, Ranke tipifica a época na qual 

se instituiu o estudo moderno da disciplina história
88

. Seu método de investigação se 

tornou modelo dentro e fora da Alemanha
89

. Ele defendia que cada nação é própria, 

peculiar, de tal forma que as generalizações não se aplicam e, por isso, cada país deve 

ter sua própria política. Pelo conjunto de sua obra (54 volumes) e intelecto, e por ter 

convivido e desfrutado dos ares da nobreza, recebeu diversas nomeações e 
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condecorações estatais. Para alguns, Ranke foi sinônimo de inteligência histórica
90

; para 

outros, além de um historiador influente, foi um funcionário ideológico do estado 

prussiano
91

.  

 A fundamentação metódico-documental, que concedeu à história o status de 

ciência moderna no século XIX, é o ponto que entrelaça a historiografia positivista ao 

historicismo alemão
92

.  

Deve ser mencionado ainda que se, por um lado, no primeiro quartel do século 

XX, numa sociedade em plena mudança como a sociedade européia ocidental, a cultura 

alemã detinha as rédeas da produção histórica, por outro, começaram a surgir novas 

tendências que, contagiadas pelo marginalismo, funcionalismo e estruturalismo
93

, 

criticaram esta modalidade historiográfica e fertilizaram o terreno no qual brotaria a 

mais revolucionária escola de história dos nossos tempos: os Annales.                  

 

1.1.3 Os Annales 

 

 É difícil exagerar a importância dOs Annales. Peter Burke em seu livro A Escola 

dos Annales: 1929-1989 - mesmo reconhecendo que talvez seja preferível falar em 

movimento e não escola
94

 - a denomina como “a Revolução Francesa na historiografia”.  

Com os Annales, revista lançada em 1929, cujo embrião remonta ao encontro de 

Lucien Febvre (1878-1956) e Marc Bloch (1886-1944) na Universidade de Estrasburgo, 

em 1920, o bastão da hegemonia historiográfica mudou de mãos: dos alemães para os 

franceses. O mundo que assistiu a derrota da Alemanha na I Guerra e a ascensão do 

Nazismo em seu território viu também o florescimento do hexágono francês como novo 

polo de irradiação da renovação na história. Como contraponto ao positivismo e ao 

historicismo, “são os Annales franceses que vão dominar a paisagem historiográfica 

entre 1929 e 1968”
95

.   

Lucien Febvre, especialista no século XVI, e o medievalista March Bloch, 

fundadores e líderes da primeira geração, absorveram o legado de todo um conjunto de 

tendências que vigorava na virada do século: a geografia de Vidal de la Blache, a 

sociologia de Durkheim, a antropologia de Lucien Lévy-Bruhl, a linguística de Antoine 
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Meillet, a concepção de arte de Émile Mâle e, no campo da história, as ideias de Henri 

Berr e Henri Pirenne
96

. Ademais, o ambiente onde se conheceram foi, do ponto de vista 

cultural, muito fértil: a cidade de Estrasburgo que, depois de 1918, desanexada da 

Alemanha, voltou a pertencer à França, mas ficava numa região predominantemente 

germânica. Estrasburgo era verdadeiramente uma encruzilhada de tensões: entre duas 

línguas (quase ninguém falava francês), duas religiões (católica e protestante), duas 

visões opostas da guerra (vencedores e vencidos), duas versões sobre a origem dos 

alsacianos (moradores da região Alsácia-Lorena), a universidade laica confrontando-se 

com a faculdade de teologia católica etc. E no campus da universidade – onde juristas, 

filósofos, historiadores e sociólogos do mais alto nível haviam sido nomeados para 

lecionar - se desenvolveu um espírito que posteriormente seria uma das características 

dos Annales: a interdisciplinaridade
97

. Outro componente propiciado pelo ambiente da 

cidade ao duo de Estrasburgo foi a “recusa do engajamento político imediato, a 

prudência na tomada de posições públicas. Como tomar posições públicas em mundo 

assim explosivo?”
98

. 

Na principal cidade da Alsácia Febvre e Bloch se encontraram, tornaram-se 

amigos e desse contato o mundo intelectual foi beneficiado com uma invenção 

prodigiosa: Annales d’Histoire Economique et Sociale, revista lançada em 15 de janeiro 

de 1929 cujo título foi inspirado na revista alemã Cadernos Trimestrais de História 

Social e Econômica. Todavia, por volta de 10 anos antes, Febvre já havia tentado criar 

um periódico internacional de história econômica, que seria dirigido pelo historiador 

belga Henri Pirenne. Em 1928, a tentativa de criar um periódico, agora nacional, foi 

feita por Bloch. Dessa tentativa nasceu Annales, tendo Bloch e Febvre como 

responsáveis. A composição do conselho editorial denunciava a interdisciplinaridade 

como elemento marcante na proposta da revista: historiadores, um geógrafo, um 

sociólogo, um economista e um cientista político
99

. Assim, com os Annales, o mundo 

conheceu a nouvelle histoire, expressão que designa 

 

a história sob a influência das ciências sociais (...). Antes de 1929, a 

nouvelle histoire era um “espírito”, um conjunto de posições críticas, 
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sugestões, defesas e ataques; após 1929, era um “espírito corporificado”, 

concreto, guerreiro, que se institucionalizou e se expandiu
100

.     

 

A Nova História
101

 encarnada nos Annales significou o rompimento com a 

historiografia tradicional, positivista, a “história-museu”. Os ventos soprados por Bloch 

e Febvre vieram na direção da interdisciplinaridade, da síntese decorrente da 

aproximação entre as diversas áreas do saber, da cautela na tomada de conclusões 

definitivas e da história oral. Um novo paradigma no modo de se pensar a história foi 

lançado. Conceitos foram criados, outros repensados. A partir de então, expressões 

como “história das mentalidades”, “estruturas mentais”, “história-problema”, “história-

total”, o “arquivo do historiador” – a saber, o alargamento do campo de fontes 

históricas, o fato histórico como construção teórica e não como produto acabado -, a 

“longa duração” etc., ingressaram de vez no universo das ciências sociais.  

A história deixou de ser a ciência do passado e se transformou na ciência que 

estuda os homens no tempo; seu foco mudou dos “grandes fatos” para os processos 

sociais e coletivos; a visão de tempo deixou de ser episódica e pontual para se 

concentrar nas estruturas de longa duração; o ideal de neutralidade foi substituído pela 

admissão dos pressupostos e pontos de partida; a descrição das coisas cedeu lugar à 

interpretação dos objetos
102

. Assim, não é demasiado afirmar que o movimento 

encabeçado por Febvre e Bloch – e que teve como grande expoente nos anos 50 e 60 

Fernand Braudel (1902-1985) – se tornou “passagem obrigatória” para se entender os 

atuais perfis dos estudos históricos contemporâneos
103

. 

Naturalmente, um movimento dessa envergadura e influência conheceu fases e 

personagens diversos. Segundo T. Stoianovitch
104

 a história do movimento dos Annales 

pode ser periodizada da seguinte forma: 
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1. 1900-1920: temos nesses anos a crise da consciência histórica. Nesse contexto 

de renovação da disciplina, uma viva reação ao método historiográfico alemão começou 

a ganhar força. São os anos de “pré-história” da escola francesa; 

2. 1920-1946: é o período marcado pelo encontro de Bloch e Febvre em 

Estrasburgo e seu profícuo resultado. O projeto Annales é concebido, nasce em 1929 e, 

a partir de meados dos anos 30, com o duo fundador atuando em Paris, passa a contar 

com pesquisadores de outras regiões da França, como Rennes, Tolouse e Aix-en-

Provence
105

; 

3. 1946-1968: é a fase de explosão criadora, de expansão institucional, de 

consolidação dos Annales como corrente historiográfica relevante no cenário 

internacional. É a “era de Braudel”
106

, quando ele se firma, depois da morte de Febvre 

em 1956, como o mais importante e mais poderoso historiador francês no mundo
107

.  

4. 1968-1988: época de fragmentação, de revisões da orientação da revista, que 

tem como marco o movimento estudantil de maio de 1968. Nomes como Jacques Le 

Goff, Georges Duby, Emmanuel Le Roy Ladurie figuram entre os principais
108

. A obra 

que melhor expressa este momento é Faire de l’Histoire (1974)
109

, organizada por 

Jacques Le Goff e Pierre Nora e publicada em português em 3 volumes: História – 

Novos Problemas, História – Novas Abordagens e História – Novos Objetivos
110

. 

No transcurso desses anos a revista Annales consolidou a Nova História. Mas, 

“o que é essa nouvelle histoire?” exclama Burke. Ele mesmo admite a dificuldade em 

definí-la e opta pela via negativa para explicá-la: “o movimento está unido apenas 

naquilo a que se opõe”
111

. 

1. A Nova História, diferentemente do paradigma tradicional da escola rankeana 

segundo a qual a política é o elemento essencial, se interessa por todas as atividades 

humanas. Tudo tem uma história, tem um passado. Nessa perspectiva surge a expressão 

“história total”, uma das marcas dos Annales. Mais do que nunca, em nossos dias, 

ouvimos falar de história das crianças, da família, da vida privada, do corpo, do riso, da 

leitura, da feminilidade etc. Os limites entre o que é central e periférico se tornaram 
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tênues ou mesmo inexistentes. Tudo é história, todos os temas são passíveis de 

pesquisa
112

. 

2. Enquanto os historiadores tradicionais se prestam mais à narrativa dos fatos, 

os adeptos da Nova História enfatizam a análise das estruturas. O que importa são as 

mudanças de longa duração e as mudanças geo-históricas de longo prazo - em 

detrimento da história dos acontecimentos
113

. 

3. Se a historiografia tradicional oferece uma visão de cima, isto é, focada nos 

feitos dos “grandes” homens, reis, políticos, generais e eclesiásticos, o movimento dos 

Annales não descarta e nem destina ao resto da humanidade um papel secundário. 

Dentre os vários nomes que compõem o cenário atual da disciplina percebe-se a 

preocupação com a “história vista de baixo”, com as opiniões das pessoas comuns 

(“leigas”) e com a experiência social delas. Nesse sentido, a história das mentalidades 

coletivas, a história dos discursos, das linguagens, da cultura, tem ganhado cada vez 

mais espaço e atenção
114

.   

4. Indiscutivelmente, a “velha história” se baseava tão somente em documentos 

oficiais – um dos legados de Ranke, que enfatizava uma pesquisa criteriosa dos papéis. 

O preço dessa contribuição de Ranke e de seus discípulos foi a negligência de outros 

tipos de fonte. Foi assim que se batizou o período anterior ao surgimento da escrita de 

“pré-história”, um período posto de lado devido à falta de registros escritos que 

permitissem sua pesquisa. A Nova História expôs as limitações dessa abordagem. Como 

reconstruir, por exemplo, a história dos hereges e dos rebeldes somente olhando para os 

registros da igreja? Assim, a bandeira dos novos historiadores tem sido hasteada em 

favor da maior variedade possível de fontes. Evidências orais, visuais, registros 

comerciais, populacionais, eleitorais etc. passaram a ser buscados e conferidos. Os 

métodos quantitativos foram saudados como imprescindíveis para reconstrução do 

passado
115

.  

5. As perguntas feitas pelos historiadores aos objetos de sua análise foram 

ampliadas e repensadas pelos ventos mais recentes das ciências sociais. Em vez de se 

dirigir exclusivamente aos personagens principais, indagações começaram a ser 

levantadas acerca dos movimentos coletivos em consonância com as ações individuais; 

as tendências, bem como os acontecimentos, entraram no campo de visão dos 

                                                 
112

 Cf. BURKE, Peter. Ibid., p. 10-11. 
113

 Cf. BURKE, Peter. Ibid., p. 12. 
114

 Cf. BURKE, Peter. Ibid., p. 12. 
115

 Cf. BURKE, Peter. Ibid., p. 13-14. 



38 

 

historiadores. No lugar de uma versão que pudesse ser dada como a verdadeira resposta 

à busca da verdade, as representações da verdade – quer se distanciem ou não umas das 

outras – foram apresentadas como modos de se interpretar os fatos. Diga-se, de 

passagem, que até mesmo os “fatos”, para a Nova História, não são neutros porque 

sempre são interpretados
116

.      

6. Como corolário da proposta anterior, a tarefa do historiador deixou de ser a 

apresentação dos fatos como eles realmente aconteceram. A plena objetividade, hoje em 

dia, é considerada uma utopia, algo irrealista, impossível. Houve um deslocamento da 

pretensão de ser a “voz da história” para heteroglossia, mesmo que as vozes sejam 

variadas e opostas
117

. Os Annales “mostraram que a história econômica, social e cultural 

pode atingir exatamente os padrões profissionais estabelecidos para a história 

política”
118

. A interdisciplinaridade é cada vez mais estimulada. A arte, a literatura e as 

demais ciências estão mantendo com a história um contato mais regular e frequente. 

Burke é taxativo: “a heteroglossia é essencial à nova história”
119

. “A história seria a 

globalidade, ou seja, uma grande orquestração”
120

. 

Em suma, com o advento e consolidação dos Annales como movimento 

historiográfico de repercussão mundial, a Nova História, também alcunhada de história 

alternativa
121

, fez história e demonstrou outra forma de escrevê-la. De fato, ela tem tido 

uma longa duração.      

E depois de 1988? Deu-se o “fim da história”, como preconizou Francis 

Fukuyama?
122

 As consequências da inovação – ou, como prefere Burke, da revolução - 

trazida pelos Annales, ao mesmo tempo em que uma nova ordem mundial se instalava 

com o desmanche do bloco socialista, ocasionou uma situação de policentrismo no 

contexto historiográfico
123

. Acrescente-se ainda que, como oportunamente nos lembra 

Le Goff num texto escrito em 1988, a crise passou a assolar a história e não somente 

ela, mas as ciências sociais como um todo
124

. Desde então se tornou insustentável falar 

de um país ou movimento que exercesse papel hegemônico.  
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Nesse mundo pós 1989, a micro-história italiana, a história social dos marxistas 

ingleses, a antropologia cultural russa, a história regional latino-americana, a psico 

anglo-saxônica disputam, com a 4ª geração dos Annales – chamada por alguns de Nova 

História Cultural e encetada, por exemplo, por Roger Chartier – e com autores que 

escapam de qualquer classificação - como Michel Foucault ou Norbert Elias -, a atenção 

dos cultores de Clio, a musa grega da história
125

.           

 

1.2 A HISTORIOGRAFIA NO BRASIL 

 

O marxismo, o positivismo, o historicismo e os Annales foram as principais 

forças sopradas pelo mar da história no século XX. Será que alcançaram o Brasil? Em 

caso positivo, ainda eram ventos ou somente uma brisa? Rodrigues, o maior especialista 

no assunto
126

, contribui com essa discussão ao afirmar que “o estudo da historiografia 

contemporânea é, assim, uma das principais tarefas da historiografia brasileira”
127

.  

De início, uma questão se impõe imediatamente: só é possível falar em 

historiografia quando existem obras de história. Noutros termos: a análise 

historiográfica pressupõe a existência de literatura histórica. É impossível falar de uma 

sem a outra. 

Diferentemente da pesquisa histórica – que nasceu com a fundação do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838
128

 -, a historiografia - na sua modalidade 

mais refinada, a saber: a análise crítica das obras de história – é uma área cuja produção 

é recente e limitada. Francisco Iglésias, em 1971, dizia que “quem conhece a 

historiografia brasileira sabe que ela é ainda bastante precária”
129

.  

Para que se possa compreender melhor o arrazoado de Iglésias, observemos 

algumas condicionantes da produção histórica brasileira. Uma, se não a principal, que 

explica a escassez de obras de cultura historiográfica entre nós é que “num largo espaço 

de tempo que vai do século XVI ao XIX, identificado à condição colonial do Brasil, 
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praticamente não há obras de história que atendam aos requisitos mínimos para 

merecerem esta catalogação”
130

 – o autor se refere à catalogação historiográfica. Não 

que deixasse de existir uma reflexão sobre a evolução do pensamento e da forma do 

escrito histórico. Havia, mas essa análise estava sujeita à crítica literária e, assim, era 

feita sob os critérios literários, estilísticos e estéticos. Cronistas e historiadores eram 

discutidos entre autores ficcionistas e literatos
131

.   

Outras razões plausíveis e verdadeiramente dignas de atenção: o surgimento 

tardio da universidade no Brasil (1920); o aparecimento, mais demorado ainda, dos 

cursos de história - sendo o primeiro inaugurado em 1934 pela USP; quanto à pós-

graduação em história, somente na década de 70 é que ela se consolidou
132

. Vê-se, 

portanto, que a precariedade de reflexões historiográficas situa-se num contexto 

compreensível pelas condições da época.    

Raquel Glezer
133

 mencionava, em 1976, outros dois obstáculos para pesquisa e 

reflexão historiográfica no Brasil:  

1. A inexistência de instrumentos de trabalho que permitam a localização da 

produção histórica.  

 

A falta de bibliografias, catálogos e repertórios especializados em 

História, obriga o estudioso a utilizar os dados existentes nas 

bibliografias correntes e literárias, que são restritas na atenção dispensada 

aos estudos históricos. A ele cabe a localização dos dados de seu 

interesse, dispersos e desorganizados nos arquivos, bibliotecas, coleções 

particulares de documentos e museus. A coleta aleatória acaba não 

permitindo o conhecimento global da produção intelectual da época, nem 

do todo da produção, especialmente daquela publicada em periódicos...
134

  

 

2. A inexistência de um instrumental teórico testado na nossa realidade cultural.  
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Mesmo reconhecendo estes obsáculos, a mesma autora identifica três vias de 

análise historiográfica no Brasil: a primeira, muito semelhante ao biografismo
135

; a 

segunda, a edição crítica da obra(s) de um autor, ou seja, a publicação da obra 

acompanhada de comentários ou estudos sobre ele, em forma de artigos
136

; e, por fim, o 

estudo analítico de um autor por meio de uma teoria científica
137

. Escrevendo 25 anos 

depois, Raquel Glezer avalia que nossa produção ainda está muito atrasada
138

.      

Diante dessas dificuldades, é natural que existam poucos trabalhos de cultura 

historiográfica. Arruda atenta para o ano de 1949 como importante nesse sentido. Foi 

quando se deu a publicação de Teoria da História do Brasil de José Honório Rodrigues, 

considerada a primeira obra de análise historiográfica em nosso país
139

 e que muito 

contribuiu para a institucionalização da disciplina nos quadros nacionais
140

. Antes de J. 

H. Rodrigues, Capistrano de Abreu, Alcides Bezerra e Sérgio Buarque de Holanda 

realizaram estudos específicos sobre Francisco Adolfo de Varnhagen, os historiadores 

brasileiros do século XIX e a produção histórica brasileira entre 1900 e 1950, 

respectivamente. Esses três autores são os precursores
141

, cabendo a Rodrigues a 

primazia de inaugurar o gênero entre nós
142

. 

José Honório Rodrigues (1913-1987), tanto pelo aspecto quantitativo como 

qualitativo de sua obra, reconhecido nacional e internacionalmente, foi o pioneiro no 

estudo crítico da história do Brasil e da história da história do Brasil. Qualquer fonte 

consultada sobre historiografia ou historiadores nacionais dedicará a ele um lugar 
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especial. Lapa, em livro que se tornou clássico sobre a historiografia brasileira, se refere 

a Rodrigues dizendo que  

 

ninguém melhor do que ele conseguiu de maneira mais abrangente uma 

análise crítica do conhecimento histórico brasileiro – pioneiro e líder da 

moderna historiografia brasileira – além do que sua imaginação 

científica, sua sensibilidade, e inteligência do processo histórico 

brasileiro permitiram oferecer-nos também grandes teses sobre esse 

processo, evidentemente que discutíveis e discutidas, mas representando 

o esforço conjunto na construção de uma obra que poucos na verdade 

conseguiram alcançar em nosso país
143

.  

 

 “Pesquisador erudito e de gabinete, metamorfoseado em polemista agressivo e 

embarcado nos grandes debates do tempo”, “pugnador do revisionismo da historiografia 

brasileira”, “um dos maiores pontos de referência em historiografia e arquivística”, 

assim Mota o descreve
144

. O revisionismo por ele empreendido localizava-se entre dois 

polos: o da reconstrução crítica do pensamento histórico e a proposição de suas teses e 

antíteses da história do Brasil, sempre procurando dar um sentido à história pátria
145

. Da 

sua vasta produção bibliográfica sobre historiografia, destacam-se Teoria da História do 

Brasil (1949), A pesquisa histórica no Brasil (1952) e História da História do Brasil: 

Historiografia Colonial (1979).  

Retomando a questão da influência do marxismo, posivismo/historicismo e Nova 

História entre nós, indagamos: é possível falar dessas escolas como verdadeiras forças 

em nossa historiografia? A resposta é positiva para o marxismo e os Annales e negativa 

para a vertente germânica.  

Com a Revolução Russa de 1917 as ideias de Marx foram propulsionadas pelo 

mundo afora
146

. No Brasil, pelos anos 30, Azeredo Amaral (1881-1942) semeou ideias e 

levantou discussões que, por certo, prepararam o chão que seria pisado por marxistas 

célebres entre nós
147

. Caio Prado Júnior (1907-1990) é quem primeiro aplica o 

materialismo histórico na interpretação do passado colonial: Evolução política do Brasil 
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(1933)
148

. Prosseguiu em sua interpretação da história nacional com Formação do 

Brasil Contemporâneo (1942), História Econômica do Brasil (1945) e A revolução 

brasileira (1966). “Estes quatro livros constituem o esteio da sua obra histórica”
149

.    

Outro influente historiador marxista foi Nelson Werneck Sodré (1911-1999), em cuja 

produção se destacam: Introdução à revolução brasileira (1958), Formação histórica 

do Brasil (1962), As raízes da Independência (1965) e História da burguesia brasileira 

(1964)
150

. Todavia, não é com Caio Prado e Sodré que o marxismo oferece sua melhor 

contribuição ao nosso mundo intelectual. Foi na USP, sob a liderança do sociólogo 

Florestan Fernandes (1920-1995) que, dos anos 50 em diante, as ideias de Marx foram 

lidas e discutidas com mais rigor por um grupo interdisciplinar ao qual pertenceram 

Fernando Henrique Cardoso (1931), José Arthur Gianotti (1930), Octavio Ianni (1926-

2004), Paul Singer (1932), o historiador Fernando Novais (1933) e Francisco Weffort 

(1937). Este grupo, que funcionou de 1961 a 1964, leu O Capital – em alemão – e 

outros textos de Marx
151

. Foi a partir desta geração que a academia conheceu a melhor 

aplicação das teorias marxistas à realidade brasileira
152

.  

A escola alemã, por sua vez, inspirou a criação do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, em 1838, órgão que não surgiu com o objetivo precípuo de 

pesquisa, mas como centro de investigação, organização e publicação dos documentos 

nacionais
153

. Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878), Capistrano de Abreu (1853-

1927), Gilberto Freyre (1900-1987), Sérgio Buarque de Holanda (1902-1980)
154

 e 

Euclides da Cunha (1866-1909) em Os sertões
155

, são nomes exponenciais na história 

da intelectualidade brasileira que sofreram influência e pagaram pedágio ao legado 

historicista-culturalista alemão. Por meio da “redescoberta” de Max Weber, Diehl nos 

                                                 
148

 SODRÉ, Nelson Werneck. O que se deve ler para conhecer o Brasil. Rio de Janeiro/RJ: Civilização 

Brasileira, 1967, p. 217. 
149

 REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. 5. ed. Rio de Janeiro/RJ: Fundação 

Getulio Vargas Editora, 2002, p. 174.  
150

 Cf. REIS, José Carlos. Ibid., p. 145.  
151

 NOVAIS, Fernando: In: MORAES, José Geraldo Vinci & REGO, José Marcio (orgs). Conversas com 

Historiadores Brasileiros. São Paulo/SP: Editora 34, 2002, p. 125-126. O Dr. João Baptista, nosso 

orientador, que conviveu com essa geração nas tertúlias da USP, nos informa que Florestan Fernandes 

não chegou a participar dos encontros do grupo por motivo de descontentamento com determinada 

situação da qual tomou conhecimento.     
152

 Cf. REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. p. 172. 
153

 Cf. RODRIGUES, José Honório. A pesquisa histórica no Brasil. p. 39. 
154

 Cf. MOTA, Carlos Guilherme. Op.cit., p. 25, 31 e 73; VAINFAS, Ronaldo. Sérgio Buarque de 

Holanda: historiador das representações mentais. In: CANDIDO, Antonio (org.). Sérgio Buarque de 

Holanda e o Brasil. São Paulo/SP: Editora Fundação Perseu Abramo, 1998, p. 51.  
155

 Cf. MOTA, Carlos Guilherme. História e Contra-História. São Paulo/SP: Editora Globo, 2010, p. 119.  



44 

 

lembra que o historicismo voltou a se manifestar nos círculos históricos brasileiros 

somente nos anos 90
156

. 

No que diz respeito à escola dos Annales, sua influência entre nós praticamente 

acompanha a fundação da revista homônima e a consolidação do movimento. Devido à 

atuação de historiadores ligados ao círculo annaliste nos anos 30 e 40 – e aos discípulos 

brasileiros que lhes sucederam –, as ideias do grupo de Bloch e Febvre foram 

divulgadas e predominaram no departamento de história da USP desde sua fundação em 

1934 até o fim dos anos 60. Em 1934, o historiador Émile Cornaert (1886-1980), 

colaborador dos Annales desde 1932, desembarcou em São Paulo e por 1 ano ensinou 

na Faculdade. Fernand Braudel (1902-1985) - indiscutivelmente o annaliste mais 

influente no mundo uspiano -, aqui esteve de 1935 a 1937 e em 1947. Reforçaram o 

legado do movimento no ambiente paulistano os historiadores Émile-G. Léonard (1891-

1961), de 1948 a 1950, e Charles Morazé (1913-2003), de 1949 a 1950. Melo observa 

que os professores Eurípedes Simões de Paula (1910-1977) e Eduardo de Oliveira 

França (1917-2003), alunos-assistentes de Fernand Braudel nos primórdios da 

universidade e que depois lecionaram na mesma cátedra dele, contribuíram para a 

hegemonia da tradição historiográfica francesa no referido departamento
157

. Outros 

reflexos da influência dos annalistes foram a Sociedade de Estudos Históricos (1942), a 

Revista de História em 1950
158

, inspirada na célebre Annales, e a importância do 

“Mediterrâneo” na pesquisa de alguns alunos de Braudel: Alice Pieffer Canabrava, 

Astrogildo Rodrigues de Melo e Olga Pantaleão
159

.  

No entanto, nota-se que somente nos anos 70 é que a produção historiográfica 

brasileira reflete nitidamente a influência dos Annales. E de forma desatualizada, 

segundo Fico e Polito. Se por um lado a ascendência dos franceses é conhecida e 

deveras destacada na historiografia brasileira, os referidos autores nos advertem para um 

descompasso comumente ignorado: enquanto na França já amadureciam as concepções 

do que ficaria conhecida como a 3ª geração dos Annales – a qual os nomes de Jacques 

Le Goff, Georges Duby e Emmanuel Le Roy estão ligados –, no Brasil dos anos 70 

foram importadas problemáticas e discussões relacionadas à primeira geração. Ou seja, 

                                                 
156

 Cf. DIEHL, Astor Antônio. Op.cit., p. 28. 
157

 MELO, Renato da Slva. A historiografia uspiana e os Annales. Mariana/MG: Universidade Federal de 

Ouro Preto, 1999, p. 63 e seguintes. Disponível em: www.ichs.ufop.br/lph/images/stories/1999_-

_RENATO_DA_SILVA_MELO.pdf. Acesso em 07/06/12.  
158

 MARTINEZ, Paulo Henrique. Fernand Braudel e a Geração de Historiadores Universitários da USP 

(1935-1956): Notas para Estudo. São Paulo: Revista de História, n. 146, 2002, p. 12. 
159

 Cf. LIMA, Luís Corrêa. Op.cit., p. 198. 

http://www.ichs.ufop.br/lph/images/stories/1999_-_RENATO_DA_SILVA_MELO.pdf.%20Acesso%20em%2007/06/12
http://www.ichs.ufop.br/lph/images/stories/1999_-_RENATO_DA_SILVA_MELO.pdf.%20Acesso%20em%2007/06/12


45 

 

uma considerável defasagem salta aos olhos. Temáticas e metodologias desenvolvidas 

na França dos anos 40 e 50 somente o seriam no Brasil na década de 70. E o que dizer 

das contribuições da 3ª geração? Estas só foram incorporadas em nossos círculos nos 

anos 80
160

. A exceção, em termos de produção acadêmica consistente, é Émile-G. 

Léonard (1891-1961) – integrante da 1ª geração, contemporâneo dos fundadores e 

colaborador nos Annales
161

. 

Ele veio ao Brasil em 1948 e ficou quase 3 anos. Indicado por Febvre, de todos 

os franceses que vieram ao Brasil era o mais velho (57 anos) e, diferentemente dos 

demais, já tinha uma carreira consolidada na França como professor universitário 

(ensinava desde 1934). Era colaborador da revista Annales, escritor condecorado e, 

antes de vir ao Brasil, já estava associado à École Pratique de Hautes Études - em 

substituição a Febvre que assumira seu posto no Collége de France
162

. Ele lecionou na 

faculdade de história da USP e estudou nossa religiosidade. Suas pesquisas foram 

publicadas no recém-criado periódico de história entre 1951 e 1952 e reunidas num 

único volume em 1963: O Protestantismo Brasileiro (1963)
163

. Trata-se de um 

personagem interessantíssimo sob vários aspectos
164

. Contudo, o que nos importa 

ressaltar agora é que Léonard – que fez parte do movimento em sua 1ª geração e foi 

colaborador na lendária revista – se constitui no “único exemplo dos anos 1950 que 

propôs um estudo sobre a história do protestantismo e também do Brasil com os 

pressupostos dos Annales”
165

.  

 Logo, pode-se dizer que das três maiores correntes historiográficas do nosso 

tempo, duas exerceram forte influência nos círculos acadêmicos brasileiros no período 

de 1930 até os anos 70: os Annales e o marxismo
166

. Deve-se mencionar também que, 

depois de 1969, a contribuição dos brazilianists enriqueceu o horizonte historiográfico 
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nacional, pois, de 1969 a 1988, 49 escritores publicaram 71 livros sobre o Brasil
167

. A 

década de 70 assistiu ao estabelecimento da pós-graduação ao mesmo tempo em que a 

perspectiva marxista, a busca de opções temáticas e metodológicas francesas e a 

presença dos norte-americanos buscando compreender a nossa realidade corroboraram 

para o aprimoramento do rigor aplicado à pesquisa tal como se verifica desde então
168

.      

 

1.3 A “MISSÃO FRANCESA” NA USP 

 

 É bastante conhecida e estudada a presença dos franceses nos primeiros tempos 

da Universidade de São Paulo, criada em 1934
169

. Mais do que o tempo de permanência 

deles à frente do setor de humanidades, a influência da cultura acadêmica francesa no 

meio uspiano perdurou até meados dos anos 70. Mesmo ausentes, ainda falavam. No 

caso do departamento de história, conforme mencionado no tópico anterior, a força da 

escola francesa era considerável e só podia ser equiparada às ideias marxistas. A seguir, 

são dadas algumas informações e explicações sobre o contexto no qual alguns nomes 

ligados aos Annales puderam contribuir e enriquecer a cultura histórica em nosso país.  

 No Brasil do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX 

predominava o afrancesamento dos costumes. A cultura que mais exercia encanto era a 

proveniente da cidade-luz, Paris. Massi menciona  

 

a literatura de Zola, Maupassant, Verlaine e Rimbaud, além das obras dos 

naturalistas, dos simbolistas, dos impressionistas. Circulam também no 

Brasil os filmes da Pathé Frères e da Graumont, o teatro de Regina Badet, 

Suzanne Deprès e Sarah Bernhardt
170

.  
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“Esses vínculos, já presentes no final do século XVIII, fortificam-se ao longo do 

século XIX e início do século XX. Eles só vão se enfraquecer depois da Segunda Guerra 

Mundial, com a crescente hegemonia norte-americana”, afirma Lima
171

.  

Nos anos 20 São Paulo já era o maior centro industrial do país. Uma forte 

oposição política se organizava no Estado com o intuíto de reformar a República. 

Intelectuais, jornalistas, educadores e políticos do Partido Democrático, fundado em 

1926, reuniam-se em torno de O Estado de São Paulo - expoente tradicional da 

imprensa liberal paulista
172

. Ao mesmo tempo, a reafirmação da influência européia 

acontecia por meio do Liceu-Franco Brasileiro, que havia sido criado em 1925 por 

iniciativa da família proprietária dO Estado de São Paulo. O Liceu-Franco Brasileiro 

intensificou as relações entre as duas culturas. Por seu intermédio, Cruz Costa registra 

que os professores franceses vinham à cidade oferecer cursos e conferências que 

“prepararam o caminho que iria levar à fundação da nossa atual faculdade”
173

. Nesse 

contexto, desenvolveu-se dentro da própria redação do jornal o projeto de fundação de 

uma universidade que seria um centro de pesquisa científica e formação de quadros 

dirigentes e de professores para o ensino secundário. A universidade, conforme 

concebida por esse grupo aglutinado em torno do jornal, atenderia a um tríplice 

objetivo: liberal – formar elites paulistas para modernizar a nação; educativo – uma 

instituição nos moldes europeus para melhorar os níveis de ensino; e científico – 

conhecimento produzido para o ensino e formação de pesquisadores
174

. É 

imprescindível a menção de um nome: Júlio de Mesquita Filho (1892-1969), filho de 

Júlio Mesquita, fundador e proprietário dO Estado. Julio Filho, que havia estudado no 

Colégio Internacional, da missão presbiteriana, em Campinas, e depois na Suíça, era 

formado em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco; conhecia bem o ensino 

europeu a o ensino superior brasileiro
175

. Ao lado do seu cunhado e sócio dO Estado, 

Armando Sales de Oliveira (1887-1945), ele não mediu esforços e propagandeou o 

quanto pôde, pelo jornal, a necessidade de uma universidade em São Paulo.     

 A Liga Nacionalista, fundada em 1917, que tinha na sua congênere carioca Rui 

Barbosa como presidente, congregou personagens importantes da capital paulistana e 

deu sua parcela de contribuição no ambiente paulistano dos anos 20. O órgão surgiu na 
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conjuntura do nacionalismo que emergiu com a eclosão da I Guerra mundial. 

Congregando personagens que militavam em favor de políticas moralizadoras, da 

adoção do voto secreto e obrigatório, da erradicação do analfabetismo e da assimilação 

do imigrante
176

, a Liga desempenhou forte papel com seu discurso cívico e pregação 

política. Teve na reforma educacional a principal causa a ser defendida. “A reforma 

educacional dentre outras bandeiras propunha a criação da universidade, cujos fins 

também são enunciados: formar elites desinteressadas e professores secundários”
177

. O 

aparecimento do Liceu Franco-Brasileiro em 1925 possibilitou o contato entre os 

intelectuais franceses e os correligionários da Liga Nacionalista “e, consequentemente, 

a defesa conjunta da criação de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras nos 

moldes franceses no Estado de São Paulo”
178

.  

Tessara, professor da ECA/USP, discorrendo sobre esses anos iniciais da 

instituição, pontua que  

 

foi a partir de 1934 que a França daria uma de suas mais importantes 

contribuições para a formação da cultura brasileira. Em 1933, Armando 

de Salles Oliveira, nomeado por Getúlio Vargas como interventor em São 

Paulo, incumbia um importante grupo de personalidades da vida 

intelectual paulista de estabelecer os alicerces do que viria a ser a maior 

universidade brasileira. Nesse grupo encontravam-se o jornalista Júlio de 

Mesquita Filho, o professor André Dreyfus, da Faculdade de Medicina e 

o professor Vicente Rao, da velha Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco. Assim, mediante um decreto que citava “a organização e o 

desenvolvimento da cultura filosófica, científica, literária e artística como 

constituintes das bases em que se assentam a liberdade e a grandeza de 

um povo”, realizava-se, no ano seguinte, uma antiga aspiração da elite 

paulista: a criação da Universidade de São Paulo. (...) Para cumprir tais 

objetivos, o matemático Theodoro Ramos foi enviado à Europa com a 

missão de convidar professores de diversos países, entre os quais a 

França, para compor o quadro de docentes e pesquisadores da Faculdade 
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de Filosofia, Ciências e Letras – a FFCL USP – “eixo de gravitação de 

todo o sistema”
179

.   

  

 Com a ajuda do intelectual francês Georges Dumas (1866-1946) – que desde o 

início do século mantinha fortes relações com o Brasil e seus amigos brasileiros -, 

Teodoro Ramos foi à Europa, visitou a Itália – onde foram escolhidos os docentes de 

matemática – e a França – onde Dumas elegeu e os nomes que vieram para a FFCL da 

USP, a “missão francesa”, presidida pelo prof. Paul Arbousse-Bastide
180

. Outro nome 

que não pode ser omitido é o de Fernando de Azevedo (1894-1974), entusiasta e grande 

apoiador na instalação da FFCL que, na época, exercia o cargo de diretor geral da 

Instrução Pública do Estado de São Paulo. É importante observar que esse esforço de 

certos brasileiros fracófilos coincide com o interesse da própria França em conhecer 

mais da realidade sulamericana e principalmente de propagandear sua cultura nessa 

parte do mundo. É dessa época a criação da cátedra de estudos brasileiros na Sorbonne 

(1911), ocupada por Oliveira Lima (1867-1928). Sintomático também é o número de 

institutos franceses na América do Sul: 4 em 1914 e 28 em 1933. Professores franceses 

atuando no exterior eram mais de 300 em 1933
181

.  

No segundo semestre de 1934, os cursos começaram. O ambiente para os 

mestres franceses foi-lhes muito favorável conforme relatos de Paul Bastide e Lévi-

Strauss
182

. As aulas eram em francês e os alunos, filhos da elite paulistana, tinham bom 

nível cultural para absorvê-las. Assim, Émile Conaert (historiador que colaborava nos 

Annales), Paul Arbousse-Bastide (sociólogo), Étienne Borne (filósofo), Robert Garric 

(literato), Pierre Deffontaines (geógrafo) e Michel Berveiller (professor de letras greco-

latinas) concretizaram o sonho de uma universidade cujo embrião havia sido fecundado 

na década passada, numa confluência de fatores políticos e culturais. Estes nomes 

constituíram a primeira leva
183

.  
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Em 1935 chegaram Jean Mangüé (filosófo), Fernand Braudel (historiador), ainda 

não annaliste mas já respirando o ar do movimento
184

, Lévi-Strauss (antropólogo), 

Pierre Monbeig (geógrafo) e François Perroux (economista). Estes se juntam a Paul 

Bastide e Berveiller, que permanecem no país. Em 1938, desembarca Roger Bastide 

(sociólogo). Nessa segunda fase, que vai de 1935 até 1945, os professores franceses 

passaram a escolher, entre seus ex-alunos, assistentes adjuntos, ensejando, assim, a 

colaboração de brasileiros que, em alguns casos, substituiriam os estrangeiros
185

. 

Alhures foi mencionado que Eurípedes Simões de Paula e Eduardo de Oliveira França 

auxiliaram Braudel entre 1935 e 1937. Oportunamente, cada um por sua vez, lecionaria 

na cátedra por ele ocupada. É importante relembrar que Eurípedes conseguiu criar a 

revista de história uspiana nos moldes da revista Annales e que Eduardo França ainda 

auxiliaria Émile Léonard entre 1948 e 1950. Percebe-se, diante do exposto, que a 

tradição historiográfica francesa teve condições muito apropriadas para exercer a 

primazia dentro do departamento de história da universidade.  

A terceira fase, iniciada com os mestres que chegaram depois da II Guerra 

mundial, se entende até meados da década de 80 com a vinda de Fredéric Mauro, Henri 

Fabvre, Albert Broder, Marc Ferro, Jean Piel e Paul Hugon. Esta fase é caracterizada 

por um grande número de professores visitantes, não mais residentes, com curtas 

passagens por aqui, de meses apenas. As consequências da Guerra colaboraram pra 

isso
186

. Lima observa que esse período coincide com o abrasileiramento das ciências 

sociais - numa tentativa de “reinventar” o país - e também com a acolhida dos estudos 

sobre a América Latina no Instituto de Altos Estudos criado em 1952 na capital 

francesa
187

.   

A contribuição da participação francesa na academia brasileira, especialmente na 

USP, é colocada nesses termos por Filho, Simão e França: 

 

Após tantos anos de convívio cultural, parece delinear-se mais uma 

última fase para o convívio universitário entre os dois países. O Brasil 

que durante meio século recebeu ensinamentos da Universidade francesa, 

enceta agora novo sistema, quando, graças ao nível cultural alcançado 

pelos seus próprios professores, ex-alunos dos mestres europeus, logra 
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enviá-los à França, não mais apenas para estagiar, acompanhar cursos e 

pesquisar, mas para ministrar cursos em institutos franceses. A presença 

destes professores paulistas na França testemunha sem dúvida o pleno 

sucesso da “missão francesa” – a formação de discípulos na altura dos 

mestres, coroamento da obra iniciada em 1934
188

.  

 

 Enfim, para sintetizar o legado dos franceses nos primórdios da USP, podemos 

reiterar com Antonio Cândido: “a França ajudou brasileiros a descobrir o Brasil”
189

. 

Descobrir e, acrescentamos, explicá-lo também.   
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2 ÉMILE-G. LÉONARD: VIDA E OBRA 

 

Desenhar a curva de um destino (...) 

marcar com precisão os poucos pontos 

verdadeiramente importantes por que 

passou; mostrar como, sob a pressão de 

que circunstâncias, o seu entusiasmo inicial 

teve de enfraquecer e inflectir o traçado 

primitivo; pôr assim, a respeito de um 

homem de uma singular vitalidade, esse 

problema das relações do indivíduo e da 

colectividade, da iniciativa pessoal e da 

necessidade social que é, talvez, o 

problema capital da história... FEBVRE, 

Lucien. Martinho Lutero, Um Destino. 

Porto: ASA Literatura, 1994, p. 11.       

 

No contexto da vinda dos franceses ao Brasil, Léonard (1891-1961) é o primeiro 

historiador dos Annales que empreende um estudo sobre a realidade brasileira. Seus 

artigos publicados na Revista de História da USP em 1951 e 1952, depois reunidos em 

um só volume, formam a primeira síntese do evangelicalismo nacional
190

.  

Léonard nasceu em Aubais, sul da França, mas, em função dos estudos, morou 

nas cidades de Saint Etienne, Montpellier e Paris. De 1915 a 1918 serviu à sua pátria na 

I Grande guerra. Residiu na Itália (Roma, 1919 a 1922; e Nápoles, 1927 a 1934) por 

mais de 10 anos. Depois de Nápoles, estabeleceu-se ainda em Caen (Normandia), de 

1934 a 1940; durante a II Guerra, em Bagnols-les-Bains; depois da guerra, em 

Marselha, cidade próxima de Aix-en-Provence; em São Paulo (Brasil), de 1948 a 1950; 

e mais uma vez em Paris, de 1951 a 1961
191

. Ao todo viveu em 10 cidades de 3 países 

diferentes. No currículo enviado à jovem Universidade de São Paulo, informa ter sido 

membro correspondente da Comissão de Trabalhos Históricos do Governo francês e 

registra ter participado de “várias missões do Ministério Nacional da Educação na Itália 
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USP, n. 52, p. 471 e p. 474, 1962. 
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e na Espanha”
192

. Essas andanças contribuíram para o seu aprendizado de línguas: 

falava, além do provençal e do francês dos quais era filho, latim, italiano, espanhol, 

português e alemão. Uma simples consulta às suas referências bibliográficas confirma 

essa facilidade em lidar com vários idiomas: além das referidas acima, inglês e 

holandês
193

. Pesquisador e escritor prolífico, publicou mais de 100 trabalhos (livros, 

artigos e prefácios) sobre medievalismo italiano, história militar, cultura, universidades, 

religião e, especialmente, protestantismo
194

. Acumulou prêmios, condecorações 

militares e dois títulos de Doutor honoris causa (Amsterdã e Montpellier). Teve sua 

obra e intelectualidade reconhecidas em vida. Sua Histoire Générale du 

Protestantisme
195

 é considerada a mais importante no gênero e seu O Protestantismo 

Brasileiro
196

 é o livro mais influente nos estudos relacionados ao movimento evangélico 

em nosso país.                      

Nesse capítulo, serão dadas informações sobre a vida, a obra e o reconhecimento 

obtido por Léonard. Poderemos perceber a singularidade desse autor e um pouco do 

mundo que o rodeava.  

 

2.1 O HOMEM 

 

2.1.1 Caracterização sócio-biográfica
197

  

                                                 
192

 Cf. a primeira página do “Curriculum Vitae do Prof. Guillaume J. E. Leonard”, doravante citado como 

CVEL, no arquivo pessoal do Prof. Isaac Nicolau Salum, doravante citado como AINS, localizado no 

Instituto des Estudos da Linguagem (IEL) da UNICAMP. 
193

 Como as notas bibliográficas da sua obra magna podem atestar: LÉONARD, Émile G. Historia 

General del Protestantismo. Madrid: Ediciones Península, 1967, p. 320, 361 e 380. 
194

 Cf. SALUM, Isaac Nicolau. Op.cit., p. 476-483. 
195

 Cf. WILLAIME, Jean-Paul. O protestantismo como objeto sociológico. In: Por uma sociologia do 

Protestantismo Brasileiro - Revista Estudos de Religião, Ano XIV, n. 18. São Bernardo do Campo/SP: 

UMESP, 2000, p. 17-18.    
196

 Como será demonstrado no terceiro capítulo da dissertação.
 

197
 As informações aqui apresentadas foram extraídas, e intercambiadas, das seguintes fontes: 

Documentos existentes no AINS, a saber: Carta 1: de Salum para Léonard (08/02/61); Carta 2: de 

Léonard para Salum (20/04/61); Carta 3: de Salum para Aharon Sapsezian (18/06/61); Carta 4: de Mme. 

Léonard (Jane Rouquet) para Salum (10/05/62); e o Currículo de Émile-G. Léonard. No arquivo 

administrativo da reitoria da USP, existe a Carta-Renúncia ao cargo de Professor da FFCLH. Diversos: 

Revue Études Évangéliques, numéros 2-3, Hommage au Professeur E.G. Leonard, 124 p., Aix-en-

Provence, 1962. Esta revista é fundamental para se entender o pensamento e as contribuições de Léonard, 

pois contém textos de 8 acadêmicos que conviveram e que conheciam as ideias de Léonard. Conferir, 

especialmente, o artigo de Roger Bastide - amigo e professante da mesma fé, que viveu 16 anos no Brasil, 

de 1938 a 1954 – que traz informações e ricas impressões sobre a atuação de Léonard na USP; 

FRANÇOIS, Michel. Emile G. Léonard. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1963, tome 121. p. 345-

350; LE BRAS, Gabriel & Groupe de Sociologie des Religions. Emile-G. Léonard (1891-1961): In: 

Archives des sciences sociales des religions. n. 14, 1962. p. 3-6; REULOS, Michel. Emile-G. Léonard: In: 

Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français. 1962, p. 104-112; ROBERT, Daniel. 

Émile-G. Léonard (1891-1961): In: École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. 
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Annuaire 1962-1963, p. 32-37; SALUM, Isaac Nicolau. Op.cit., p. 463-483; WATANABE, Tiago Hideo 

Barbosa. Escritos nas Fronteiras: Os Livros de História do Protestantismo Brasileiro (1928-1982). p. 90. 

E, principalmente, das informações enviadas pela filha, Jeanne-Marie Léonard, e filho, Jean-Pierre 

Léonard. Algum dado obtido noutro lugar será oportunamente indicado.   
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Sumariar uma vida como a de Léonard é, no mínimo, desafiador. A tarefa de 

identificar as marcas do tempo ao qual ele pertenceu na sua personalidade se revela 

mais complexa quando consideramos que se trata de alguém que viveu intensamente 

seus 70 anos.  

Nele se conjugam o arquivista inveterado e o protestante que se revelava um 

típico huguenote na oposição ao ecumenismo; o mestre que ensinava fazendo pesquisa e 

o prolífico escritor; o acadêmico forasteiro e o francês apegado às suas origens. 

Acrescente-se ainda o historiador adepto da longue durée e das correlações entre tempos 

e paisagens tão diferentes quando comparadas, mas que, para ele, eram semelhantes 

como a França católica do século XVI e o Brasil da segunda metade do século XIX. 

Devido às suas análises, era respeitado por uns e tido como ousado por outros.       

De ascendência protestante, de origem “ao mesmo tempo reformada e 

metodista”
198

, Émile-G. Léonard – nome completo: Guillaume Jules Émile Léonard
199

, 

nasceu em 30 de julho de 1891 em Aubais, pequeníssima cidade do sul da França
200

, 

localizada entre Nîmes e Montpellier, a poucos quilômetros do Mediterrâneo, lugar que 

possui uma paisagem caracterizada por vinícolas, oliveiras e garrigues (pequenas 

moitas). Trata-se de um território inserido na antiga província de Languedoc, que, no 

século 12, foi o centro do movimento religioso cátaro contra o qual a Igreja Católica 

organizou a cruzada albingense (1209-1255). A região é significativa para a história do 

protestantismo francês, pois é depositária da herança das “Églises du désert”
201

 e dos 

“camisards”
202

 do século XVIII: área onde seguidas gerações de protestantes viveram e 

desenvolveram um forte senso identitário
203

. O próprio Léonard a descrevia como “terra 

de Camisarda”, ou “a praça forte das resistências protestantes nos dias da 
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 LÉONARD, Émile-G. Experiências Eclesiásticas Francesas e Brasileiras: In: Cooperador Cristão. p. 

6.   
199

 Cf. CVEL, p. 1; e REGINA, Maria. In Memoriam - Émile Léonard (1891-1961). São Paulo: Revista de 

História USP, vol. 50, n. 100, tomo 2, p. 865, 1974. A diferença entre o nome completo e o nome 

convencional (Émile-G. Léonard) é explicada por um costume regional, do sul da França, que permite à 

pessoa ter um nome de registro e outro “social”, conforme nos explicou a filha de Léonard.       
200

 Aubais continua pequena: em 2006 sua população era de 2274 pessoas. Disponível em 

fr.wikipedia.org/wiki/Aubais. Acesso em 11/07/12.   
201

 A expressão “igrejas do deserto” designa as comunidades huguenotes que sobreviveram na 

clandestinidade, sob perseguição estatal, na França entre 1685 – ano de revogação do Édito de Nantes (de 

1598) – e 1787 – quando foi decretada a tolerância religiosa no país. A região de Cévenne, no centro-sul 

do território francês, formada por uma cadeia de montanhas, se constituiu no refúgio natural para os 

protestantes na época da perseguição (1685-1787). Foi o palco da revolta dos “camisards”, região onde 

nasceu Émile-G. Léonard e por ele chamada de “Terra da Camisarda”. 
202

 A denominação “camisards” foi dada aos calvinistas que se levantaram contra a monarquia em 1702, 

reivindicando liberdade de culto. “Camisard” vem do tipo de camisa que identicava os revoltosos. A 

rebelião terminou em 1715, qundo foi firmado um acordo de paz.    
203

 Cf. WATANABE, Tiago H. Barbosa. Op.cit., p.84 ss. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aubais


56 

 

perseguição”
204

. Aubais foi o local da última batalha. Trata-se da região entre o monte 

Aigoual e a torre de Constance
205

. Apesar de ter nascido em Aubais, ele nunca viveu um 

ano inteiro na cidade, pois seus pais costumavam se estabelecer lá somente durante o 

outono, pois mantinham um vinhedo. Sua infância e adolescência foram vividas em 

cidades maiores na mesma região.  

 Os anos formativos de Léonard foram passados nos Liceus das cidades de Saint-

Étienne, Montpellier e Paris - no renomado Louis Le Grand. Na juventude, devido ao 

grande interesse pela literarura, chegou mesmo a considerar a carreira de escritor e 

poeta. No entanto, em 1911, com 20 anos, nosso autor ingressa no École des Chartes, da 

Sorbonne, mas só será diplomado arquivista paleógrafo anos depois. É que de 1915 a 

1918 o futuro historiador serviu como subtenente de artilharia na 1ª Grande guerra. 

Dessa experiência, ele carregaria algumas lembranças por toda vida: regresso como 

vencedor, medalha militar e cruz de guerra concedidas por sua lealdade à nação e as 

sequelas da Batalha de Verdun, em 1916: braço direito quase inútil e a mão mutilada
206

. 

Muito tempo depois, em 1954, seu desempenho na guerra ainda lhe renderia o título de 

Chevalier de la Légion d’Honneur. Tão ou mais significativo que as lembranças 

patrióticas relacionadas à guerra, foi o encontro com o famoso escritor ítalo-francês 

Guillaume Apollinaire (1880-1918), numa caserna em Nîmes. Apollinaire comporia e 

lhe dedicaria o poema “À Nîmes”. Retoma, em 1918, seu curso na École e, em janeiro 

de 1919, se diploma como primeiro da turma com uma brilhante tese: Étude sur lês 

chancelleries et la diplomatie des comtes de Toulouse (804-1204). Essa formação na 

École des Chartes fez dele um verdadeiro historiador chartiste, pois procurava nas 

regiões aonde ia trabalhar as sugestões para as suas pesquisas
207

. Um olhar mais atento 

sobre suas mudanças de endereço e sua produção literária revelará que por onde ele 

passou se dedicou à pesquisa e publicou textos sobre o lugar ou país no qual se 

instalava. Esse ano de 1919 também foi importante por outro motivo: em Montpellier, 

Léonard contraiu núpcias com mademoiselle Jane Rouquet (1892-1978). Da relação, 

nasceram Helena Hollier Larousse (1920), Jeanne-Marie Léonard (1923), Jean-Pierre 
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 LÉONARD, Émile-G. Prof. Emile Guillaume Leonard. In: O Presbiteriano Conservador. São Paulo: 

janeiro-fevereiro de 1962, p. 9.  
205

 Cf. BASTIDE, Roger. Émile-G. Léonard au Brésil: In: Hommage au Professeur E.G. Leonard. Aix-

en-Provence, 1962, p. 86.      
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 Cf. ROBERT, Daniel. Op.cit., p. 32. 
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 Cf. o prefácio de Salum em O Protestantismo Brasileiro: SALUM, Isaac Nicolau. O Protestantismo 

Brasileiro. 2ª edição. São Paulo/SP: ASTE & JUERP, 1981, p. 5. 



57 

 

Léonard (1927) e Thèrése Pinet (1932). Notamos ainda que os anos de faculdade em 

Paris também lhe permitiram participar de reuniões em grupos literários. 

  O início de sua carreira profissional, atrasada pela I Guerra, acontece em Roma. 

De outubro de 1919 a junho de 1922 foi membro da École Française de Rome. Essa 

estada na capital italiana foi, segundo relatos familiares, importantíssima para Léonard. 

Lá, além de conviver com o historiador e intelectual Louis Duchesne, diretor da École, 

teve a oportunidade de pesquisar sobre o perído medieval italiano nos arquivos do 

Vaticano. Publica, nessa fase, os primeiros artigos
208

 de uma produção que se 

intensificaria e amadureceria ao longo dos anos. A capital italinana também lhe permitiu 

a aproximação e o contato com pintores, escultores, literatos e acadêmicos. De volta à 

França, atua por cinco anos como bibliotecário da seção de manuscritos da Bibliothèque 

Nationale de Paris (junho/1922 a outubro/1927). Depois da capital francesa, volta à 

Itália para viver agora não em Roma, mas em Nápoles (novembro/1927 a março/1934) - 

vinculado ao Institut Français e também, como professor de francês, à Universidade 

local. Seu doutoramento pela Faculté des Lettre de Paris com a tese Histoire de Jeannne 

Ire., reine de Naples, comtesse de Provence se dá em 1932, concomitantemente à sua 

estada na Itália. Esta tese lhe conferiu o Grand Prix Gobert da Académie des 

Inscriptions et Belles Lettres, sendo publicada na coleção de memórias e documentos 

históricos do príncipe de Mônaco Luís II. “Esse trabalho foi, inicialmente, publicado em 

dois densos volumes em 1932 e o terceiro volume saiu em 1937. Um quarto e último foi 

planejado, mas nunca concretizado”
209

. Antes da tese doutoral, em 1931, Léonard havia 

recebido uma medalha da mesma instituição, Académie des Inscriptions et Belles 

Lettres, pelo seu texto Les maisons françaises du Temple et leurs précepteurs.       

 Nova mudança de endereço acontece em 1934, quando retorna à França. Agora 

em Caen, região da Normandia, no norte do país, ele consegue seu primeiro emprego 

como professor titular. Na Faculté des Lettres ensina história da Idade Média e história 

da Normandia. Preside a Sociedade dos Antiquários
210

. Sua permanência em Caen se 

estende até 1940. Essa experiência resultou na obra Histoire de La Normandie
211

. De 

Caen, Léonard volta à sua região natalícia: Languedoc. Instala-se, durante a II Guerra, 

na minúscula cidade de Bagnols-les-Bains. Findado o conflito, passa a residir em 
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 SALUM, Isaac Nicolau. “O Prof. Emile-G.Léonard e o Brasil”, p. 476. 
209

 WATANABE, Tiago H. Barbosa. Op.cit., p.85.  
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 Cf. CVEL, p. 1. 
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 LÉONARD, Émile-G. Histoire de la Normandie. Paris, “Que sais-je?”, 1944; 4. ed., 1972.  
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Marselha para lecionar história na Faculté de Lettres e na Faculté Libre de Theologie 

em Aix-en-Provence. Permanece nessa região da França de 1940 a 1948. 

Nessa região,  

 

pelo fato de ter turmas esporádicas de militares
212

 no Curso de Letras, 

durante dois anos (1940-42), adaptara seus conhecimentos a esse público, 

abordando em seus cursos o exército e seus problemas no século XVIII. 

Tal aproximação temática resultou na publicação do artigo La question 

sociale dans l’armée française au XVIII siècle na revista Annales (1948) 

e o livro L’Armée et sés problèmes au XVIIIe siècle
213

. 

 

Nessa altura, a década de 40, Léonard já desfruta de reconhecimento acadêmico 

e encontra-se plenamente ambientado em importantes círculos intelectuais: membro do 

Comitê Diretor da Sociedade de História do Protestantismo Francês (da qual era 

membro correspondente desde 1933); membro da Sociedade dos Antiquários da 

Normandia (desde 1934) – da qual fora presidente em 1937; e integrante da Sociedade 

de História da França (desde 1938)
214

. Por esse tempo seu contato com o grupo dos 

Annales é visível: publica, muito antes do artigo de 1948 supracitado, Economie et 

religion. Les protestantes français au XVIIIe siècle (1940) e resenhas ao longo desses 

anos. Por mais que sua bibliografia revele pesquisas sobre diferentes temáticas – tais 

como Provença, Idade Média, Normandia etc. –, a partir de então, já com mais de 40 

anos, Léonard passa a se dedicar cada vez mais ao assunto acerca do qual será 

reconhecido e ganhará projeção internacional: a história da Reforma e do 

Protestantismo
215

. Seu contato com Lucien Febvre, grande conhecedor do século XVI - 

que havia publicado em 1928 Martin Luther, Un Destin -, remonta à essa época. É 

relevante observar essa aproximação entre eles porque Febvre teve influência crucial na 

história de Léonard. Foi por indicação sua que ele veio ao Brasil lecionar na USP; é 

também por indicação sua que Léonard o substituirá como diretor e professor, na 

cadeira de história da Reforma e do Protestantismo, da École Prátique des Hautes 

                                                 
212

 No caso, “alunos e instrutores da École militaire de Saint-Cyr” nos informa Salum no prefácio de O 
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 WATANABE, Tiago H. Barbosa. Op.cit., p. 85.  
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d’Histoire du Protestantisme Français o artigo La vie des protestants au XVIIIe siécle dans le marquisat 

d’Aubais (cf. SALUM, op.cit, p. 478-79).       
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Études. Este cargo, assumido em 1948 e no qual permaneceria até a morte (1961), 

segundo Le Bras, ofereceu-lhe boas condições para se aprofundar no estudo do mundo 

protestante, beneficiando a si mesmo e ao seu público leitor
216

. Atendendo pedido de 

Febvre, Léonard escreve Le protestant français (1955), obra que lhe rende dois prêmios 

e uma elogiosa resenha do próprio Febvre na revista Annales. 

Sua permanência entre nós, brasileiros, foi relativamente curta, mas fecunda. 

Bem recomendado, Léonard desembarcou em maio de 1948 e iniciou seu trabalho no 

dia 12 do mesmo mês, à frente da cadeira de História da Civilização Moderna e 

Contemporânea – outrora ocupada por Fernand Braudel. Aqui ficou por dois anos e oito 

meses, alternando um semestre na FFCL e outro na École
217

; regressou, no fim de 1950, 

à França. De sua passagem pelo país resultaram – excluindo-se os artigos avulsos – três 

obras: L’Église Presbytérienne au Brésil et ses expériences ecclésiastiques (1949), O 

Protestantismo Brasileiro e L’Illuminisme dans um protestantisme de constitution 

recente (1952). A publicação desses trabalhos corrobora a observação feita por Daniel 

Robert, aluno do historiador chartiste em Paris, quando este afirma, em texto escrito in 

memoriam, que Léonard havia ficado fascinado pelo estudo do protestantismo 

brasileiro
218

. De todos os professores e cientistas que integraram a “missão francesa na 

USP”, ele foi o mais velho, chegando com 57 anos, e, diferentemente de tantos outros 

como Braudel, Levi-Strauss e Roger Bastide, quando veio para cá já era reconhecido e 

possuía uma carreira estabelecida na França.       

De volta ao seu país, Léonard se instala em Paris e assume, efetivamente, a 

direção da École Prátique des Hautes Études. De fato, é nessa década que Léonard vem 

a ser reconhecido como autoridade na sua área de interesse (protestantismo) e passa a 

ser cada vez mais solicitado para falar nas universidades européias. Ao logo dos anos 50 

deu conferências em vários lugares da França (Paris, Estrasburgo, Aix, Nice), Holanda 

(Leiden e Amsterdã), Suíça (Genebra, Lausanne e Neuchâtel), Suécia (Copenhagen, 

Estocolmo, Uppsala, Gotemburgo), Alemanha (Hamburgo) e Áustria (Viena e 

Innsbruck)
219

. Em 1955, passa a integrar o Conselho Administrativo da Sociéte de 

l’Histoire de France. Até 1961, ano da sua morte, além do respeito dos seus pares, 
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do anuário da École Pratique des Hautes Études, section des sciences religieuses publicados ao longo da 
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passa a colecionar títulos e honrarias dentro e, eventualmente, fora do país. Na França, a 

Faculdade de Teologia de Montpellier lhe concede o título de Doutor honoris causa 

(1959)
220

. Na Holanda, a Universidade Livre de Amsterdã, em reconhecimento à sua 

contribuição à história do protestantismo, de forma unânime, confere a Léonard o 

mesmo título, Doutor honoris causa - ocasião na qual ele concorreu com o médico Paul 

Tournier e o teólogo Douglas Johnson
221

.   

Se alguns compatriotas de Léonard que vieram ao Brasil tinham uma origem 

protestante, ele, além da origem, era praticante e pregador da fé reformada. Huguenote, 

como ele lembrou algumas vezes
222

, pertencia à Igreja Reformada Evangélica 

Independente e era assaz crítico do ecumenismo já vigente entre os protestantes 

franceses do seu tempo. Ao mesmo tempo que sua reserva e crítica ao projeto 

ecumênico eram explícitas, Léonard saudava a diversidade de movimentos evangélicos 

como uma verdadeira “riqueza eclesiástica” - enquanto a maioria dos líderes 

protestantes franceses deplorara os excessos de diversidade e procurava, ao máximo, 

ressaltar um maior grau de unidade
223

. 

Uma vez entre nós, na expressão de sua fé pessoal, Léonard frequentou as 

Igrejas Cristã de São Paulo e Presbiteriana Conservadora; visitou, ou na condição de 

convidado ou como pesquisador-observador, outras igrejas - tanto aquelas ligadas ao 

protestantismo histórico como as que estavam à sua margem. Em certa ocasião, 

discursou ao Presbitério da Igreja Presbiteriana Conservadora; noutras vezes, ocupou o 

púlpito de algumas comunidades
224

 e palestrou em nossos Seminários
225

. Por aqui, fez 

amigos
226

, relacionou-se com líderes evangélicos e seus liderados, familiarizou-se com 

os arquivos e bibliotecas – eclesiásticos ou não
227

 – e desenvolveu alta estima por dois 
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aspectos do protestantismo brasileiro: a evangelização e a Escola Dominical
228

. Enfim, 

sua estada no Brasil foi enriquecedora para ele e, à luz dos seus livros, é legítimo dizer: 

para nós brasileiros também. De volta à sua pátria, não ficou desatualizado e nem 

manteve silêncio a respeito do Brasil. Pelo contrário: se informava das nossas igrejas 

por meio do recebimento regular dos periódicos Cristianismo e O Presbiteriano 

Conservador
229

; continuou publicando artigos sobre o protestantismo brasileiro; verteu 

para o francês o livro Bandeirantes da Fé, de Maria de Melo Chaves; intentava publicar 

na França seus artigos da Revista de História, aos quais se referia como seu estudo – 

“onde coloquei muito de meu coração”
230

 –, o que não aconteceu por falta de recursos 

financeiros
231

; trocou correspondências com Linneu de Camargo Schützer
232

, Isaac 

Nicolau Salum e certamente com outros; e tinhas especiais afetos para com “os 

Teixeira, os Maurer, os Schutzer”
233

. Em relação à publicação, em volume único, pela 

ASTE, da obra na qual havia colocado muito do seu coração, ele escreveu a Salum: 

“Isto acabou com um silêncio que pesava sobre mim. Ajude-me a não cair novamente 

nele. O Brasil tem sido tão acolhedor para mim, e eu aprendi tanta coisa que me é 

doloroso parecer ingrato”
234

.                  

Na França, além de ter sido participativo na vida protestante, envolvendo-se na 

criação das Églises Réformées Évangéliques Indépèndantes (EREI), foi professor de 

história eclesiástica na Faculté Libre de Théologie de Aix-en-Provence (1940-1948 e 

depois de 1951) e conseguiu o respeito como intelectual “exemplo dessa primeira fase 

acadêmica do protestantismo, da mudança de local de produção e público alvo: antes 

das igrejas para os fiéis, agora na Academia e para a Academia”
235

.  
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 Cf. LÉONARD, Émile-G. Prof. Emile Guillaume Leonard. In: O Presbiteriano Conservador. São 

Paulo: janeiro-fevereiro de 1962, p. 9.  
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 Cf. Carta 2: de Léonard para Salum (20/04/61). 
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 Idem. 
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 Idem. 
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 Professor de Ética e Filosofia da USP, ele traduziu do francês para o português os artigos do Prof. 

Léonard publicados na Revista de História (1951-52).   
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 Cf. Carta 2: de Léonard para Salum (20/04/61). Os “Teixeiras” eram o Rev. Alfredo Borges Teixeira - 

pastor da Igreja Presbiteriana Independente e professor de Teologia no Seminário da referida igreja - e 

seu filho, Rev. Lívio Borges Teixeira - professor de Filosofia da USP e pastor da Igreja Cristã de São 

Paulo; os “Maurer” deveriam ser Theodoro Henrique Maurer Júnior, professor de Filologia Românica na 

USP, e seus familiares; e os “Schützer”, certamente, uma referência a Linneu e os seus. Para maiores 

informações sobre Lívio e Maurer, cf. LIMA, Éber Ferreira Silveira. Entre a Sacristia e o Laboratório. 

Campo Grande/MS & São Paulo/SP: Fathel & Fonte Editorial, 2012, p. 189-205.      
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 “Parecer ingrato” é a forma como ele descreve a não publicação dO Protestantismo Brasileiro. Ou 

seja, publicá-lo num único volume seria sua maneira de retribuir aos brasileiros a acolhida e o carinho 

recebidos.   
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 WATANABE, Tiago Hideo Barbosa. Op.cit., p. 101.   
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Seus últimos anos foram férteis em termos de publicações, mas debilitantes para 

sua saúde. Em carta enviada ao seu amigo Isaac Nicolau Salum, de 20 de abril de 1961, 

diz que 

 

a década que acaba de passar para mim foi muito cheia e cansativa. 

Instalação e vida no subúrbio que me impede, praticamente, de desfrutar 

de Paris. O aumento das viagens ao Sul, onde eu estava indo para ensinar 

na nossa pequena Faculdade “fundamentalista” d’Aix. Durante vários 

anos, um tipo de anemia (deve ser conhecida no Brasil), que apesar da 

cortisona, priva-me dos meus maiores pontos fortes. Eu queria continuar 

minhas publicações, publiquei o Protestant français (P.U.F.), uma 

Collection d’Historie Universalle (Gallimard, Pléiade), um livro sobre o 

exército no século XVIII (Plon). Eu estou agora numa Historie générale 

du Protestantisme, no vol. 3 (...) Mas confesso que estes esforços 

estendidos e apressados são desgastantes
236

.  

 

Quanto à personalidade do mestre francês, alguns relatos de ex-alunos e 

contemporâneos seus apontam para um homem discreto, porém dedicado e bondoso; 

professor áspero, às vezes, mas estudioso e honesto ao ponto de cativar os alunos pela 

franqueza, lealdade e amor à ciência; autor de vasta obra e, ao mesmo tempo, defensor 

de pontos de vista originais
237

. Os filhos dão conta de que era um trabalhador feroz, e 

que, durante o verão, na casa da família em Aubais, adentrava as noites junto à sua 

máquina de escrever. No fim de outubro de 1961, uma queda causou a fratura da perna e 

o agravamento do seu estado de saúde; é que ele, deprimido, vinha sofrendo de uma 

forte crise anêmica. Por causa do acidente não mais se levantou, vindo a morrer em 11 

de dezembro. Deixou esposa, três filhas (duas casadas), um filho (casado) e netos. Sua 

morte ensejou diversas manifestações de pesar, expressas em artigos in memoriam ou 

por meio de notas informativas dentro e fora da França
238

.            

      

                                                 
236

 Cf. Carta 2: de Léonard para Salum (20/04/61). 
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 Cf. por exemplo: ROBERT, Daniel. Op.cit., p. 37, que fala do seu estilo como professor.   
238

 Na França, além da Faculté Libre de Théologie Protestant d’Aix-en-Provence, que lhe dedicou um 
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notificada pelo jornal O Presbiteriano Conservador (jan-fev/1962, p. 9), pela Revista de Teologia do 

Seminário Presbiteriano de Campinas (Revista número 30, dez/1962, p.18) e pelo Prof. Isaac N. Salum na 

Revista de História da USP.  
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2.1.2 As influências 

 

Um homem é mais filho de sua época do 

que de seus pais. Hegel apud CAMPOS, 

Leonildo Silveira (Org.). Protestantes, 

Pentecostais & Ecumênicos. São Bernardo 

do Campo/SP: Universidade Metodista de 

São Paulo, 2008, p. 15-16.       

 

2.1.2.1 O “sangue” huguenote  

 

“O protestante francês representa um passado”
239

. A família do próprio Léonard 

era legatária da tradição huguenote. Os antepassados dele constam nos arquivos de 

Genebra - cidade suíça que no século XVIII, durante a perseguição romanista, recebeu 

muitos franceses que buscavam refúgio. Eles também são mencionados nos registros, ou 

relatórios, de batismo do pastor Paul Rabaut (1718-1795)
240

. Rabaut foi ministro 

religioso em Nîmes e liderou “as igrejas do deserto” no movimento de resistência 

protestante durante os terríveis anos de perseguição.  

Entre os ancestrais de sua esposa, Jane Rouquet, encontra-se o protestante Jean 

Calas (1698-1762)
241

, comerciante de Toulouse que foi injustamente acusado e 

condenado à tortura e morte pelo assassinato do seu filho, Marc-Antoine. O episódio 

envolvendo Calas ficou famoso, visto que ele e sua família foram postumamente 

reabilitados por uma corte de juízes que os considerou inocentes, após a mobilização da 

opinião pública promovida por Voltaire (1694-1778) – que havia estudado o caso e 

escrito a obra - hoje clássica - Tratado sobre a tolerância: por ocasião da morte de 

Jean Calas (1763).  
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 LÉONARD, Émile-G. Le Protestant Français. Paris: Presses Universitaires de France, 1953, p. 10. 
240

 Estas informações constam na carta que me foi enviada pela Senhora Jeanne-Marie Léonard, de 89 

anos, filha de Émile-G. Léonard. Doravante o documento será referido como CJML. Sobre o pastor 

Rabaut, cf. FÉLICE, G. de & BONIFAS, F. Historia dos Protestantes da França. Vol. 2º. São Paulo: 

Typographia Internacional, 1890, p. 243-249. 
241

 Cf. CJML. Sobre o caso “Jean Calas”, ver: COELHO, Ricardo Corrêa. Os Franceses. São Paulo: 

Editora Contexto, 2010, p.264-267.  
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Daniel Robert registra que o avô de Léonard, muito influente na família, era 

pregador leigo, seguidor do metodismo wesleyano
242

 e uma espécie de celebridade 

local
243

. 

Seu pai, Léopold Léonard, foi um homem de reconhecida piedade e conseguiu, 

ao deixar a região natal, se tornar engenheiro, algo incomum na época entre as pessoas 

de baixa renda. A esposa, Célina, também tinha na religiosidade um traço marcante do 

seu caráter. Ambos educaram os filhos na fé evangélica e exerceram, segundo Jeanne-

Marie Léonard, grande influência sobre eles. Assim, pode-se perceber que o ambiente 

familiar de Léonard foi marcado pelo ethos protestante. Isso o influenciou 

consideravelmente, visto que o testemunho dos amigos aponta para sua piedade pessoal 

– para a qual muito contribuiu sua esposa, Jane Rouquet. Essa característica se estendeu 

aos filhos que, por sinal, nunca se afastaram da religiosidade herdada dos pais e sempre 

estiveram envolvidos na comunidade protestante
244

. Fato interessante é que o Sr. 

Leopold Léonard, seu pai, passou parte de sua vida envolvido em viagens e 

permanências na cidade de Mendoza, Argentina. Alguns dos ancestrais da sua mãe 

também trabalharam na Argentina, no comércio de lã e couro.  

O amigo Pierre Guiral registra que, numa conversa com Léonard, cinco minutos 

não se passavam sem que ele mencionasse ser protestante “com seu legítimo orgulho e 

sua razão de ser”
245

. Era “tão orgulhoso da sua singularidade étnico-religiosa que se 

tornava, às vezes, indócil à colocação de qualquer reparo”
246

. Percebe-se, portanto, que 

para Léonard o protestantismo não foi somente um objeto de estudo, mas uma 

influência marcante. Isso contribuiu para que buscasse, ao longo da vida, entender o 

movimento ao qual ele e os seus antepassados pertenciam. O protestantismo que 

percorria suas veias estava na sua alma, alcançou sua mente, fazendo com que ele 

devotasse seus maiores esforços intelectuais para entendê-lo e explicá-lo
247

.  
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 Ramo da Igreja Evangélica que se originou na Inglaterra com John Wesley (1703-1791). “Metodismo” 

tem a ver com os métodos empregados para o desenvolvimento da devoção pessoal dos membros do 

“clube santo”, que se reunia nos bastidores da Universidade de Oxford.  
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 Cf. ROBERT, Daniel. Op.cit., p. 32. 
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 GUIRAL, P. Émile G. Léonard: In: Hommage au Professeur E.G. Leonard. Aix-en-Provence, 1962, p. 

32. 
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 WILLAIME, Jean-Paul. O protestantismo como objeto sociológico. In: Revista Estudos de Religião, 
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vol. 21 (1), 2000, p. 67-86; e NEGRÃO, Lísias Nogueira. Nem “Jardim Encantado”, Nem “Clube dos 
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Émile-G. Léonard preservou essa herança religiosa ao longo da vida. Educado 

segundo os valores huguenotes, pertenceu à Igreja Reformada da França, nutrindo 

sempatia pela ala ortodoxa da denominação. Quando residiu em Nápoles, congregou na 

Igreja Evangélica Valdense. De volta à França, em Caen, participou assiduamente das 

atividades eclesiásticas, sendo frequentemente solicitado para pregar. Durante o tempo 

da II Guerra, em Bagnoils-les-Bains, por inciativa própria, ele organizou e liderou os 

cultos dominicais para um grupo aproximado de 30 pessoas. Em Marselha, vinculou-se 

à nova denominação que ajudou a organizar, a Igreja Reformada Evangélica 

Independente (EREI), e foi um dos mais ativos colaboradores e responsáveis pela 

criação e consolidação da Faculté de Thélogie de Aix-en-Provence. No Brasil, 

frequentou a Igreja Presbiteriana Conservadora e a Igreja Crista de São Paulo. Quando 

regressou ao seu país, para lecionar em Paris, participou até seus últimos dias da Igreja 

Reformada da França (ERF) na cidade vizinha de Garches. Como evidência dessa dupla 

atuação, no seu enterro em Saint-Cloud
248

, um pastor da ERF pregou e outro, da EREI, 

fez as orações.   

 

2.1.2.2 O mundo de Aubais e Languedoc, sua região natal  

 

O passado tinha, para Léonard, grande importância. Temos uma amostra disso 

no artigo “Brasil, terra de história”, quando ele comenta sobre o costume da França de  

 

enviar seus jovens historiadores às velhas terras de história – Atenas, 

Roma, Cairo, Madrí -, como recompensa pelos estudos feitos e como 

estímulo para o trabalho de pesquisa. Em cidades onde tudo fala do 

passado, êles se beneficiam do incentivo que é para a inteligência e para 

a imaginação, êsse verdadeiro retorno quase material aos séculos 

transatos
249

. 

   

A aldeia de Aubais e as cidades adjacentes, onde Léonard nasceu e passou seus 

primeros anos, é a região de Cévennes, a poucos quilômetros do Mediterrâneo; é o local 

                                                                                                                                               
Intelectuais Desencantados”. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v20n59/a02v2059.pdf. 

Acesso em 07/03/13.   
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 Cemitério localizado à rue de la Porte Jaune, 1, Garches. Conferir a informação no comunicado que a 

família remeteu aos amigos. Possuímos a cópia da que foi enviada a Isaac Nicolau Salum, por ele 

recebida em 02/02/62. O original se encontra no AINS, em poder do IEL UNICAMP.    
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 LÉONARD, Émile-G. Brasil, terra de História. In: Revista de História, 1950, Número 2, p. 219.   
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da última batalha dos Camisards
250

 no século XVIII. O local per se conserva um 

conjunto de lembranças e um rico simbolismo para a tradição protestante na França.    

Quem identifica essa dimensão do passado sobre Léonard é Michel François 

(1906-1981), também arquivista paleógrafo pela École de Chartes, seu colega por 30 

anos: “pode-se facilmente acreditar que a vocação de historiador de Émile G. Léonard 

nasceu na sombra do Castelo de Aubais”
251

. Este Castelo, cujas origens remontam ao 

século XIV, foi concluído pelo marquês Charles de Baschi (1686-1777) nos anos 

setecentos, ficando famoso nessa época pela arrojada arquitetura de sua grande 

escadaria e principalmente pela rica biblioteca de 30.000 volumes do seu proprietário, 

que tinha na bibliofilia e na história duas grandes paixões. Em 1789 o Castelo foi 

incendiado. A glória de Aubais, representada pelas ruínas do seu Castelo, impingiu em 

Léonard essa tendência de olhar para trás com curiosidade, de guardar o passado na 

memória. Nos dias atuais o monumento, restaurado, se constitui numa atração turística 

para os que visitam a cidade.    

A influência do ambiente natalício pode ser vislumbrada na bibliografia 

leonardiana. O artigo A vida dos protestantes no século XVIII no marquesado de 

Aubais aparece no início de sua carreira (1921-22)
252

. Mais tarde vieram os livros - 

recomendados pela Prefeitura local para aqueles que desejam conhecer a comuna
253

: A 

aldeia dos obstinados. Os protestantes de Aubais da destruição à reconstrução de seu 

templo
254

 (1938) e Minha aldeia no reinado de Luís XV
255

 (1941). Um dos filhos mais 

ilustres de Aubais, seu nome batiza a avenida da cidade, onde está sediada a Prefeitura. 

Ele pretendia publicar outro livro relacionado ao passado da região: A crise albigense, 

“em préparation”
256

, mas a morte o vitimou antes disso.  

Não somente Aubais, mas o Antigo Regime – como se designa, na França, o 

período anterior à Revolução de 1789 – também era presente na vida do historiador 

annaliste. “Ele era do antigo regime por seu senso de honra e fidelidade”, mas “aceitou 
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o mundo contemporâneo como parte necessária onde ele tinha que salvar estes valores 

como uma chama rara que nos clareia”
257

. 

Convém lembrar que, atualmente, a importância da chamada “primeira infância” 

na vida das pessoas é atestada pela ciência. Em Léonard, o lugar que ambientou seus 

anos iniciais também cobrou seu preço ao longo da vida
258

. Seu filho Jean-Pierre 

informa que o apego à sua região natalícia se mostrava até nos hábitos alimentares que 

conservou ao longo da vida. Sempre preferiu uma alimentação moderada, não 

exagerada, transmitindo isso aos filhos, e apreciando, dentre outras iguarias, o nutritivo 

grão-de-bico.  

 

2.1.2.3 A École des Chartes  

  

“E, ‘chartiste’ que era – isto é, ex-aluno da famosa École de Chartes -, era mais 

um historiador que um professor de História. Ensinar para ele não era nem mesmo 

orientar pesquisa de outrém: era fazer pesquisa ele mesmo”
259

.  

Concebida em 1806, prevista pelo imperador Napoleão Bonaparte (1769-1821), 

a renomada École des Chartes foi criada durante o reinado de Luis XVIII em 1821, na 

capital francesa, com objetivo de “treinar jovens capazes de organizar registros de 

apreensões revolucionárias e renovar a história da nação”
260

. Desde sua criação até hoje, 

é vinculada à Universidade de Sorbonne. O título de arquivista paleógrafo foi 

estabelecido em 1829. Em 1846, uma ordem fixou o período de curso em três anos e 

estabeleceu uma tese como requisito para formação dos chartistes. Trata-se de uma 

instituição pioneira na preparação de arquivistas, bibliotecários e curadores, que desde 

seus primórdios tem servido de modelo para instituições congêneres no exterior e por 

onde já passaram intelectuais como Charles-Victor Langlois (1863-1929), Paul Meyer 

(1840-1917), Michel François (1906-1981), René Girard (1923...) dentre outros 

importantes nomes da cultura galicana. Trata-se de uma tradicional instituição 

acadêmica.  

Léonard ingressou na École em 1911 mas, devido à sua participação na 1ª 

Guerra Mundial, de 1915 a 1918, foi diplomado somente em janeiro de 1919 na 
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condição de “primeiro da sua turma, com uma tese brilhante”
261

 – tese que lhe garantiu 

a nomeação como membro da École Française de Rome
262

: Estudo sobre as 

chancelarias e a diplomacia dos condes de Toulouse (804-1204). Não é difícil perceber 

como a formação de arquivista paleógrafo marcou sua carreira. Uma vista de olhos 

sobre o título de seus escritos e, principalmente, sobre o conteúdo deles, revela o quanto 

ele se doava ao tema ora pesquisado, indo às fontes primárias, analisando tudo já escrito 

sobre o assunto, revisitando autores e obras, num levantamento bibliográfico típico de 

um “minerador, caçador ou investigador criminal”
263

. Era um revirador de arquivos, 

estudioso que lançava os olhos para além dos textos propriamente históricos: diários, 

cartas, boletins, relatórios, jornais, inventários, documentos administrativos, policiais e 

judiciários, localizados em acervos públicos ou particulares, em arquivos estaduais, 

municipais ou eclesiásticos – quer evangélicos quer católicos. Quando possível, recolhia 

“testemunhos vivos de um passado mais ou menos próximo” que se constituíam, para 

ele, numa “fonte importante da qual certos autores começam a servir-se de uma maneira 

sistemática”
264

; procurando, nesse último caso, precaver-se da mera “reportagem 

pitoresca e edificante”
265

. 

Seu espírito chartiste nos ajuda a entender o porquê da publicação de catálogos e 

informativos bibliográficos
266

, da edição de textos
267

 e da teorização acerca de um 

determinado ramo do saber
268

. Suas obras abrem caminhos de pesquisa para outros 

estudiosos
269

. Suas notas de rodapé revelam o endereço das fontes consultadas – numa 

época em que tal prática já era preconizada porém nem sempre praticada.  
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Digno de menção ainda é o seu esforço em ler os textos na língua original. Lia, 

além do provençal e do francês de origem, em latim, italiano, espanhol, português, 

inglês, alemão e holandês. 

Salum nos permite relacionar essa versatilidade no trato com vários idiomas com 

outra nuança do espírito chartiste em Léonard: nas regiões em que se estabelecia, ele 

procurava as sugestões para as suas pesquisas
270

. Sua bibliografia demonstra isso. Por 

onde passou, ele se dedicou à pesquisa e publicou textos sobre o lugar. Sua lista de 

publicações contempla estudos sobre diferentes aspectos dos três países onde morou: 

literatura, economia, história militar, cultura e principalmente história religiosa com 

ênfase no protestantismo. 

Por fim, convém ainda lembrar que em Roma, na École Française, Léonard 

ouviu repetidas vezes um alerta que se somou ao aprendizado adquirido em Chartes, 

alerta do diretor Louis Duchesne (1843-1922), seu compatriota: “cuidado para não se 

afastar do presente, o presente que é o tempo que Deus nos deu para dentro dêle 

cumprirmos o nosso dever”. Depois do mergulho no passado, o historiador deve fazer 

seu retorno à vida presente
271

.  

 

2.1.2.4 Os Annales  

 

 A formação acadêmica de Léonard se deu entre os anos 1911 e 1932 – do 

ingresso na École des Chartes à conclusão de seu doutorado na Faculté des Lettres de 

Paris – coincide com os anos de crise da disciplina história e a emergência do 

movimento dos Annales, encabeçado por Marc Bloch e Lucien Febvre – personagens 

que iniciaram as “apologias e combates por uma nova história”
272

.  

Trata-se de um período caracterizado em certos círculos do ensino superior 

francês - como, por exemplo, a Universidade de Estrasburgo pós 1ª Guerra - pela defesa 

da interdisciplinaridade, da síntese decorrente da aproximação entre as diversas áreas do 

saber, da cautela na tomada de conclusões definitivas. Usando alguns slogans de Febvre 

e dos annalistes
273

, havia chegado a vez da “história-problema” (orientada por 

problemas), da história total ou história simplesmente em oposição à história 
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econômica, social ou política, da psicologia histórica ou história das mentalidades, e da 

famosa tríade conjuntura (tendência), civilização (cultura) e estrutura (longa duração). 

Aqui, faz-se necessário pontuar o momento em que a aproximação de Léonard 

com o grupo dos Annales e, em especial, com Lucien Febvre, se evidenciou: década de 

1940 – o que não significa que o contato não tenha se iniciado antes. Léonard publicou 

na revista o artigo Economie et religion. Les protestantes français au XVIIIe siècle 

(1940) e La question sociale dans l’armée au XVIIIe siècle (1948). No que diz respeito 

à temática religiosa, ele se torna  

 

o principal nome ligado ao assunto nos anos 1940-1960, referenciado por 

historiadores já prestigiados na França, publicando resenhas de livros 

para a Revista Annales, sendo também seus livros submetidos à crítica no 

espaço destinado às resenhas do próprio Lucien Febvre nos anos 1940
274

.  

 

Dessa década em diante, com alguns prêmios na prateleira e alguns livros já 

publicados, o reconhecimento do historiador aubaisienne cresceu pouco a pouco. 

Concomitantemente ao envolvimento com o grupo dos Annales, Léonard, então com 40 

anos
275

, passou a se dedicar cada vez mais ao assunto que o tornaria conhecido dentro e 

fora da França como “historiador do protestantismo”: a Reforma e o movimento 

protestante. Seu contato com Febvre se intensificou e essa ligação com o cofundador do 

movimento – e único líder depois da morte de Bloch em 1944 – veio a ter grande 

influência sobre suas formulações
276

, sua produção
277

, seu itinerário
278

 e sua ascensão ao 

posto de maior prestígio que viria a ocupar: diretor da École Prátique des Hautes 

Études.  

 

2.1.3 O historiador no Brasil  
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2.1.3.1 O ambiente na cidade de São Paulo nos anos 1946 e 1950 

 

Era uma época dourada. Roger Bastide 

falando da cidade de São Paulo durante os 

seus anos brasileiros. Entrevista com Roger 

Bastide - Realizada em São Paulo, a 

18/8/1973, por Irene Cardoso. Conferir: 

http://www.fflch.usp.br/df/site/publicacoes/

discurso/pdf/D16_Entrevista_com_Roger_

Bastide.pdf . Acesso em 06/09/12.  

 

De uma cidade, não aproveitamos as suas 

sete ou setenta e sete maravilhas, mas a 

resposta que dá às nossas perguntas. 

CALVINO, Ítalo. As Cidades Invisíveis. 

São Paulo: Folha de S. Paulo, 2003, p. 46.       

 

Antes de comentar sobre a esfera cultural que Léonard conheceu a partir de maio 

de 1948, quando desembarcou na capital paulista, convém justificar o recorte temporal 

1946-1950: trata-se do início da 3ª fase da “Missão Francesa” no Brasil
279

 e, por outro 

lado, do último ano de Léonard no país, visto que em dezembro de 1950 ele regressou à 

França
280

 para assumir efetivamente a direção da École.  

A conjuntura 1946-1950 é importante para o século XX, para o Brasil e para a 

cidade que, nesses anos, se tornou a mais importante do país: São Paulo.  

No plano internacional, “o fim da Segunda Guerra Mundial encerrava um 

capítulo na história das relações políticas mundiais”
281

. A Europa, recém saída da II 

Guerra (1939-1945), começava a se reorganizar e com isso o mapa do globo foi 

redesenhado, sofrendo alterações que perduram até hoje. Em 1946, a ONU e a 

UNESCO vivenciavam seus primeiros meses; o Tribunal de Neremberg condenava os 

líderes nazistas; Péron instaurava a ditadura na vizinha Argentina; e, na França, Sartre 
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publicava Existencialismo e Humanismo quando acontecia a 1ª edição do Festival de 

Cannes; dois anos depois o Estado de Israel seria criado; em 1949 a Alemanha era 

dividida em duas e Mao Tsé-Tung proclamava a República Popular da China; por fim, 

registra-se que, durante o transcurso de 1950, deu-se início à Guerra da Coréia e ao 

Macarthismo
282

.   

No Brasil, vivia-se o período pós Getúlio Vargas (1930-1945). O país tinha uma 

população em torno de 50 milhões de habitantes
283

. O cenário sócio-político estava 

fragilizado. O país tinha ficado 15 anos sob a liderança do mesmo homem, deposto em 

outubro de 1945. Foi nesse delicado contexto que o general Eurico Gaspar Dutra se 

elegeu presidente e, concomitantemente à sua posse (31/01/46), foi instalada a 

Assembléia Nacional Constituinte, que promulgou a 4ª Constituição Brasileira em 

setembro de 1946. Pairava uma disposição geral de repensar tudo que estivesse 

associado ao extinto regime autoritário. Concebeu-se a “redemocratização” do país. No 

entanto, politicamente, a situação era conturbada. Atestam isso a cassação do registro 

eleitoral do Partido Comunista Brasileiro, em 1947, e, no ano seguinte, a anulação do 

mandato dos seus deputados. Economicamente, a relação com os EUA se mantinha. 

Malan pontua que  

  

Os primeiros anos do governo Dutra foram marcados pela progressiva 

frustração das expectativas latino-americanas e especialmente brasileiras 

quanto à continuidade da cooperação econômica do governo latino-

americano durante os anos de guerra, que havia se refletido em um 

considerável aumento das relações comerciais e financeiras na região: em 

1945, 42% das importações norte-americanas eram originárias da 

América Latina (contra 25% imediatamente antes da guerra)
284

.     

 

Quanto à cultura, nos grandes centros diversas manifestações pululavam e o 

espírito de vanguardismo era evidente. Nomes como Mário de Andrade, Carlos 

Drummond de Andrade, Jorge Amado, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Graciliano 
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Ramos, Érico Verissimo, Candido Portinari dentre outros estavam em voga. A 

influência dos costumes e gostos provenientes da França era notória nos meios sociais 

elitizados. O francês, e não o inglês, era a língua aprendida e falada pelos letrados da 

sociedade.    

No que se refere à situação religiosa, 93,49% dos brasileiros professavam a 

religião católica e somente 3,35% pertenciam às igrejas protestantes
285

. Apesar da 

hegemonia católica nos números, as condições em que se encontravam os fiéis 

romanistas não eram nada animadoras. Camargo, Pierucci e Souza afirmam que “no 

conjunto, a década de 40 havia sido para a Igreja católica no Brasil um período de 

relativa estagnação, em que se limitava a hierarquia a repetir fórmulas envelhecidas 

tanto na doutrina quanto na prática pastoral”
286

. Léonard escreveu – espantado com a 

vastidão do território e a inexpressiva quantidade de padres para assistir o rebanho - que 

a “penúria dos padres é ainda hoje o ‘problema mais urgente’ do catolicismo brasileiro 

(...) paróquias desmedidas”
287

. O historiador francês, egresso de um contexto onde o 

protestantismo já estava em declínio numérico e espiritual, ficou muitíssimo 

impressionado com o crescimento da igreja evangélica instalada aqui há menos de um 

século
288

. Ele menciona que, em 1945, no Estado de São Paulo, havia 758 lugares de 

culto protestante e 552 paróquias católicas, registrando que “rápido é o desenvolvimento 

do protestantismo brasileiro!”
289

.                   

Pensando na cidade de São Paulo especificamente, os anos 40 representaram sua 

projeção à condição de principal centro do Brasil. Dá-se a expansão populacional 

iniciada no final dos anos 30 bem como uma considerável mudança urbanística. 

Braudel, que havia residido na Paulicéia Desvairada em 1935-36, ao regressar em 

1947, encontrou-a bastante modificada
290

. Falando de 1935, ano de sua chegada, Lévi-

Strauss confessa seu espanto: “A cidade desenvolve-se a tal velocidade que é impossível 

obter seu mapa: cada semana demandaria uma edição”
291

. Rolnik descreve a capital 

paulista nos anos 40 diferenciada no seu sistema de transportes – ônibus e carros no 

                                                 
285

 Números do Censo de 1950 (p. 32).  
286

 CAMARGO, Cândido Procópio Ferreira de; PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira; SOUZA, Beatriz 

Muniz de. In: FAUSTO, Boris. História Geral da Civilização Brasileira. 3. ed. São Paulo/SP: Bertrand 

Brasil, 1995, 4º volume, p. 354. 
287

 LÉONARD, Émile-G. O Iluminismo... p. 11.  
288

 Cf. LÉONARD, Émile-G. L’Eglise presbytérienne du Brésil et ses expériences ecclésiastiques. Aix-

en-Provence: La Faculté Libre de Théologie Protestante, 1949, p. 1. 
289

 LÉONARD, Émile-G. Ibid. p. 1.  
290

 CORREIA, Luís Corrêa. Op.cit., p. 197. 
291

 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 92. 



74 

 

lugar de trens e bondes - e na constituição da periferia, agora habitada pelas camadas de 

baixa renda. Fala da verticalização das zonas centrais, da consolidação do centro e 

sudoeste da cidade como polo principal devido à concentração de bairros de alta classe, 

da implementação das vias Dutra e Anchieta, do surto industrial e da pujança econômica 

que atraía gente de todos os pontos do país e mesmo do exterior
292

. Nessa década a 

“terra da garoa” se torna o centro industrial, financeiro, populacional (2 milhões de 

habitantes em 1950)
293

 e cultural
294

 do país, suplantando a capital federal – Rio de 

Janeiro. Diante desse resumido quadro, é possível entender “a crescente complexidade 

da vida social em São Paulo como produtora dos suportes de base à dinâmica cultural da 

cidade”
295

.               

A pesquisadora Arruda, do departamento de sociologia da USP, em livro que 

aborda São Paulo em meados do século XX sob a ótica da política cultural, discorrendo 

sobre a década de 40 e início dos anos 50, afirma que a cidade “convertera-se em 

cenário dos mais importantes e diversificados empreendimentos”. Dentre eles, 

elencamos aqueles surgidos na década de 40 - que são aqueles que nos interessam: em 

1941, a criação da revista Clima, da qual participaram Antônio Cândido de Mello e 

Souza e outras proeminentes figuras intelectuais; em 1942, o Grupo Teatral 

Experimental (GTE) e a livraria Jaraguá; em 1943, o Grupo Universitário de Teatro, 

organizado por alunos de Filosofia da USP, e o Salão de Abril; em 1944, a livraria 

Brasiliense; em 1945, acontece a exposição de artistas plásticos na Galeria Itá e a 

fundação do Clube dos Artistas; em 1946, a Galeria Domus, espaço de exposições; em 

1947, fundação do MASP; em 1948, fundação da Escola de Arte Dramática (EAD), do 

Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e do MAM; em 1949, a criação da revista Habitat, 

dirigida por Lina Bo Bardi; em 1950, acontece a primeira transmissão de um programa 

de televisão no país, a TV Tupi, pertencente a Assis Chateaubriand; é criada a revista 

Anhembi, dirigida por Paulo Duarte
296

. A referida autora diz que essa variedade de 

eventos revela “o quanto se ampliou o cenário das artes e da cultura em São Paulo, lugar 

onde as relações com a produção internacional tornam-se frequentes (...) o contato com 

as vanguardas passava a rotinizar-se”
297

. 
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Outro elemento impulsionador dessa projeção de São Paulo no Brasil, a 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) - que, como nos lembra o 

Dr. João Baptista “determinada geração de alunos e professores apelidou com certo mau 

gosto de FEFELECHE”
298

 –, fundada em 1934, muito contribuiu para a efervescência 

cultural da cidade. Localizada na rua Maria Antonia, região central, a Faculdade recebia 

e contava em seus quadros com professores da Europa – principalmente franceses -, 

mestres que atraíam a curiosidade dos alunos e também dos filhos da elite. As aulas na 

rua Maria Antonia também permitiam a ele contato fácil com algumas importantes 

figuras do presbiterianismo paulistano, visto que a Universidade Mackenzie localizava-

se na mesma rua. Em 1947, um ano antes da chegada de Léonard, Adhemar de Barros 

era o governador do Estado (1947 - 1951). Em sua gestão, passaram pela reitoria da 

USP os doutores Lineu Prestes, Miguel Reale e Luciano Gualberto. Projetos 

importantes foram traçados. Um deles, encetado pelo Dr. Miguel Reale, foi o 

planejamento do campus da cidade universitária no bairro Butantan. Ainda jovem, a 

USP já exercia seu peso na sociedade paulistana. A organização da Sociedade de 

Estudos Históricos (1942, reorganizada em 1950) e a craiação da Revista de História 

(1950) foram iniciativas que contribuíram para que o nome da instituição fosse 

projetado além dos seus portões. Outro exemplo disso pode ser encontrado na fundação 

da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 1948. Resultante de 

uma crise deflagrada no Instituto Butantan, cujos personagens rivais foram o 

governador Adhemar de Barros e a comunidade científica, liderada pelo químico 

Maurício Oscar da Rocha e Silva, a SBPC foi criada em prol da investigação científico-

tecnológica independente, autônoma. Motoyama ressalta que “de forma decidida, 

participaram na fundação da SBPC muitos docentes da USP”
299

.  

Foi esse, em resumo, o ambiente que Léonard conheceu em São Paulo. Já 

reconhecido na França, vinha indicado por Febvre para substituir Braudel na cadeira de 

História da Civilização Moderna e Contemporânea. Na academia uspiana, além de 

outros compatriotas que atuavam nela há muitos anos, como Roger Bastide, o annaliste 

encontrou um ambiente familiarizado com a língua e a cultura francesas; fora dela, na 

cidade, deparou-se com um mundo em expansão material e cultural.               
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2.1.3.2 O historiador nos arquivos e na cátedra  

 

Que vai o historiador fazer no Brasil?, 

LÉONARD, Émile-G. Brasil, terra de 

História. São Paulo: Revista de História, 

1950, n. 2, p. 219. 

  

Segundo Roger Bastide a vinda de Léonard para USP atendeu ao pedido de 

Lucien Febvre e Fernand Braudel
300

. Este último havia permanecido aqui, segunda vez, 

de maio a dezembro de 1947
301

. Léonard veio, então, para substituí-lo “com 

vencimentos mensais de Cr$ 8.400,00”
302

 e conservou o licenciado Eduardo D’Oliveira 

França como assistente da cadeira.    

Como já foi demonstrado, a USP, nos seus primórdios, contou com diversos 

estrangeiros à frente de suas classes. Destes, a maioria veio da França. A ideia vigente 

era implantar e consolidar os cursos, ao mesmo tempo em que alguns alunos eram 

treinados como assistentes para, gradualmente, irem ocupando as cadeiras da Faculdade. 

Por esse tempo Bastide ouviu do fundador e defensor da escola, Júlio Mesquita Filho: 

“O senhor deve ficar aqui... muito tempo, porque o dever do senhor é não só formar 

estudantes, mas também formar um outro professor brasileiro, paulista, para tomar o seu 

lugar”
303

. Noutro lugar, Bastide comenta:  

 

E é assim que depois de 1946, muitos desses primeiros mestres franceses 

deixam o Brasil para tomar ou retomar seus postos na França, deixando 

seus lugares aos jovens assistentes que eles haviam formado. Esse foi o 

caso, em particular, para a história
304

.  
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Contudo, diante do fato de que alguns brasileiros se sentiam inseguros para 

dirigirem sozinhos os respectivos departamentos, e uma vez que os laços afetivos entre 

mestres e discípulos eram fortes, instituiu-se a prática de “professores visitantes”. Estes 

viriam ao Brasil de tempos em tempos para assessorar e ajudar os nacionais na oferta 

dos cursos e disciplinas da Faculdade.  

Léonard desembarcou aqui em maio de 1948, então com 57 anos. Era, de todos 

os gauleses da missão, o mais velho e experiente, já reconhecido e respeitado no seu 

país como historiador, escritor com diversas obras lançadas – algumas premiadas - e 

ligado ao círculo dos Annales. Vinha da Europa pós II Guerra para uma cidade em pleno 

processo de modernização, que aspirava ser, no intento de alguns de seus filhos, um 

“centro artístico mundial”
305

. Sua vinda tinha uma finalidade dupla, por assim dizer: 

lecionar e, sobretudo, pesquisar “o país que, naquele momento, tinha os mais altos 

índices de crescimento do protestantismo mundial”
306

. Já há algum tempo ele vinha 

reunindo material para elaboração de uma história do movimento protestante no mundo. 

Assim, a vinda ao Brasil naquela altura, era uma experiência ímpar, oportunidade para 

observar, in loco, os desdobramentos do protestantismo na América do Sul. E, de fato, 

sua estada entre nós foi profícua. À luz das palavras endereçadas aos amigos
307

, das 

pesquisas publicadas, das aulas e do interesse que, mesmo na França, ainda manteve 

pela “terra de história”, é impressionante perceber o quanto ele se envolveu com a 

realidade brasileira no curto espaço de dois anos e oito meses em que esteve por aqui. 

Na USP teve como assistente o Prof. Eduardo de D’Oliveira França, que veio a 

lhe suceder na cátedra e que se recorda saudosamente de alguns conselhos do mestre 

francês.  

 

Quero dizer que o segredo do sucesso na historiografia está realmente 

numa atitude basicamente afetiva. Aprendi essa lição com o professor 

Emile Léonard. Indicava ele que na História estamos sempre buscando 

respostas às nossas próprias inquietações pessoais... amar o passado é 

condição para que alguém se torne historiador
308

. 
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Lecionou para as classes do 2º, 3º e 4º anos do curso de Geografia e História as 

matérias “ordens e classes sociais na França no século XVIII”, “as guerras, o exército e 

a opinião pública na Europa Ocidental, da Guerra dos Sete Anos à queda de Napoleão” 

e “a questão religiosa e as Igrejas na França, de Henrique IV à Revolução”. Além dessas 

disciplinas, também ofereceu um curso sobre a Reforma e outro sobre temas 

concernentes à história moderna da Europa. Em 1948, ainda nos informa Salum, os 

estudantes de Filologia Românica foram brindados com um curso de duas semanas 

sobre a língua provençal e o movimento literário do Sul da França
309

. Seu 

relacionamento com os estudantes era amistoso; suas aulas, pela variedade dos temas 

abordados, atraíam alunos de sociologia e de outras áreas do saber, fazendo com que 

pela primeira vez na Faculdade as fronteiras das diversas disciplinas fossem abolidas
310

. 

O escritor Antônio Cândido, por exemplo, se beneficiou delas e, por ele influenciado, 

escreveu sobre a nobreza
311

. O ano de 1949 foi marcado, além das atividades na 

Faculdade, pela ilustre visita de dois compatriotas: o historiador Lucien Febvre e o 

Pastor Marc Boegner, presidente da Federação Protestante da França. Léonard 

acompanhou e apresentou ambos ao público brasileiro. Foi o que aconteceu, por 

exemplo, na Universidade Mackenzie quando, em setembro, sob os auspícios do 

Instituto de Cultura Religiosa, apresentou Lucien Fevbre à platéia que fora ouvir o 

grande mestre francês
312

. No seu último ano, 1950, participou de duas bancas de 

doutoramento: uma relacionada à literatura inglesa
313

 e a outra sobre a didática aplicada 

ao ensino da história
314

.  

A comunicação em língua vernácula não foi problema. Pelo contrário. Registros 

dão conta de que dias depois da sua chegada “já lia correntemente em português e 

trabalhava com boa vontade”. Maria Regina Cunha, então sua aluna na USP que, num 
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domingo do ano de 1950, fora ouvi-lo pregar na Igreja Presbiteriana Unida, relata que 

ficou perplexa ao perceber que ele “falava português fluente e corretamente”
315

.  

 

Assim que se instalou, procurou êle entrar em contato com os professores 

protestantes que ensinavam na Faculdade, por estar interessado em 

examinar a história do protestantismo brasileiro. Visitou também 

assiduamente igrejas locais desta Capital, visitou os Seminários 

Teológicos, tanto aquêles aqui existentes como os que estão instalados 

nas proximidades de São Paulo (...) Queria contato com pessoas, com 

bibliotecas, com a vida protestante brasileira
316

. 

 

 Outra pessoa próxima a Léonard, o Rev. Boanerges Ribeiro (1919-2003) - que 

confessa ter feito uma “graduação informal” com ele - reforça a veracidade do 

supracitado testemunho de Salum. Ribeiro recorda ter tido longas e amáveis conversas 

com ele. Registra que o francês reunia, “nas tertúlias da Sociedade de Estudos 

Históricos da velha Faculdade de Filosofia” da rua Maria Antônia, jovens professores 

da USP, pastores e leigos protestantes
317

. De fato, a observação de Ribeiro procede. Na 

reorganização da Sociedade de Estudos Históricos - confraria que reunia os docentes da 

Faculdade de História bem como estudiosos não ligados à instituição – em 1950, os 

nomes de Émile-G. Léonard, Boanerges Ribeiro, Isaac Nicolau Salum e Odilon 

Nogueira de Matos, todos protestantes, aparecem na lista de sócios fundadores
318

. Anos 

depois, Ribeiro ainda dedicaria uma de suas obras à memória de Léonard
319

.         

Sua inserção no cenário intelectual paulistano é digna de apreciação. Em dois 

anos e oito meses, entre idas e vindas à França
320

 - uma vez que ele já respondia pela 

direção da École desde antes de sua vinda ao Brasil -, além de ensinar na Faculdade, 

visitou e conheceu o acervo de bibliotecas da capital, do interior e da Biblioteca 
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Nacional no Rio de Janeiro, escreveu para o jornal O Estado de São Paulo
321

, publicou 

em periódicos evangélicos, assinou resenhas, ocupou o púlpito de igrejas, frequentou 

comunidades, ciceroneou e apresentou compatriotas seus por aqui, estabeleceu 

amizades que perdurariam pelo tempo de vida que ainda lhe restava e leu a bibliografia 

pertinente à história do país e do protestantismo. No entanto, seu grande feito entre nós 

foi ter produzido uma obra absolutamente fundamental sobre o movimento evangélico 

nacional: três livros e outros tantos artigos – alguns desconhecidos e, portanto, jamais 

citados pelos estudiosos brasileiros.  

 Em dezembro de 1950, devido aos compromissos com a École em Paris, ele 

voltou à França. Os termos da carta-renúncia do seu contrato com a Faculdade, entregue 

ao diretor Eurípedes Simões de Paula, deixam perceber seu afeto para com a instituição 

e os brasileiros:  

 

Lamento não poder continuar a servir a Universidade de S. Paulo, mas na 

França continuarei, quando for útil, a prestar a minha colaboração. 

Aproveito o ensejo para expressar a V. Excia. os meus agradecimentos 

pela consideração com que sempre me distinguiu, solicitando transmitir 

aos meus colegas da Congregação a expressão de meus sentimentos de 

cordialidade e estima. A V.Excia, Snr. Diretor, renovo a afirmação de 

admiração e amizade, com meus votos pela felicidade pessoal de V. 

Excia e pelo progresso da nossa Faculdade
322

. 

        

2.2 A OBRA LEONARDIANA 

 

A produção de Léonard é vasta e diversificada. Como ele pesquisava e publicava 

nos lugares onde se instalava, catalogar sua bibliografia não é uma tarefa simples. O 

esforço em fazer um levantamento completo de sua obra dificilmente consegue elencar 

todos os títulos. Lembremos que sua iniciação na vida literária remonta ao ano de 1912, 

então com 20 anos, e que quando morreu (dezembro de 1961) estava em pleno trabalho 

de elaboração do III volume de sua obra magna Histoire Générale du Protestantisme –  
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tendo deixado prontos o roteiro e a revisão bibliográfica – e de outras obras “en 

préparation”
323

. Ao todo, foram 50 anos de ininterrupta produção.   

Sua iniciação no mundo das letras aconteceu no jornalzinho La Bonne Cause, da 

Juventude Protestante Patriota. Em La Bonne Cause eram apresentadas reflexões 

religiosas, sociais e morais e também notícias sobre a comunidade evangélica no país. 

Léonard foi, de 1911 a 1913, o editor e um dos articulistas dessa publicação que 

circulou em Paris naquele tempo. Foi nas páginas desse pequeno periódico que o futuro 

historiador do protestantismo fez sua estréia como escritor. De fato, em La Bonne Cause 

já se evidencia um aspecto recorrente nos trabalhos que escreveria ao longo das décadas 

seguintes: seu apego às fontes bibliográficas. É que no jornal havia um espaço dedicado 

à “bibliografia”
324

.  

Ao longo dos anos, especialmente nas décadas de 20, 30 e 40, foi um grande 

colaborador junto à Société de l’Histoire du Protestantisme Français. Membro da 

confraria, escreveu artigos no seu boletim e prestou “um serviço inestimável” à sua 

biblioteca. O respeito e a gratidão dos pares da referida Sociedade por sua pessoa 

podem ser notados no obituário escrito por Michel Reulos
325

.  

Cotejando o artigo de Salum na Revista de História da USP
326

 com o trabalho 

Bibliographie et biographie d'Emile G. Léonard (1891-1961)
327

 de Jeanne-Marie 

Léonard, filha do historiador - cotejamento acrescido de informações oriundas de outras 

fontes
328

 -, chegamos aos seguintes números: 22 obras, sendo algumas delas compostas 

de alentados volumes; 201 textos menores, dentre artigos em revistas ou boletins, 

publicações em jornais, “souvenirs” (memórias) e manuscritos publicados; 37 

manuscritos não publicados; 36 resenhas; 1 tradução para o francês do livro 

Bandeirantes da Fé, de Maria de Melo Chaves: Pionniers de la foi. 

Os livros, por ordem do ano de lançamento, são:  
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1. LES MAISONS DU TEMPLE ET LEURS PRÉCEPTEURS (Paris, 1930, 259 

p.), que lhe conferiu medalha no Concours des Antiquités de France, evento promovido 

pela Academie des Inscriptions et Belles Lettres; 

2. CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA 

SOCIÉTÉ DE L’HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS À PARIS (Paris, 

1930), em parceria com o Pastor Mailhet; 

3. HISTOIRE DE JEANNE Ire., REINE DE NAPLES, COMTESSE DE 

PROVENCE (1343-1382), Tomo I em 2 volumes (730 p. e 600 p.): LA JEUNESSE DE 

LA REINE JEANNE (Mônaco e Paris, 1932), que é a tese de doutoramento apresentada 

à Faculté des Lettres de Paris, obra que lhe conferiu o Grand Prix Gobert da Académie 

des Inscriptions et Belles Lettres e que “foi impressa dentro da coleção de memórias e 

documentos históricos do príncipe de Mônaco, Luis II”
329

; Tomo II (725 p.): LA 

RÈGNE DE LOUIS DE TARENTE (Mônaco e Paris, 1937); 

4. CATALOGUE DES ACTES DES COMTES DE TOULOUSE. RAYMOND 

V, 1149-1194 (Paris, 1932, 167 p.), tese complementar apresentada à Faculté des 

Lettres de Paris; 

5. UN VILLAGE D’OPINIÂTRES. LES PROTESTANTS D’AUBAIS DE LA 

DESTRUCTION À LA RECONSTRUCTION DE LEUR TEMPLE, 1685-1838 

(Mialet, 1938, 107 p.); 

6. MON VILLAGE SOUS LOUIS XV, D’APRÈS LES MÉMOIRES D’UN 

PAYSAN (Paris, 1940, 351 p.; 2ª edição, 1984), obra que lhe conferiu um dos Prix 

Carriére da Acadèmie Française em 1941. A 2ª edição foi lançada pela P.U.F (Imprensa 

Universitária Francesa);   

7. PROBLÈMS ET EXPÈRIENCES DU PROTESTANTISME FRANÇAIS 

(Paris, 1940, 88 p.);  

8. HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DES RÉFORMÉS FRANÇAIS AU XVIII 

SIÈCLE (Caen e Paris, 1940, 241 p.); 

9. HISTOIRE DE NORMANDIE (Paris, 1944; 4ª Edição, 1972), da coleção 

“Que sais-je?”;  

10. BOCCAGE ET NAPLES. UN POÈTE À LA RECHERCHE D’UNE 

PLACE ET D’UM AMI (Paris, 1944, 128 p.); 
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11. MISTRAL AMI DE LA SCIENCE ET DES SAVANTS (Paris, 1945, 169 

p.); 

12. L’ÉGLISE PRÉSBYTÉRIENNE DU BRÉSIL ET SES EXPÉRIENCES 

ECLESIASTIQUES (Aix-en-Provence, 1949, 108 p.), número especial da Revista 

Études Évangéliques; 

13. HISTOIRE DU PROTESTANTISME (Paris, 128 p., 1950; 4ª Edição, 1963), 

da coleção “Que sais-je?”, obra traduzida para o japonês e espanhol; 

14. LE PROTESTANT FRANÇAIS (Paris, 316 p., 1953; reeditada em 1955), 

obra resenhada e elogiada por Lucien Febvre na revista Annales e que lhe conferiu dois 

prêmios: Prix Triennal Demolombe, da Académie des Sciences Morales et Politiques, 

em 1954, e o Prix Pelliot. Saiu pela P.U.F;   

15. L’ILUMINISME DANS UN PROTESTANTISME DE CONSTITUTION 

RÉCENT (Paris, 1953, 114 p.), obra traduzida para o português (O Iluminismo num 

Protestantismo de Constituição Recente, 1988); 

16. LES ANGEVINS DE NAPLES (Paris, 1954, 575 p.), pela P.U.F., obra 

traduzida para o italiano; 

17. HISTOIRE UNIVERSELLE (Paris, 1956-1958), em três volumes, 

organizada em parceria com R. Grousset; 

18. L’ARMÉE ET SES PROBLÈMES AU XVIIIe SIÈCLE (Paris, 1958), obra 

que lhe conferiu o Prix Chaix d’Est-Ange, da Académie des Sciences Morales;      

19. HISTOIRE GÉNÉRALE DU PROTESTANTISME (Paris, 1961-1964; 

reeditada em 1988), pela P.U.F., em quatro volumes que totalizam 1937 páginas
330

. 

Trata-se da grande obra de Léonard, escrita no final de sua vida - o último volume foi 

redigido por um discípulo seu, Jean Boisset, que seguiu a divisão e a bibliografia 

preparadas pelo próprio autor. “Imprecindível ao estudo do protestantismo”
331

, a obra é 

fruto de uma longa carreira dedicada à pesquisa e ao recolhimento de material sobre o 

protestantismo em diferentes partes do mundo. Já no prefácio Léonard informa que 

vinha trabalhando nela há vinte anos
332

. As fontes pesquisadas incluem textos em 

inglês, espanhol, português, italiano, holandês, alemão e latim. Foi traduzida para o 
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inglês, espanhol, italiano e servo-croata. Segundo Jean-Paul Willaime, por causa dela 

“todos os especialistas do protestantismo têm uma dívida com ele”
333

; 

20. O PROTESTANTISMO BRASILEIRO (São Paulo, 1963, 354 p.; 3ª edição 

em 2002); 

21. ÉTUDE SUR “LA RÈINO JANO”, Tomo 1 - FRÉDERIC MISTRAL LA 

RÈINO JANO TRAGEDI PROUVENÇALO (Toulon, 1974); 

22. LA RESISTANCE PROTESTANTE EN NORMANDIE AU XVIIIe 

SIÈCLE (Caen, 2005).   

Dessa relação sobressaem-se Histoire de Jeanne Ire., Reine de Naples, publicada 

numa coleção referente ao Principado de Mônaco; Histoire Universelle, voltada para o 

grande público; e Histoire Générale du Protestantisme, até hoje insubstituível
334

 e 

superior - não por seu volume de páginas mas pela análise empreendida - às obras de 

Merle D’Aubigné e M. Lindsay
335

. 

Outra contribuição de Léonard foi a tradução de Bandeirantes da Fé, livro da 

brasileira Maria de Melo Chaves, para o qual ele preparou uma introdução e apensou 

notas explicativas tendo em vista o público francês (Pionniers de la foi, 1955, reeditado 

em 1958
336

). Trata-se da história de conversão da família da autora, na região do 

Triângulo Mineiro, relato que despertou no francês grande interesse porque demonstra 

“quase todos os aspectos do protestantismo brasileiro, com exceção apenas do das 

grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro”
337

. 

Quanto aos artigos e demais textos do annaliste protestante, é desnecessário 

tecer considerações uma vez que se tratam, na realidade, de um desdobramento dos 

temas contemplados nas obras maiores. A exceção recai sobre um artigo que, por sua 

natureza, reivindica especial atenção: “Necessidade e diretivas de uma nova concepção 

de história da igreja”, de 1941
338

. Neste artigo de 17 páginas, ao qual Léonard dava 

especial atenção
339

, ele apresenta seu método histórico. No currículo entregue à USP em 
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1948, o autor menciona o artigo com distinção
340

; no número especial da Revista Études 

Évangéliques, publicado em sua homenagem, o Conselho da Faculté de Aix decidiu 

reeditá-lo 21 anos depois por se tratar de “um artigo característico do professor Émile 

Léonard”
341

; Salum também ratifica a importância do texto para se conhecer a teoria de 

História eclesiástica dele
342

.     

Por falar em temas, passemos agora à consideração daqueles em relação aos 

quais o historiador francês devotou sua atenção.  

 

2.2.1 Os gêneros e as temáticas 

 

 Ao apreciarmos a bibliografia leonardiana visualizamos diferentes áreas do 

saber contempladas: história, literatura, cultura, guerras e armas, bibliografia e religião. 

No caso da história, seu campo de ofício, há estudos sobre os períodos medieval, 

moderno e contemporâneo. A relação que segue oferece amostras da produção do autor 

nos diferentes gêneros.  

 HISTÓRIA: Medieval: Histoire de Jeannne Ire. Reine de Naples, Comtesse de 

Provence - 1343-1382 (vol. I: 1933 e vol. II: 1937); Moderna: Un Village D’Opiniâtres. 

Les Protestants D’Aubais de La Destruction à La Reconstruction de Leur Temple - 

1685-1838 (1938); Contemporânea: Fascisme et régionalisme (artigo, 1934); Le 

premier “de Gaule” résistant français et ses “compagnons” (artigo, 1945); Abordagens 

gerais: Histoite de Normandie (1944) e Histoire Universelle (1956-1958).    

 LITERATURA: Boccage et Naples (1944); Mistral ami de La Science et des 

Savants (1945); Vocabulaire, variantes linguistiques et traductions dans la “Reino Jano” 

de Mistral (artigo, 1955); 

 CULTURA: Guillaume Apollinaire à la Caserne (artigo, 1918); Souvenirs de 

Guillaume Apollinaire (artigo, 1924); Deux lettres de Dom Costantino Gaietani, 

fondateur du premier collège bénédictin de Rome, à Richelieu et à Mazarin (artigo, 

1924);    

 GUERRAS E ARMAS: La question sociale dans l’armée au XVIIIe siècle 

(artigo na revista Annales, 1948); L’Armée et ses problèmes au XVIIIe siècle (1958); 

                                                 
340

 Cf. página 3 do CV.  
341

 Cf. CRUVELLIER, J. Préface: In: Hommage au Professeur E.G. Leonard. Aix-en-Provence, 1962, p. 

29. 
342

 SALUM, Isaac Nicolau. O Prof. Emile-G. Leonard... p. 480. 
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 BIBLIOGRAFIA: Catalogue des Manuscrits de La Bibliothèque de la Société de 

l’histoire du protestantisme français à Paris (1930); Catalogue de Actes des comtes de 

Toulouse. Raymond V, 1149-1194 (1932); Récents publications sur les Normands de 

Sicile (artigo, 1935); 

   RELIGIÃO: Economie et religion. Les protestants français au XVIIIe siècle 

(artigo na revista Annales, 1940); Problèmes et Expèriences du Protestantisme Français 

(1940); La religion de Dante et le problème du destin de la Réforme em Italie (1955).   

 No que diz respeito ao temário, o principal assunto é a história do 

protestantismo. Do inicio ao fim de sua vida Léonard revelou interesse pela causa 

evangélica, na França e no mundo. Ainda principiante, suas contribuições em La Bonne 

Cause já atestavam isso: dos 13 textos de sua autoria, 4 versam sobre o passado dos 

protestantes no seu país
343

. Cinquenta anos depois, quando a morte o alcançou em 1961, 

ele estava preparando o III volume de sua monumental Histoire Générale du 

Protestantisme. Ou seja, uma vida perpassada de interesse pelo tema do protestantismo. 

 A temática protestante foi a principal, mas não a única. Léonard possuía um 

gosto diversificado e eclético. Por sinal, essa era uma das marcas do movimento dos 

Annales ao qual ele pertencia: a pluralidade de interesses. “A história tem mil faces”, 

gostava de lembrar Braudel
344

. Todos os assuntos, da literatura à economia, para 

Léonard e outros annalistes, constituíam-se matéria de história. Peter Burke, ao avaliar 

o legado do movimento, afirma que “se as inovações individuais relacionadas aos 

Annales têm precedentes e paralelos, sua combinação, não”
345

.  

 Segundo J.-Marie Léonard as ênfases de pesquisa e produção dele se 

expressaram em torno de quatro eixos principais: Medievalismo, para o qual ela reúne 

62 artigos; Provence/Languedoc, 18 artigos; Protestantismo – 94 artigos, com destaque 

para França, Europa e Brasil; e História Moderna e Contemporânea, com 21 artigos
346

. 

Salum, naturalmente em condições inferiores à J.-Marie quanto às informações, em 

texto publicado em 1962, fez uma classificação não muito distinta da de J.-Marie: 

História Medieval, História Militar, História da Cultura/das Universidades e História 

Religiosa
347

. É necessário atentar para o fato de que, em cada um desses eixos, são 

                                                 
343

 LÉONARD, Jeanne-M. Op.cit., p. 4. 
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 BURKE, Peter. Ibid., p.122. 
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 LÉONARD, Jeanne-M. Op.cit., p. 5-13. 
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abordados diversos tópicos e particulares que, frequentemente, se tocam e se 

correlacionam.  

 

2.2.2 O Brasilianismo
348

 de Léonard 

 

 Em dois anos e oito meses de vivência no Brasil, a produção de Léonard 

impressiona pelo número de trabalhos dedicados ao país – principalmente se levarmos 

em conta a limitadíssima quantidade de livros existentes sobre a história dos 

protestantes até então. 

 Ele desembarcou aqui em maio de 1948 e no mesmo mês assumiu a docência na 

USP, à frente da cadeira História Moderna e Contemporânea. Imediatamente iniciou 

suas leituras, contatos e visitas às bibliotecas e arquivos de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Historiador experiente, então com 57 anos, acostumado ao trabalho de pesquisa, não 

tardou em mostrar ao que veio: quatro meses após sua chegada já publicava em 

periódicos suas reflexões acerca ou relacionadas ao nosso protestantismo - que, naquele 

tempo, possuía os mais altos índices de crescimento no mundo.       

 Segue a relação de textos escritos por ele sobre o Brasil ou que contém algumas 

de suas opiniões sobre o país, material de singular importância para compreender o 

brasilianismo de Léonard, isto é, seu entendimento acerca da realidade brasileira.  

1. “Bibliographie sommaire du protestantisme brésilien”, 2 páginas, 

datilografado
349

. A pertinência desse documento, redigido entre 1952 e 1953 e dividido 

em 4 tópicos (estudos de pesquisa, estudos sobre as diferentes denominações, biografias 

e diversos), é que o mesmo demonstra ordenadamente as fontes consultadas e 

pesquisadas por Léonard;     

2. “Serge Milliet et la défense de la culture française au Brésil”, 5 páginas, 

datilografado
350

;    

                                                 
348

 Sabe-se que o termo brasilianismo, na sua origem e uso convencional, tem a ver com os brazilianists – 

estudiosos de língua inglesa que pesquisam a realidade brasileira. Todavia, hoje o termo é aplicado a 

outros estudiosos estrangeiros – mesmo não sendo de tradição anglo-saxônica – que se dedicam à análise 

do país. Cf. O Brasil dos Brasilianistas e Fernand Braudel e o Brasil (1935-1945) – Vivência e 

Brasilianismo. 
349

 Possuímos o original que nos foi ofertado pela Sra. Jeanne-Marie Léonard. O documento não tem 

registro de data. Todavia, pelas informações nele contidas, é possível concluir que o mesmo foi redigido 

entre 1952 e 1953.   
350

 Possuímos uma cópia que nos foi ofertada pela Sra. Jeanne-Marie Léonard. Uma anotação feita pela 

própria no verso da última folha registra a data do texto: 20/9/1948. 



88 

 

3. “1548-1848. Dois Grandes Aniversários da Fidelidade à Doutrina Evangélica” 

(1ª parte), em O Presbiteriano Conservador, nº 7, de setembro de 1948. Apesar do 

título, tanto nesse como no texto seguinte Léonard tece algumas opiniões sobre a 

realidade brasileira;  

4. “1548-1848. Dois Grandes Aniversários da Fidelidade à Doutrina Evangélica” 

(2ª parte), em O Presbiteriano Conservador, nº 8, de outubro de 1948;  

5. “Experiências Espirituais Francesas e Brasileiras”, em Cooperador Cristão, 

setembro-outubro de 1948; 

6. “Experiências Eclesiásticas Francesas e Brasileiras”, em Cooperador Cristão, 

novembro-dezembro de 1948; 

7. “L’EGLISE PRESBYTÉRIENNE DU BRÉSIL ET SES EXPÉRIENCES 

ECCLÉSIASTIQUES”, 108 p., número especial de Études Evangéliques, “Janvier-Mars 

1949”, revista trimestral da Faculté Libre de Théologie Protestante d’Aix-en-Provence. 

Trata-se, como ele informa na nota de rodapé nº 1, de uma das partes de Le 

Protestantisme brésilien - “en préparation”
351

.  

8. “Saudação ao Presbitério Conservador”, discurso proferido em 28 de junho de 

1949 durante a II sessão da X Reunião Ordinária do Presbitério Conservador, na cidade 

de São Paulo; 

9. “Brasil, Terra de História”, em Revista de História, nº 2, 1950, p. 219-228; 

10. “Le probléme du messianisme dans ses rapports avec le nationalisme chez 

les nègres du Brésil”, em Le Monde Non-Chrétien, nº 19, 1951, p. 316-326;    

11. “O PROTESTANTISMO BRASILEIRO. ESTUDO DE ECLESIOLOGIA E 

DE HISTÓRIA SOCIAL”, em Revista de História, nº 5 a 12, 1951-1952 – artigos 

posteriormente reunidos num único volume, “O Protestantismo Brasileiro”, de 315 

páginas - que por uma dessas ironias que a história reserva aos homens seria publicado 

pela ASTE, editora criada pelo movimento em relação ao qual Léonard não nutria 

simpatia: o ecumênico;   

12. “L’Évangile au Brésil”, em La Revue de l’Évangélisation, julho-agosto de 

1952, p. 208-235;         

13. “L’ILLUMINISME DANS UN PROTESTANTISME DE CONSTITUTION 

RÉCENT (BRÉSIL)”, 1952 e 1953, de 114 páginas. Primeiramente foi publicada em 

dois artigos consecutivos da Revue de l’Histoire des Religions (Volume 141, nºs 1 e 2, 

                                                 
351

 LÉONARD, E-G. L’Eglise presbytérienne du Brésil et ses expériences ecclésiastiques. Aix-en-

Provence: La Faculté Libre de Théologie Protestante, 1949, p. 1. 
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1952)
352

, do Collège de France. No ano seguinte (1953) L’illuminisme saiu na íntegra 

pela P.U.F como volume LXV da Biblioteca da Escola de Altos Estudos (Seção de 

Ciências Religiosas), instituição à qual o autor estava ligado
353

;  

14. “Protestant français et protestant brésilien”, em Revue de Psychologie des 

Peuples, 1º trimestre de 1953, p. 40-57;  

15. “La Formation d’une société protestant au Brésil”, capítulo da coletânea 

L’éventail de l’histoire vivante, 1954, p. 241-253 – volume dedicado a Lucien Febvre; 

16. “Pionniers de la foi”, 1955 – reeditada em 1958, editora La Cause. Tradução 

do livro Bandeirantes da Fé, de Maria de Mello Chaves, com introdução de 5 páginas e 

notas explicativas para o público francês;  

17. “La Confession de foi brésiliene de 1557”, em Archiv für 

Reformationsgeschichte, sem data, p. 204-212, e em Mélanges Netter, 1958;  

18. “Le Dénominalisme dans le protestantisme brésilien”, manuscrito preparado 

para impressão mas não publicado
354

, 7 p., sem data;     

 Além desses escritos, Léonard publicou “Guillaume Apollinaire meu camarada 

de caserna” no jornal O Estado de São Paulo
355

, e assinou duas resenhas que também 

foram publicadas no Brasil: Um Parlamentar Paulista da República, de Alfredo Ellis 

Júnior
356

, e Séville et l’Atlantique (1504-1650), de Huguete e Pierre Chaunu
357

. Outra 

resenha, esta não publicada, é a da obra O índio brasileiro e a Revolução Francesa, 

escrita por Afonso Arinos de Melo Franco
358

. Por certo, as resenhas são subsídios que, 

associados aos textos supracitados, ajudam aqueles que têm interesse em conhecer a 

concepção historiográfica de Léonard.   

 Da relação supramencionada, com exceção dos números 17
359

, 8 (publicado no 

Presbiteriano Conservador como homenagem póstuma ao autor) e 9 (publicado na 
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 O conteúdo da revista está disponível no site www.persee.fr.  
353

 Cf. LÉONARD, Jeanne-Marie. Bibliographie et biographie d’Émile G. Léonard (1891-1961). p. 2; 

SALUM, Isaac Nicolau. O Prof. Émile-G. Léonard e o Brasil. p. 468.  
354

 Possuímos uma cópia, que nos foi enviada pela Sra. Jeanne-Marie Léonard.  
355

 Em 08 de agosto de 1948.  
356

 LÉONARD, Émile-G. Resenha Bibliográfica. São Paulo: Revista de História USP, 1951, n. 5, p. 215-

219.    
357

 LÉONARD, Émile-G. Resenha Bibliográfica. São Paulo: Revista de História USP, 1956, n. 27, p. 

534-537.    
358

 Possuímos uma cópia que nos foi enviada pela Sra. Jeanne-Marie, intitulada “Analyse de Franco 

(Affonso Arinos de Mello), O Indio brasileiro e a Revolução Francesa. As origens brasileiras da theoria 

da bondade natural. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 1937. (Collection ‘Documentos Brsileiros’)”. 

O material, de 5 páginas, não tem data.    
359

 Localizamos sua citação em dois trabalhos: SILVA, Fôlton Nogueira da. Principais Doutrinas da 

Confissão de Fé da Guanabara. São Paulo/SP: Centro Pressbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, 

1998 (dissertação de mestrado); e no artigo Protestantismo e Educação: escolas paroquiais no contexto 

http://www.persee.fr/
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Revista de História da USP) e dos textos maiores (7º, 11º e 13º - no caso, volumes 

próprios), as demais contribuições de Léonard são desconhecidas do público brasileiro. 

O fato de certos artigos terem vindo a público somente na França, ou de alguns jamais 

terem sido publicados até mesmo por lá, nos ajuda a entender o porquê dessa situação. 

Em nossa pesquisa para elaboração do presente trabalho, não encontramos, sem levar 

em consideração o artigo de Salum que informa a existência de vários deles, nenhuma 

citação ou menção desses escritos por parte de autores ou pesquisadores brasileiros.  

Os escritos mais conhecidos e, por certo, os mais importantes, são os maiores, 

que foram publicados de forma independente – ou seja, em volumes próprios e não 

como parte de uma coletânea ou de uma revista. O 1º a ser lançado foi L’Eglise 

Presbytérienne du Brésil et ses expériences ecclésiastiques, que, conforme Léonard 

registra na primeira página, era parte de uma obra em preparação (O Protestantismo 

Brasileiro). Foi publicado na França no 1º semestre de 1949 e nunca vertido para o 

português. A comparação de L’Eglise... com as páginas de O Protestantismo Brasileiro 

dedicadas ao presbiterianismo no Brasil revela que, apesar do que pode sugerir a  

observação do autor, não se trata do mesmo texto inserido numa obra mais ampla. 

Talvez fosse por essa razão - por se tratarem de textos com nuanças diferentes e 

redigidos em momentos distintos -, que o falecido Dr. Antonio Gouvêa Mendonça 

(1919-2007) sugeria a tradução e publicação de L’Eglise entre nós
360

. A obra está 

dividida em três capítulos seguidos de uma conclusão: (i) as origens missionárias do 

presbiterianismo brasileiro (p. 1-26), (ii) a reação do “nativismo” brasileiro: Eduardo 

Carlos Pereira (p. 27-71) e (iii) A Igreja Presbiteriana Independente e suas dissidências 

(p. 72-101); conclusão (101-105). Pelas referências bibliográficas e algumas 

informações contidas nas notas de rodapé, percebe-se como Léonard, em 

aproximadamente um ano de permanência no país, se familiarizou com as principais 

obras da historiografia brasileira e àquelas ligadas ao movimento evangélico nacional. 

Aqui, cabe reiterar a motivação dele ao se deslocar para o Atlântico Sul: conhecer o 

protestantismo brasileiro para aprofundar suas pesquisas sobre a expansão da Reforma 

nas diferentes partes do mundo. L’Eglise revela que ele aproveitou bem seu tempo em 

leituras e pesquisas. 

                                                                                                                                               
do ensino de primeiras letras em São Paulo, de José Rubens L. Jardilino, Éber F. Silveira Lima e Leandro 

de Proença Lopes. Disponível em http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/download/14625/8311. 

Acesso em 02/10/12. 
360

 Cf. MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Protestantismo no Brasil... (p. 3). 

http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/download/14625/8311
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A continuidade da pesquisa sobre a igreja evangélica brasileira resultou no 

aparecimento de oito artigos sucessivos na trimestral Revista de História da USP (nºs 5 

a 12 – de janeiro de 1951 a dezembro de 1952), artigos que o “autor desde o início 

escreveu para sair em livro” nos lembra Salum - que prefaciaria a obra 10 anos 

depois
361

. A obra deveria ter sido publicada pela editora presbiteriana
362

. Aliás, o 

retardamento da publicação não significa que não tenha havido interesse ou mesmo 

tentativas de fazê-lo. O Dr. Eurípedes Simões de Paula, diretor da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e editor da Revista, 

compactuava desse interesse
363

. Em carta na qual responde a Salum sobre a consulta que 

o mesmo havia feito sobre a publicação do livro, Léonard diz que não entendia o motivo 

pelo qual “o Sr. Pastor Boanerges Ribeiro não pôde ou não quis realizar o projeto com o 

Sr. Simões de Paula, a separata do volume, utilizando-se a composição” e que havia 

ficado “um pouco triste que este livro tenha sido publicado na Revista”
364

 pois seu 

desejo era de que os artigos – às vezes chamados de “livro” – tivessem sido publicados 

pela Igreja Presbiteriana. Na mesma missiva, ele menciona Linneu de Camargo 

Schützer, que havia traduzido o texto do francês para o português: “Este, há dois atrás, 

talvez, me escreveu para relançar o projeto com algum outro editor que encontrasse”. E 

ainda registra que “ficaria encantado com a publicação” da obra. Sobre os direitos 

autorais, ele pontua: “é detalhe. Se receber, isto permitiria-me publicar uma edição 

francesa desta obra, onde eu coloquei muito de meu coração”. Infelizmente ele não 

chegou a vê-la publicada devido ao seu falecimento em dezembro de 1961 - meses antes 

do lançamento de O Protestantismo Brasileiro pela ASTE. Prefaciada por seu meu 

melhor amigo no Brasil, o livro possui dez capítulos apensados a outras duas partes: 

uma introdução e um levantamento bibliográfico comentado.       

O Ilumunismo num Protestantismo de Constituição Recente diz respeito ao 

movimento pentecostal no Brasil. Trata-se, segundo o próprio Léonard, de uma obra 

escrita a partir dO Protestantismo Brasileiro
365

. De fato, é uma extensão do livro ou, 

noutros termos, o aprofundamento de um assunto que lá aparece. O último tópico dO 

Protestantismo Brasileiro intitula-se “O protestantismo brasileiro diante do 
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 SALUM, Isaac Nicolau. Prefácio aO Protestantismo Brasileiro... p. 9. 
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 Cf. LÉONARD, Émile-G. Bibliographie sommaire du protestantisme bresilien. p. 1.  
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 Cf. SALUM, Issac Nicolau. Ibid., p. 9. 
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 Cf. Carta 2: de Léonard para Salum (20/04/61); e O Protestantismo Brasileiro, p. 17, nota de rodapé 3.   



92 

 

iluminismo”, e ocupa 17 páginas
366

. O Iluminismo saiu na França pela P.U.F. como um 

volume da Bibliothèque de l’École des Hautes Études, da Sorbonne. O termo 

Iluminismo é usado por Léonard como sinônimo de misticismo: “iluminação interior”, 

“uma abertura para a captação direta das revelações divinas”
367

. Na época que Léonard 

fez a pesquisa existiam apenas duas igrejas pentecostais consolidadas e conhecidas entre 

nós: a Congregação Cristã e as Assembléias de Deus. No entanto, a maior parte do livro 

é dedicada à Igreja Evangélica Brasileira (IEB), fundada pelo Sr. Miguel Vieira Ferreira 

e que se constitui na primeira manifestação institucionalizada do “iluminismo” no 

Brasil. Lançado em português em 1988, encontra-se esgotado e sua reedição seria muito 

oportuna
368

 por ser a primeira análise do pentecostalismo brasileiro.  

Como se vê, para quem permaneceu 2 anos e 8 meses num país estrangeiro – 

período durante o qual lecionou, se envolveu com a vida acadêmica, visitou bibliotecas 

e arquivos, ocupou o púlpito evangélico quando convidado, desfrutou de momentos de 

lazer na companhia da esposa e dos amigos, viajou algumas vezes para a França nos 

recessos do calendário universitário -, trata-se de uma inserção cultural marcada por rica 

produtividade. Um período fértil para ele e, sobretudo, para nós brasileiros, os maiores 

beneficiados pelo seu trabalho.        

 

2.2.3 O annaliste reconhecido em vida  

 

Dentro e fora da França, Léonard desfrutou de reconhecimento durante sua vida.  

Algumas de suas obras, conforme já mencionamos, foram premiadas. É o caso 

de: 

- LES MAISONS DU TEMPLE ET LEURS PRÉCEPTEURS, medalha no 

Concours des Antiquités de France, em 1931, pela Academie des Inscriptions et Belles 

Lettres; 

- HISTOIRE DE JEANNE Ire., REINE DE NAPLES, COMTESSE DE 

PROVENCE (1343-1382), Grand Prix Gobert, em 1932, da Académie des Inscriptions 

et Belles Lettres;  

                                                 
366

 Da página 337 à página 354 ele discorre sobre o tópíco “O protestantismo brasileiro diante do 

iluminismo” (cf. p. 337). 
367

 LÉONARD, Émile-G. O Iluminismo... p. 6.  
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 O Prof. Antonio Gouvêa Mendonça sugeriu isso. Cf. MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Protestantismo 

no Brasil... p. 3. 
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- MON VILLAGE SOUS LOUIS XV, D’APRÈS LES MÉMOIRES D’UN 

PAYSAN, Prix Carriére, em 1941, da Acadèmie Française;  

- LE PROTESTANT FRANÇAIS, dois prêmios: Triennal Demolombe, da 

Académie des Sciences Morales et Politiques, e Pelliot, ambos em 1954. Depois de 

Histoire Générale, esta parece ser a obra mais conhecida de Léonard no seu país. Além 

dos referidos prêmios, ganhou uma elogiosa resenha de Febvre na revista Annales 

(1955) – nessa altura o periódico já desfrutava de reconhecimento e circulação 

internacionais – e influenciou a direção da Universidade de Amsterdã na concessão do 

título de Doutor honoris causa
369

;        

- L’ARMÉE ET SES PROBLÈMES AU XVIIIe SIÈCLE, Prix Chaix d’Est-

Ange, da Académie des Sciences Morales, em 1958.       

Em 1948, indicado por Lucien Febvre, assumiu a direção da École Pratique des 

Hautes Études, Section des Sciences Religieuses, da Sorbonne, posto de maior projeção 

na sua carreira. Nessa instituição ele também ensinaria a disciplina História da Reforma 

e do Protestantismo, de 1948 a 1961.  

“Para Baubérot”, que lecionou na mesma École, “Émile Léonard e sua produção 

seriam exemplo dessa primeira fase acadêmica do protestantismo, da mudança de local 

de produção e público alvo: antes das igrejas para os fiéis, agora na Academia e para a 

Academia”
370

. Alhures, afirma que “os historiadores do protestantismo, hoje, prestam 

homenagem à sua obra”
371

.  

Jean-Paul Willaime
372

, estudioso preeminente da sociologia protestante, afirmou 

em conferência dada em 1992 na própria École Pratique des Hautes Études  

 

que todos os especialistas do protestantismo têm uma dívida com ele: a 

sua Histoire Générale du Protestantisme não tem sido substituída e, se 

muitos trabalhos estão sendo dedicados ao estudo dos protestantismos 

dos diferentes continentes, a leitura da obra de Léonard continua sempre 
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São Bernardo do Campo, SP: UMESP, 2000.    
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estimulante pelas pistas de pesquisa que abre. A consulta freqüente dessa 

magistral obra permite adquirir uma visão mundial do estabelecimento e 

desenvolvimento do protestantismo
373

.  

 

Para alguns estudiosos franceses, sua monumental Histoire assegura a Léonard 

um lugar entre os clássicos no estudo do fenômeno protestante
374

. Sua morte foi descrita 

por eles assim:  

 

Tanto por sua contribuição à nossa especialidade quanto por suas 

preocupações constantes em relação a ela, Émile-G. Léonard será 

lembrado por sua probidade, exigência e competência magistral, que nos 

foram tiradas cedo demais de nossa curiosidade científica e amizade
375

. 

 

Recebeu dois títulos de Doutor Honoris Causa: em 1955, na Universidade Livre 

de Amsterdã; e em 1959, na Faculdade de Teologia de Montpellier.  

Lembremos que suas obras continuam sendo reeditadas e consumidas dentro e 

fora do seu país.  

Não temos notícia de um historiador que tenha se dedicado à temática do 

protestantismo ou que tenha escrito, no século passado, uma obra da proporção e do 

rigor científico de Histoire Générale du Protestantisme. Pode-se afirmar, à luz do 

exposto, que se existem homens que entraram para a história pelos seus grandes feitos, 

Émile-G. Léonard assegurou seu lugar no cenário protestante justamente por escrever 

sobre a história do movimento.      

 

 

 

 

                                                 
373

 WILLAIME, Jean-Paul. op.cit., p. 17-18. A partir deste artigo de Willaime, Mendonça conclui que “a 
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3 ÉMILE-G. LÉONARD E SUA CONTRIBUIÇÃO AOS ESTUDOS DO 

PROTESTANTISMO BRASILEIRO 

 

 Chegamos à parte principal do trabalho. Aqui, nossa atenção será dirigida aos 

estudos de Émile-G. Léonard concernentes ao protestantismo em nosso país. A fim de 

que sua obra seja devidamente dimensionada, primeiramente comentaremos sobre o 

desinteresse da historiografia tradicional pelo protestantismo como objeto de pesquisa e 

reflexão. Em seguida, observaremos a bibliografia protestante existente quando da 

chegada do historiador ao país, em 1948 - pois “foi só com o livro do professor Émile-

G. Léonard que se fez o primeiro estudo realmente valioso sobre o Protestantismo”
376

. 

Com este panorama em vista, abordaremos a análise feita por Léonard e mostraremos o 

porquê dela ter se tornado a maior referência para os pesquisadores que, desde então, 

têm se debruçado sobre o tema.              

 

3.1 O DESINTERESSE DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA PELO 

PROTESTANTISMO 

O protestantismo histórico permancece 

numa espécie de limbo nas agendas dos 

estudiosos... PEREIRA, João Baptista 

Borges. Novas Perspectivas sobre o 

Protestantismo Brasileiro. São Paulo: Fonte 

Editorial & Paulinas Editora, 2009, p. 9. 

 

Com restrições, a presença de protestantes passou a ser permitida no Brasil a 

partir de 1810 quando foram firmados os Tratados de Aliança e Amizade e Comércio e 

Navegação entre Portugal e Inglaterra
377

. As tentativas francesa e holandesa nos séculos 

XVI e XVII “apenas resultaram em identificação de protestante como invasor”
378

.    

Foi no século XIX que, com a vinda dos imigrantes europeus e mediante a ação 

dos missionários, a religião protestante conseguiu se estabelecer em terras brasileiras. 

Ingleses anglicanos se alojaram no país, sobretudo no Rio de Janeiro e em algumas das 

principais cidades. De 1818 em diante agricultores de origem teuta (suíços, alguns 

calvinistas, e principalmente alemães, muitos deles luteranos) trabalharam e se alojaram 

                                                 
376

 MATOS, Odilon Nogueira de. Para a História do Protestantismo. Campinas: Notícia Bibliográfica e 

Histórica, n. 124, 1986, p. 339. Cf. WATANABE, Tiago Hideo Barbosa. Escritos nas fronteiras. p. 14. 
377

 Cf. RIBEIRO, Boanerges. Protestantismo no Brasil Monárquico. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 

1973, p. 16.  
378
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na Bahia, em Nova Friburgo/RJ e no Sul do Brasil
379

; e depois de 1855 no restante do 

território, com os congregacionais, presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos e 

episcopais. Referindo-se à inserção do protestantismo, Mendonça, um dos poucos 

protestantes que conseguiu ser ouvido pela academia brasileira, faz a seguinte 

indagação: “quais as razões que levam os historiadores no Brasil a dar tão pouca ou 

nenhuma importância ao protestantismo no Brasil quando ele já participa de nossa 

história há quase dois séculos?”
380

. Ele mesmo aponta algumas razões: “A primeira 

delas, talvez a mais importante (...) aqui, o protestantismo é sempre considerado como 

um simples desafio, entre muitos outros, à Igreja Católica”. Outra razão tem a ver com 

as publicações das próprias igrejas protestantes, caracterizadas por um 

“denominacionalismo triunfalista, assim como uma linguagem hermética de grupo 

porque são escritas para consumo interno”; estas publicações “não dialogam com a 

cultura brasileira”; e ainda “porque são publicadas por editoras domésticas e, por isso, 

não alcançam as áreas acadêmicas”
381

.           

Em artigo que se constitui no texto mais esclarecedor que encontramos sobre o 

assunto, O protestantismo brasileiro: objeto de estudo, Lidice Ribeiro constata que “o 

protestantismo tem sido pouco investigado comparado ao catolicismo, messianismo e 

cultos afro-brasileiros”
382

. Mesmo na USP, instituição que tem ligados à sua história 

nomes como Paul Bastide, Roger Bastide, Duglas Teixeira Monteiro, John Cowart 

Dawsey, João Baptista Borges Pereira, José de Sousa Martins, Lisias Nogueiras Negrão, 

Walnice Nogueira Galvão, dentre outros – todos protestantes ou oriundos de famílias 

protestantes -, “à dificuldade de estudar a si mesmo somou-se o grande interesse 

demonstrado pelo exótico ou diferente, supervalorizado nas comunidades acadêmicas 

estrangeiras, que logo foi absorvido pelo corpo de estudiosos brasileiros”
383

. Além desse 

interesse “pelo exótico ou diferente”, acreditamos que, por certo, a influência marxista 

contribuiu para que o protestantismo - assim como a religião cristã em geral - fosse 

deixado de lado como assunto de pesquisa nos corredores uspianos.       

Num interessante estudo sobre a presença protestante em nossa pátria, Eunice 

Lima registra seu estranhamento quanto aos “silêncios na historiografia tradicional do 
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Brasil”
384

. Segundo a autora, é sintomático notar que os livros de história da educação 

nada ou muito pouco informam sobre os colégios evangélicos, as Universidades 

protestantes (Mackenzie, ULBRA, UNIMEP, UMESP) e as demais instituições 

religiosas não católicas (adventistas, por exemplo) atuantes no Brasil. O silêncio quanto 

ao período colonial - explicável devido às poucas tentativas feitas e que não lograram 

êxito, pontuamos - se estende aos períodos seguintes, imperial e republicano
385

. 

 No que diz respeito aos estudos sociológicos, César observa que autores como 

Oliveira Viana (1920), Alceu Amoroso Lima (1931) e Gilberto Freyre (1833) “ou não 

se referem ao protestantismo ou o fazem, como o último, mais de maneira folclórica”
386

,  

“como simples curiosidade”
387

. A exceção recai sobre Fernando de Azevedo (1894-

1974) que, em seu A Cultura Brasileira (1943), dedica elogiosas páginas ao 

protestantismo, mencionando sua obra cultural, sua paixão pela liberdade, o apreço pela 

leitura e a contribuição das escolas protestantes à vida brasileira
388

.   

Um estudioso que merece especial menção é o germânico Emílio Willems 

(1905-1997), que viveu no Brasil entre 1931 e 1949. Willems, pioneiro nos estudos 

antropológicos em nosso país, professor da USP nos anos 40 e, depois de 1949, da 

Vanderbilt University (EUA), consagrou esforços na análise do mundo protestante. 

Vários títulos da sua bibliografia são dedicados ao tema: Assimilação e Populações 

Marginais no Brasil – Estudo Sociológico dos Imigrantes Germânicos e seus 

Descendentes (1940); A Aculturação dos Alemães no Brasil (1946); Cunha: tradição e 

transição de uma cultura rural no Brasil (1947), estudo sobre a cultura caipira na vila 

paulista de Cunha, que contém observações valisosas sobre a Igreja Metodista ali 

situada
389

; e Followers of the New Faith – Cultural Change and the Rise of the 

Protestantism in Brazil and Chile (1966)
390

.   

Os demais autores
391

 que escreveram sobre o protestantismo fizeram isso ou em 

caráter informativo - como José Carlos Rodrigues
392

, João do Rio
393

, Vicente Ferrer de 
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Barros Wanderley Araújo
394

, Higino Cunha
395

, Pedro Tarsier
396

, João Camilo de 

Oliveira Torres
397

 e Ambrósio Schupp
398

 - ou como “grito de alerta” à sociedade 

brasileira: os Padres João Carvalho do Amaral
399

 e Agnelo Rossi
400

. No cômputo geral 

podemos dizer que, com exceção de Willems, os autores aqui elencados são 

responsáveis por estudos particulares, isolados e de pouca ou nenhuma repercussão na 

historiografia do país.      

Esse quadro começou a mudar nos anos 70, em dois espaços que passaram a 

abrigar as pesquisas relacionadas à presença e à participação dos evangélicos no cenário 

nacional: o meio acadêmico e o ambiente vinculado aos livros, revistas e eventos de 

organismos ecumênicos do Brasil e do exterior
401

. A produção de teses, dissertações e 

estudos nesses locais forçou a historiografia e, por conseguinte, o mercado editorial, a 

incluirem o protestantismo no seu temário. Naqueles anos de repressão militar, de 

emergência da Teologia da Libertação, do advento do neopentecostalismo no mundo 

evangélico, os estudos da religião, concomitantemente à implantação dos cursos de pós-

graduação, à circulação de revistas como Paz e Terra, Cadernos do ISER, Religião e 

Sociedade e às iniciativas do CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e 

Informação), do CEHILA (Comissão de Estudos de História da Igreja na América 

Latina) e do Conselho Mundial de Igrejas, foram ganhando cada vez mais espaço como 

área de interesse para sociólogos, antropólogos, historiadores e cientistas políticos.  

Em tese de doutoramento na qual cataloga 574 escritos sobre religiões não 

católicas no Brasil entre 1900 e 2000, Capellari comprova estatisticamente o crescente 

interesse, a partir da década de 70, pela temática religiosa (onde se inclui o 
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protestantismo) como objeto de estudo acadêmico. Delimitando sua pesquisa à 

produção científica (dissertações de mestrado e teses de doutorado) de cinco instituições 

universitárias (PUC/SP, UFRJ, UMESP, UNICAMP e USP), no que se refere à religião 

evangélica, Capellari apresenta o resultado que segue: na década de 60, 1 trabalho; na 

década de 70, 8; nos anos 80, 37; e nos anos 90, 88!
402

 É significativo que, nos últimos 

30 anos do último século, a análise do movimento evangélico e suas interfaces 

aumentou consideravelmente, superando, nas supracitadas instituições pesquisadas por 

Capellari, as religiões espírita-kardecista e afro-brasileiras
403

. Um aspecto digno de 

atenção nesse progressivo interesse pelo protestantimo ou suas variantes, é que “existe 

uma verdadeira lacuna de estudos acadêmicos sobre o protestantismo entre o início do 

século XX até os anos 1950”
404

, visto que as atenções têm se voltado ou à segunda 

metade do século XIX ou aos empreendimentos pentecostais ou neopentecostais 

recentes
405

.     

Atualmente, é notória a mudança de tendência quanto ao lugar ocupado pelo 

protestantismo no contexto universitário bem como no mercado editorial brasileiro. Os 

estudos sobre a realidade protestante se diversificaram e estão cada vez mais presentes 

na produção intelectual do país. Alguns fatores contribuíram para essa mudança. Por 

certo, podemos elencar: a midiatização das igrejas evangélicas, a criação de faculdades 

e centros de pós-graduação em Ciências da Religião e seu reconhecimento pelo 

Ministério da Educação, o envolvimento de líderes e denominações com a política 

partidária, o crescimento no número de fiéis, o aparecimento de títulos publicados por 

editoras menores ou maiores voltados para esse seguimento, dentre outros.  

No entanto, no final dos anos 40, o cenário era muito diferente do atual. 

Recordemo-lo.  

 

3.2 A HISTORIOGRAFIA PROTESTANTE ANTES DE LÉONARD 
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 Quando Léonard por aqui aportou, em 1948, a presença protestante em nosso 

país não tinha completado 100 anos. Não nos referimos à vinda dos “protestantes de 

imigração”, nas primeiras décadas do século XIX, e, sim, ao estabelecimento dos 

missionários a partir de 1855, com a chegada do casal Kalley no Rio de Janeiro
406

. 

Tratava-se, segundo a opinião de Léonard, de um protestantismo “ainda em sua primeira 

adolescência ou primeira infância”
407

. O francês vinha de um contexto no qual o 

movimento reformista acumulava mais de 400 anos, já em declínio, com nítidos sinais 

de letargia e perda de vitalidade.   

 Uma vez aqui, Léonard imediatamente se debruçou sobre a literatura produzida 

pelos protestantes, sobre os autores e obras clássicas da história do Brasil e iniciou seus 

contatos e conversações com estudiosos e líderes das igrejas evangélicas. O que foi lido 

e como julgou esse material à luz da sua experiência de vida e das pesquisas de campo, 

é o que vamos considerar agora, e também observar algumas características da produção 

bibliográfica evangélica dos primeiros decênios do século XX.     

 Nosso trabalho é facilitado pelo próprio Léonard que, em sua “Bibliographie 

sommaire du protestantisme brésilien” assim como no capítulo “Fontes e Bibliografia” 

de seu O Protestantismo Brasileiro, nos apresenta as fontes consultadas. Podemos 

agrupar o material por ele listado em três categorias: obras gerais/estudos de pesquisa, 

histórico das diversas denominações e biografias/diversos.  

  Eis as obras consultadas e a opinião dele sobre aquelas que ele reputava como 

principais
408

:  

 1. Religiões Acatholicas no Brazil, de José Carlos Rodrigues, “important pour 

les débuts”;  

 2. The Bible in Brazil, de Hugh C. Tucker; 

 3. As religiões no Rio, de João do Rio, “pittoresque”; 

4. Pan-americanismo: aspecto religioso, de Erasmo Braga; 

5. O Problema Religiso da América Latina, de Eduardo Carlos Pereira; 

                                                 
406
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6. An Open Door in Brazil, de James Porter Smith; 

7. The Republic of Brazil. A Survey of the Religious Situation, de Eramo Braga e 

Kenneth Grubb, “essential, cartes, graphiques, etc.; un modele du genre”, “é dos raros e 

bons exemplos de estudos de eclesiologia e de sociologia religiosa que se possui (...) 

excelente trabalho”, inspirado “nas exigências modernas de história”;    

 8. Directorio Protestante de la América Latina, de C. Crivelli; 

9. Origens do Evangelismo Brasileiro, de Domingos Ribeiro, “rapide”; 

10. Diretório Protestante no Brasil, de Agnelo Rossi, “utile, quoique avec 

grosses lacunes; complète les listes de The Republic of Brazil”, “conscienciosa e 

objetiva esta obra presta grande auxílio”; 

11. How the Church grows in Brazil. A study of the economic and social basis of 

the Evangelical Church in Brazil, de J. Merle Davis, “important”;   

12. Cincoenta annos de Methodismo no Brasil, de James L. Kennedy; 

13. Deutschtum und Evangelium in Brasilien, de M. Dedekind; 

14. Esboço histórico da Escola Dominical da Igreja Evangélica Fluminense 

(1855-1932), “est em réalité um historique du mouvement congrégationaliste au Brésil”; 

15. Annaes da 1a Egreja Presbyteriana de São Paulo, de Vicente Themudo 

Lessa, “essentiel; s’étend à tout l’histoire du presbytérianisme brésilien”, “preciso”, “foi 

mesmo a fonte principal de nossa obra sobre Le Presbytérianisme brésilien et ses 

expériences ecclésiastiques”;   

16. Brasilien und Wittenberg, de Ferdinand Scröder; 

17. História dos Baptistas no Brasil de 1907 até 1935, de A.R. Crabtree e 

Antônio N. de Mesquita; 

18. Lembranças do Passado, de João Gomes da Rocha, “souvenirs sur Kalley et 

les debute de l’ouvre congrégationaliste”; 

19. Um judeu errante no Brasil, de Salomão Guisburg, “autobiographie de l’un 

des plus actife propagandistes; utile pour la connaissance des conflits avec le 

catholicisme”;   

20. Autobiografia, de Bento Ferraz, “important et significatif, comme étant 

l’ouvre du promoteur de la dissidence de l’Eglise Presbytérienne Conservatrice”; 

21. O Padre Protestante, de Boanerges Ribeiro, “sur le véritable fondateur du 

presbytérianisme brésilien”; 

22. O apóstolo de Caldas, de Júlio Andrade Ferreira, “sur l’un des premiers 

pasteurs presbytériens”; 
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23. Bandeirantes da Fé, de Maria de Melo Chaves, “récit, en partie 

autobiograpique, extrêmement vivant sur l’implantation du protestantisme parmi les 

ruraux des campagnes de Minas”; 

24. A aculturação dos alemães no Brasil, de Emilio Willems, “travail d’un 

sociologue, contenant des pages interessantes sur les Allemands luthériens du Brésil”; 

25. Cunha. Tradição e transição de uma cultura rural no Brasil, de Emilio 

Willems, “travail de même caractere, avec renseignements caractéristiques sur le groupe 

méthódiste d’une localité rurale”.      

Como se pode notar, nenhuma síntese do evangelicalismo brasileiro havia sido 

escrita. Existiam trabalhos dispersos e alguns poucos dedicados à história de cada 

denominação: um sobre a Igreja Presbiteriana (Lessa), outro sobre os batistas (Crabtree 

e Mesquista), um sobre a Igreja Congregacional (Rocha) e ainda um dedicado ao 

metodismo brasileiro (Kennedy). Estes últimos, assim como demais referidos acima, 

eram de importância relativa, uns mais outros menos, variados quanto à temática e nem 

sempre de fácil acesso.   

Referindo-se à historiografia protestante dessa época anterior à pesquisa de 

Léonard, o historiador Odilon Nogueira de Matos (1916-2008), de família presbiteriana, 

que na sua meninice havia frequentado a igreja pastoreada pelo lendário Rev. Eduardo 

Carlos Pereira (1955-1923)
409

, assevera: 

 

Durante muito tempo a história do Protestantismo no Brasil foi colocada 

em bases denominacionais. Cada denominação possui seus historiadores, 

autores de obras mais ou menos extensas, igualmente mais ou menos 

valiosas, todas elas indispensáveis, sem dúvida, para o conhecimento da 

crônica do estabelecimento e desenvolvimento das respectivas igrejas 

(...). Mas foi só com o livro do professor Émile G. Léonard que se fez o 

primeiro estudo realmente valioso sobre o Protestantismo, do ponto-de-

vista sociológico
410

. 

 

Mendonça, também comentando sobre a historiografia protestante anterior a 

Léonard, afirma que ele foi o iniciador “da historiografia protestante nos trilhos da 

                                                 
409

 Cf. as reminiscências do próprio historiador em: MATOS, Odilon Nogueira de. Eduardo Carlos 

Pereira. Campinas: Notícia Bibliográfica e Histórica, Revista do Departamento de História da PUC, n. 

118, 1985, p. 105.   
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 MATOS, Odilon Nogueira de. Para a História do Protestantismo. p. 338-339.   
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pesquisa científica, pois que até então os historiadores do protestantismo eram formados 

em teologia e limitavam-se à uma história confessional, apologética ou polêmica e 

edificante
411

. 

Ao analisar especificamente a literatura histórica produzida pelos protestantes na 

primeira metade do século, Watanabe situa a década de 30 como o período em que 

surgiu o interesse pela história denominacional nas três principais igrejas de origem 

missionária da época: Presbiteriana, Batista e Metodista. Para ele, nos anos 30  

 

as igrejas passavam por um momento de nacionalização das suas 

estruturas eclesiásticas e, muitos dos seus pastores procuravam construir 

uma Teologia nacional. Os evangélicos procuravam uma independência 

política e financeira das juntas de missões norte-americanas, sendo os 

anos 1930, o momento da independência. Os livros de história serão a 

representação desse momento especial de autonomia e da necessidade do 

protestantismo pensar uma identidade histórica nacional. Ao mesmo 

tempo em que adquiriam independência nos anos 1930, os protestantes 

estabeleciam debates ácidos contra os católicos e reagiram 

contrariamente a aproximação feita por Getúlio Vargas com a Igreja 

Católica. Os livros serão a representação desse momento político e 

religioso do Brasil, da força da intelectualidade católica e expressão da 

reação protestante contra a reaproximação entre Estado e Igreja no 

Brasil
412

. 

 

Observando especialmente, mas não exclusivamente, os livros Cincoenta annos 

de Methodismo no Brasil
413

, Annaes da Primeira Egreja Presbyteriana de São Paulo
414

 

e História dos Baptistas no Brasil de 1907 até 1935
415

, Watanabe contextualiza os 

mesmos no quadro da produção historiográfica vigente no país e chega à conclusão de 

que eram obras influenciadas - na sua metodologia - pela tradição dos Institutos 
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 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Dois Pioneiros e ‘Un Passeur de Frontières’. In: TEIXEIRA, 

Faustino (org.). A(s) Ciência(s) da Religião no Brasil. 2ª Ed. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 288. 
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 WATANABE, Tiago Hideo Barbosa. Escritos nas Fronteriras... p. 23.  
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 LESSA, Vicente Themudo. Annaes da 1ª Egreja Presbyteriana de São Paulo (1863-1903): subsídios 
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 MESQUITA, Antonio Neves de. História dos baptistas do Brasil de 1907 ate 1935. Rio de Janeiro: 

Casa Publicadora Batista, 1940. 
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Históricos e Geográficos estaduais e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

livros que procuravam, de alguma forma, servir às igrejas evangélicas no seu processo 

de legitimação na sociedade brasileira, majoritariamente católica, demonstrando a 

superioridade civilizacional do protestantismo. Ademais, havia o desejo de 

nacionalização, de autonomia das igrejas em relação às suas mães americanas
416

 - 

justamente num momento histórico em que a geração daqueles que conheceram os 

missionários fundadores já tinha desaparecido ou estava por desaparecer.   

O Protestantismo Brasileiro se constitui na primeira síntese da história do 

movimento evangélico no país. Léonard tinha consciência disso
417

. Trata-se de uma 

obra pioneira, escrita por um historiador que, nos últimos 10 anos, na França, já vinha 

produzindo obras similares (“les grandes synthèses”
418

) de interpretação de movimentos 

ou períodos históricos
419

.    

   

3.3 A ANÁLISE DO PROTESTANTISMO BRASILEIRO POR ÉMILE-G. 

LÉONARD 

 

 Conforme já demonstramos, Léonard publicou três textos maiores e artigos em 

diversas revistas e jornais. Os volumes estão interligados e pode-se afirmar que 

compõem uma única obra: sua análise do movimento evangélico no Brasil. Isso porque, 

como o autor mesmo explicita, L´Eglise - o primeiro que veio a lume (1949), era parte 

dO Protestantismo Brasileiro. Por sua vez, O Iluminismo é a continuação de O 

Protestantismo Brasileiro, e foi lançado em 1952 na França. Passemos à consideração 

dos principais textos e dos artigos avulsos.    

 

 3.3.1 L´Eglise presbytérienne du Brésil et ses expériences ecclesiastiques
420

  
 

Obra escrita como parte de um projeto maior - O Protestantismo Brasileiro –, 

L’Eglise evidencia logo nas primeiras linhas o objetivo do autor em buscar caminhos ou 

“alguma luz” para o protestantismo francês a partir do promitente movimento 

evangélico brasileiro. Daí ter sido publicada na França, para que os protestantes de lá 
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 WATANABE, Tiago Hideo Barbosa. Escritos nas Fronteriras... p. 24-25.  
417

 CF. LÉONARD, Emile-G. O Protestantismo Brasileiro, p. 19.    
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 DAIREAUX, Luc. Émile-Guillaume Léonard. Notice Bio-Bibliographique: In: La Résistance 

Protestant en Normandie au XVIIIº siècle. Caen: Cahier Annales de Normandie, nº 34, 2005, p. 5. 
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 Problèms et expèriences du protestantisme français (1940); Histoire ecclésiastique des Réformés 

Français au XVIIIº siècle (1940); Histoire de Normandie (1944); Histoire du Protestantisme (1950).          
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 A observação feita pelo autor na nota de rodapé nº 4 do artigo Brasil, Terra de História sugere a 

possibilidade de outro título ter sido considerado: “Le presbytérianisme brésilien et ses expériences 

ecclésiastiques” – (Cf. LÉONARD, Émile-G. Brasil, Terra de História. p. 220). 
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tivessem a oportunidade de conhecer - em sua língua e por um compatriota seu - a 

manifestação do calvinismo do lado de cá do Atlântico. Vindo de um contexto onde o 

cristianismo reformado já dava sinais de cansaço e declínio espiritual e numérico, 

Léonard, que vinha estudando o protestantismo e sua expansão no mundo desde o 

começo dos anos 40, ficou muitíssimo bem impressionado com o crescimento e a 

potencialidade do protestantismo por aqui. Ainda hoje as lembranças do seu filho Jean-

Pierre Léonard atestam o que podemos depreender da leitura dos textos do annaliste 

protestante: “Eu mantenho uma memória muito viva do choque que foi para o meu pai a 

descoberta do protestantismo brasileiro”
421

. 

Acompanhemos o próprio Léonard na introdução da obra em apreço:  

 

O estudo que nos leva a melhor compreender sua história nos velhos 

países da Reforma, é aquele da implantação e do desenvolvimento do 

protestantismo nas regiões em que ele apareceu somente nos nossos dias. 

Com a condição de não exagerar, a analogia é aqui uma grande auxiliar. 

É ela que nos favorece examinar de perto o passado recente desse 

protestantismo brasileiro que nasceu a menos de um século, e que hoje é 

o mais importante de todos os países latinos (inclusive a França), porque 

ele inclui pelo menos dois milhões de membros ou filiados com vários 

títulos. Como nasce um protestantismo e como se expande é a que um 

estudo como esse nos conduz, com testemunhos orais e escritos até suas 

origens, permitindo-nos discernir com todos os detalhes desejáveis e 

sentimentos desconhecidos, e tratar de fatos que remontam a mais de 

noventa anos, e de tocar numa antiguidade remota, aquela em que os 

primeiros reformados da França tomavam iniciativas semelhantes, ou 

pelo menos faziam experiências análogas. Não me ocuparei aqui da 

manifestação de uma nova fé e das circunstâncias politicas que a 

cercaram e a facilitaram. Mas somente – a propósito de um dos ramos 

mais importantes do protestantismo desse país, o presbiterianismo – das 

condições sociais de sua expansão, dos problemas delicados que se 

instalam numa Igreja de missão, quando, com a maturidade, é vinda a 

hora de submeter sua autonomia em relação às Igrejas-mães no fim 
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dessas crises de crescimento que acontecem em qualquer Igreja atuante: 

as dissidências. A implantação de uma nova fé por uma ação missionária 

estrangeira, a emancipação da Igreja assim formada, a ramificação desta 

Igreja: estão aqui nessas perguntas importantes para toda a história 

eclesiástica, e não somente para a do protestantismo: sobre as quais o 

exemplo brasileiro pode lançar algum esclarecimento
422

. 

 

 Publicada no 1º semestre de 1949 pela Faculté Libre de Thélogie de Aix-en-

Provence, a obra de 108 páginas e 131 notas de rodapé foi escrita em menos de 1 ano. 

Concomitantemente à pesquisa e à redação do texto, Léonard ia emitindo, noutros 

lugares, suas impressões e reflexões sobre as duas realidades: “Descobrindo, com uma 

surpresa cheia de admiração e de agradecimento a Deus, que o protestantismo brasileiro 

é o maior protestantismo latino da atualidade (...) fui levado por isso mesmo a refletir 

sobre o meu protestantismo francês...”
423

. Este aspecto comparativo entre os dois 

protestantismos permeia a obra do início ao fim, que recebe, aqui e acolá, as impressões 

do autor nesse sentido
424

. 

Dedicando-se à análise do presbiterianismo no Brasil – e suas dissidências –, 

L’Eglise, que cobre desde os primórdios da evangelização americana até o ano de 1942, 

é composta de três capítulos. No primeiro, intitulado “Les origines missionnaires du 

presbytérianisme brésilien”, o autor aborda os seguintes tópicos: (i) a oportunidade de 

evangelização perdida na época da regência do Pe. Diogo Feijó, (ii) o início das missões 

americanas, (iii) a adesão de algumas famílias aristocratas ao protestantismo, (iv) os 

fazendeiros e os lavradores, (v) o avanço do protestantismo entre militares, 

comerciantes, artistas e intelectuais, (vi) os primeiros pastores brasileiros, com destaque 

para José Manoel da Conceição bem como para o tipo de vida e ministério que tinham 

(vii), (viii) as falhas do trabalho missionário americano e os colégios das referidas 

                                                 
422

 LÉONARD, Émile-G. Études Évangéliques - L’Eglise presbytérienne du Brésil et ses expériences 

ecclésiastiques. Aix-en-Provence: La Faculté Libre de Théologie Protestante d’Aix-en-Provence, 1949, p. 
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Espirituais Francesas e Brasileiras”.  
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missões (ix)
425

. Na segunda parte, “La réaction du ‘nativismo’ brésilien: Eduardo Carlos 

Pereira”, Léonard discorre sobre o pastor da Primeira Igreja de São Paulo, o Rev. 

Eduardo Carlos Pereira, bem como a respeito de sua liderança e emergência como 

“promoteur et le principal champion”
426

 do movimento pela emancipação nacional
427

. 

Se nesse capítulo é estudada a origem da Igreja Presbiteriana Independente (IPI), no 

último, “L’Eglise presbytérienne Indépendante et ses dissidences”, a análise do autor 

recai sobre a crise surgida no seio da mesma denominação, que resultaria nas Igrejas 

Presbiteriana Conservadora (1940), sob a liderança do Rev. Bento Ferraz – que 37 anos 

antes havia ajudado o Rev. Carlos Pereira a fundar a IPI -, e Cristã de São Paulo (1942), 

que reuniria em seus bancos uma plêiade de intelectuais protestantes
428

. Segue-se, então, 

a conclusão em 4 páginas que tratam de questões litúrgicas e teológicas, do 

eclesiasticismo (tendência ao uso autoritário do poder pelas lideranças eclesiásticas) e, 

conseguintemente, da excomunhão praticada pelas rígidas igrejas daqui, segundo ele.                              

 Dentre as observações que julgamos oportunas, começamos pela relação entre 

L’Eglise e O Protestantismo Brasileiro. Não se trata, efetivamente, da transposição do 

conteúdo da primeira para a segunda. A comparação dos tópicos, do conteúdo das 

páginas (mais ou menos correspondentes) e algumas observações de Léonard na obra 

maior
429

, permite-nos dizer que as informações históricas assim como as conclusões do 

autor são condensadas e inseridas nO Protestantismo Brasileiro. Ou seja, L’Eglise é um 

texto exclusivamente dedicado à causa presbiteriana no Brasil que contém a avaliação 

da mesma pelos olhos de um europeu que tão bem conhecia a história da Reforma e 

seus desdobramentos. Tal observação não deve ser interpretada como se sugerisse que a 

referida avaliação é correta, é a melhor ou mesmo a mais completa – não estamos  

entrando nesse mérito; sugere, sim, que os presbiterianos, em comparação com outras 

denominações protestantes aqui estabelecidas, foram contemplados com um “olhar 

europeu” que se constitui num dado a mais para seu autoconhecimento e a compreensão 

do seu percurso histórico no país. Por isso, a publicação de L’Eglise em língua 

portuguesa enriqueceria a bibliografia concernente ao seguimento reformado. Todavia, 

é justo registrar que se, por um lado, L’Eglise tem mais volume dedicado ao 
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presbiterianismo do que o que se encontra nO Protestantismo Brasileiro, por outro, esta 

última obra tem a vantagem de ter sido escrita com maior conhecimento do autor em 

relação às fontes, à cultura nacional e à vida das demais igrejas brasileiras.    

 Outro aspecto que nos chama a atenção é a grande dependência que L’Eglise tem 

da obra Annaes da 1a Egreja Presbyteriana de S. Paulo, de Vicente Themudo Lessa. O 

autor confessa isso
430

. Cremos ser este o ponto crítico do trabalho, pelo menos por duas 

razões. A primeira: pelo tempo de estada no país, menos de 1 ano, por mais experiente 

que fosse como historiador, Léonard não teria como escrever um texto como L’Eglise 

sem se “ancorar” numa obra maior. E assim ele fez. No entanto, como se sabe, os 

Annaes de Lessa – obra inquestionavelmente valiosa pela riqueza de informações 

apresentadas (Lessa testemunhou muitos dos fatos por ele narrados) -, não cita fontes. 

Ou seja, Léonard exerceu a “fé” no relato de Lessa e, assim, deixou de praticar uma 

disciplina tão valorizada pelas novas correntes historiográficas do seu tempo: a crítica 

das fontes. 

 O segundo aspecto que depõe contra L’Eglise, em decorrência da sua 

dependência dos Annaes, é que seu autor segue o roteiro estabelecido nela. Ora, como o 

título da obra sugere - e principalmente as matérias elencadas no seu índice -, o enfoque 

de Lessa é o presbiterianismo em São Paulo. Até o cisma de 1903, ele apresenta sua 

narrativa em torno do eixo Rio-São Paulo, mas com muitas notícias sobre a 

denominação fora desse espectro. Depois de 1903, e até 1938, fiel ao seu objetivo, 

Lessa historia os fatos relacionados à Igreja Independente no contexto da sua sede: a 

cidade São Paulo. L’Eglise, escrita a partir do texto de Lessa, mas com título e objetivo 

mais abrangentes, “A Igreja Presbiteriana do Brasil e suas experiências eclesiásticas”, 

deixa muito a desejar nesse sentido. Cobrindo desde o período do “Brasil regencial” até 

o ano de 1942, Léonard nada diz sobre as experiências pelas quais o presbiterianismo 

passou, por exemplo, no Norte do país. A crise gerada pela Assembléia Constituinte de 

1937, ocorrida no Rio de Janeiro e só encerrada em 1950, crise contemporânea dele, que 

ensejou a ameaça de um novo cisma no Norte (hoje: Nordeste), não é tratada
431

. Mesmo 

a questão do Seminário Unido, vigente entre 1918 e meados dos anos 20, e que 
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repercutiu seriamente no âmbito presbiteriano porque afetava os rumos do Seminário de 

Campinas, não é contemplada
432

.         

 A opinião de Léonard sobre “liberais” e “conservadores” brasileiros é também 

digna de atenção. Analisando a questão doutrinária que ensejou o surgimento das 

Igrejas Presbiteriana Conservadora e Cristã de São Paulo, o francês observa que os 

“liberais brasileiros” seriam considerados ortodoxos entre os protestantes europeus
433

. 

Isso nos remete às variações litúrgicas e doutrinárias entre os dois protestantismos que 

se encontravam em estágios diferentes no seu desenvolvimento histórico e o motivo 

pelo qual Léonard, na expressão de sua fé pessoal, frequentava as duas igrejas – que 

segundo os brasileiros eram opostas entre si no campo das ideias - sem qualquer 

dificuldade. O francês pertencia, no seu país, ao grupo de Igrejas Reformadas 

Evangélicas Independentes – muito semelhante no contexto brasileiro, segundo ele 

próprio afirma, à Igreja Presbiteriana Conservadora
434

. Quanto à sua frequência na 

Igreja Cristã de São Paulo, por certo a mesma se deu principalmente pela amizade que 

Léonard tinha com pessoas ligadas à mesma, como Salum, “os Teixeira, os Maurer, os 

Schutzer”
435

.  

 A tendência às divisões dentro do nosso evangelicalismo é outro assunto que 

emerge da leitura da obra. Para ele, o protestantismo brasileiro, “bisneto da Reforma, 

pela linhagem ‘América-do-Norte-Inglaterra-Escócia-Calvino’, recebeu ele (sic, dele) a 

doutrina religiosa, mas não a doutrina eclesiástica”
436

. Ou seja, para os reformadores, a 

doutrina eclesiológica repousava sobre a concepção de uma igreja universal, “igreja de 

multidão”, ao passo que no Brasil predominava o conceito de igrejas confessionais (ou 

“professantes”), particulares, uma herança da tradição anglo-saxônica de não 

conformismo
437

. Alhures, Léonard desenvolve este assunto e atribui às denominações 

estrangeiras a primeira causa do denominacionalismo brasileiro
438

.      
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 Como não poderia deixar de ser, a problemática que ocasionou o cisma de 1903 

ocupa grande espaço na obra. Eis um parágrafo que sintetiza a opinião de Léonard sobre 

o assunto:  

Uma pastoral sinodal legitimava a dissidência de Pereira pelas singulares 

concepções teológicas que ela testemunhava. Infelizmente, a Declaração 

que ele redigiu contra a decisão do Sínodo se ateve à fabulação maçônica 

do debate (...). De modo que, por falta de definição, a Igreja presbiteriana 

dissidente – que na realidade era uma Igreja brasileira ortodoxa – 

reduziu-se ao programa mínimo de uma denominação essencialmente 

antimaçônica, um dos mais exíguos e dos mais temporários, igualmente 

dos mais contestáveis, que se conhece na história dos cismas
439

.         

 

 Tal opinião, mencionando a questão maçônica como “fabulação”, não ficou sem 

resposta por parte da Igreja Presbiteriana Independente. Por ocasião do celebrado 31 de 

julho, no Estandarte, periódico oficial da denominação, um dos mais reputados pastores 

da IPI, o Rev. Alferdo Borges Teixeira, dedicou-se à crítica da posição de Léonard tal 

como aparece em L’Eglise
440

.   

 

3.3.2 O Protestantismo Brasileiro 

  

Principal obra de Léonard sobre o Brasil, em relação à qual estão associadas 

L’Eglise e O Iluminismo num Protestantismo de Constituição Recente. A primeira 

consistindo no início da pesquisa (e também numa parte considerável dela) e a segunda 

completando-a. Segundo Mendonça, na Revista, “estava em plena academia, entre 

historiadores. Mas, em forma de livro, em 1963, fechou-se no círculo eclesiástico”
441

. 

Com 10 capítulos apensados à introdução e à uma seção intitulada “Fontes e 

Bibliografia”, o texto tem 315 páginas e 573 notas de rodapé
442

. 

De partida, temos que observar que a principal obra de Léonard sobre o Brasil 

foi escrita seguindo uma orientação de Febvre, fato admitido pelo próprio autor, que 
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procurou fazer uma “história social e psicológica”
443

. Nada mais natural visto que 

Léonard nutria grande admiração por quem ele considerava o “mestre da historiografia 

francesa dos nossos dias
444

” e também porque naquele momento havia um declarado 

interesse dos annalistes pela América do Sul: “um campo privilegiado de história”
445

. 

Watanabe, que investiga a produção do historiador francês referente ao nosso 

protestantismo, demonstra como a análise de Léonard se constitui num significativo 

exemplo do que a metodologia dos Annales produziu em território nacional
446

. 

Eis os aspectos reveladores da ligação de Léonard à referente corrente, tais como 

se mostram nO Protestantismo Brasileiro:  

- a proposta de fazer um “estudo de eclesiologia e de história social religiosa”, 

em distinção a uma história meramente confessional
447

. Em vez da história factual, ou 

événementielle, a história analítica, interpretativa; 

- os indícios daquilo que ficaria conhecido como psicologia histórica ou, mais 

comumente, história das mentalidades
448

... “o que importava para ele era a história das 

ideias”
449

; 

- “A comparação entre a Europa e o Brasil” para se servir “de uma imagem 

análoga, diagonal ou oblíqua...”
450

 trata-se de um exercício de inovação diante da 

historiografia da época, inovação típica da nouvelle histoire soprada por Febvre, Bloch e 

companhia. “Se é verdade que os Annales procuravam conhecer o passado a partir do 

presente, num método regressivo, Léonard quer conhecer o presente do ‘outro’ para 

conhecer o ‘seu’ passado”
451

; 

- O uso de variadas ferramentas, tais como a “História comparativa, a 

Etnografia, a Sociologia, para entender o protestantismo brasileiro”
452

 bem como de 

todos as fontes possíveis e até de dados colhidos em pesquisas de campo feitas por 
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ele
453

 e por outros
454

. Mencione-se ainda o aproveitamento de obras da História do 

Brasil, de livros católicos, de revistas eclesiásticas etc.  

 

Essa ampliação documental e construção de uma história que recusava o 

relato factual, tal qual era praticada pelos historiadores eclesiásticos, 

permitiu a visualização de outros agentes, em especial, os leigos, o início 

de comunidades menores e uma problematização sobre quais grupos 

sociais nos quais o protestantismo teria tido maior aceitação
455

.      

  

 - A elaboração dos capítulos de seu O Protestantismo Brasileiro utilizando como 

instrumental teórico a “história-problema”
456

. 

Na “Introdução” o autor registra que seu estudo está relacionado à uma pesquisa 

mais ampla: “os acontecimentos, as situações e as evoluções da história espiritual 

européia”. Não pretende ser, diz ele, uma “história confessional” ou uma “história 

religiosa”, mas sim “um estudo de eclesiologia e de história social religiosa” que 

consiste  

 

na delimitação e no estudo das formas de Igreja que respondem a tais ou 

quais necessidades religiosas, a tal ou qual psicologia, e no estudo dos 

problemas institucionais e práticos, eclesiásticos e algumas vezes 

políticos levantados pela implantação e desenvolvimento de crenças e de 

igrejas... estudo do “corpo social”... fazendo das Igrejas realidades, 

realidades humanas, com todas as peculiaridades que surgem desta 

tradução da Idéia ao “real”
457

.  

  

 Léonard faz a comparação entre duas realidades, Europa e Brasil, mesmo 

reconhecendo que seus estados são muito diversos, e revela seu pressuposto de que, ao 

se ter “uma consciência mais profunda” dos referidos contextos, se conseguirá “uma 

compreensão melhor dos fenômenos brasileiros atuais bem como dos fenômenos 

europeus de outrora”. 
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 Como partícipe do círculo dos Annales, a proposta de Léonard é inovadora. Ao 

se lançar no “estudo de eclesiologia” ele está se referindo ao estudo dos problemas 

ocasionados pelas “necessidades religiosas” assim como de outros (institucionais, 

práticos, eclesiásticos, políticos) que surgiram no desenvolvimento das igrejas
458

. 

Busca, dessa forma, entender a “psicologia histórica” – expressão que já havia sido 

usada por Hernri Berr (1900), Marc Bloch (1924) e Lucien Fevbre (1938) e que acabou 

sendo substituída pelo termo “mentalidades”
459

. Ao mesmo tempo, quando menciona 

“história social religiosa” ele está advogando o estudo do contexto social como 

elemento básico de explicação do problema religioso entre os homens e não apenas 

conforme as doutrinas e estruturas da instituição
460

. O foco é o grupo na sua 

diversidade, e não os personagens principais, os pastores ou a história institucional. Isso 

porque Léonard era, além de historiador, ou melhor, por ser historiador, “um verdadeiro 

sociólogo (...) que se interessa pelo real, pelo móvel, pelo social que se faz e continua a 

se transformar”
461

. Para tanto, ele se serve de uma gama considerável de documentos e 

fontes na elaboração do seu texto. Eis aí, no material pesquisado e consultado, outra 

novidade encetada pelo modelo historiográfico de Léonard. Que fique claro: novidade 

entre os autores que até então tinham escrito sobre o protestantismo no país. É disso que 

trata a seção seguinte do livro: “Fontes e Biliografia” – onde temos “uma ‘aula’ sobre 

como fazer história”
462

. Obras importantes contendo o histórico das igrejas evangélicas, 

clássicos da historiografia brasileira, teses e monografias escritas por estrangeiros, 

estatísticas diversas, biografias, periódicos denominacionas, atas, arquivos (públicos ou 

particulares), bibliotecas (eclesiásticas ou não), papéis oficiais, documentos familiares, 

testemunhos orais, visitas de campo etc., enfim, o francês seguiu à risca o mote da 

escola a qual pertencia: “tudo é história”. Não somente pelo repertório documental e a 

utilização dos diversos tipos de fonte, mas também pelos assuntos que se propõe a 

analisar - que revelam outro princípio caro aos annalistes: o da “história-problema”, em 

oposição à história factual
463

 -, a abordagem leonardiana traz um sopro de novidade à 

historiografia protestante vigente. 
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 No capítulo inicial Léonard sustenta que o cenário religioso do país, 

caracterizado pelo fracasso da Igreja tradicional em saciar as necessidades espirituais da 

população, propiciou as condições favoráveis à implantação do protestantismo
464

. Aqui, 

a influência de Fevbre – que atribuía as causas da Reforma ao fracasso da Igreja 

Católica em saciar as necessidades espirituais do povo – não somente é nítida, mas 

admitida
465

. Mais à frente, ele diz que a fraqueza numérica do clero católico fora a 

maior razão do sucesso do protestantismo no Brasil
466

. Sua conclusão se baseia na 

leitura das narrativas de Daniel Kidder
467

 e na obra do Pe. Paschoal Lacroix, O mais 

urgente problema do Brasil, que relata a insuficiência numérica do clero em relação à 

extensão do território nacional
468

; no enfraquecimento espiritual
469

 e jansenismo que 

marcavam esse mesmo clero, secularizado
470

; no liberalismo político das camadas altas 

da sociedade
471

; no reformismo de Estado “que tentou renovar as igrejas nacionais por 

meio de medidas oficiais”
472

. A esta conjuntura deve ser acrescentada a distribuição das 

Sagradas Escrituras pelas Sociedades Bíblicas Britânica e Americana
473

. Fica evidente 

que Léonard identifica as devoções familiares e o catolicismo popular como elementos 

facilitadores da inserção do protestantismo no país - diferentemente dos demais autores 

que enxergavam a religiosidade brasileira de forma pejorativa, frequentemente 

reduzindo-a ao seu aspecto supersticioso
474

. “Uma oportunidade perdida” (“l’occasion 

manquée”), expressão com a qual Léonard denomina o período de regência do Pe. 

Feijó
475

, bem poderia resumir o teor deste primeiro capítulo. 

 “As disposições do Imperador e a necessidade que o Brasil tinha de imigrantes” 

se constituíram em circuntâncias favoráveis à propagação de influências estrangeiras. É 

nessa direção que os capítulos dois e três se desenvolvem
476

. Estas circunstâncias 

permitiram a atuação dos agentes das Sociedades Bíblicas, a obra do casal Kalley, o 
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trabalho dos missionários e o surgimento “de um protestantismo local, autônomo, 

grandemente influenciado pela mentalidade religiosa do país”
477

. Exemplificam a 

referida mentalidade dois nomes que são a expressão nativa do protestantismo: José 

Manoel da Conceição e Miguel Vieira Ferreira. Léonard menciona, aqui, o papel que os 

portugueses desempenharam no nascente movimento evangélico em terras brasileiras – 

“fato paradoxal” – assim como outros colaborados dos missionários
478

. Ressalta a 

fundamental contribuição que Robert Kalley deu para que os protestantes tivessem seu 

espaço e alguns direitos assegurados antes da República
479

. E manifesta simpatia para 

com duas figuras que destoaram do protestantismo oficial: Conceição e Ferreira
480

.  

 Nos dois capítulos impressiona o espaço que estes personagens à margem da 

instituição ocupam; sobressalente também é a abordagem de temas novos ou poucos 

explorados na narrativa da história do protestantismo nacional: a cultura popular, o 

mundo caipira, o “cururu”, as conversões decorrentes do contato com a Bíblia, as 

diferentes classes de pessoas (“ilustres”, fazendeiros, camponeses) que aderiram às 

fileiras evangélicas etc. Este olhar (amplo) dirigido às variadas facetas da sociedade 

revela outro importante elemento que Léonard trouxe à historiografia protestante. Mais 

do que isso, revisita a problemática acerca do papel (primário ou secundário) que os 

missionários estrangeiros exerceram no evangelicalismo tupiniquim, posto que, para 

ele, “a expansão protestante não era resultado da atividade missionária e sim, das 

condições da própria sociedade brasileira”
481

. É por esse viés que podemos entender a 

importância que dava às obras Bandeirantes da Fé e Cunha. Tradição e transição de 

uma cultura rural no Brasil
482

. Ribeiro lembra que, além de Léonard, José Carlos 

Rodrigues (1900) e Erasmo Braga (1932) seguem essa linha de pensamento; no outro 

polo estariam Samuel R. Gammon (1910) e J. Porter Smith (1925)
483

. Se por um lado O 

Protestantismo Brasileiro retoma discussões, por outro, abre perspectivas. É o caso da 

religiosidade protestante no mundo rural
484

, tema sobre o qual a antropóloga Lidice 

Meyer Pinto Ribeiro vem se projetando como especialista e autora
485

.   
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 No desenrolar das páginas, o autor apresenta as primeiras provações às quais as 

igrejas protestantes foram submetidas
486

: exteriormente, as reações católicas (capítulo 

quatro); internamente, as crises relacionadas à emancipação das missões estrangeiras, as 

relações interdenominacionais (caps. cinco e seis) e a dificuldade das igrejas brasileiras 

em Portugal (capítulo sete). Ao tratar da hostilidade romanista, Léonard lembra que as 

próprias igrejas protestantes contribuíram para isso quando, por exemplo, exploravam 

ao máximo a divulgação da conversão dos padres
487

. Aprofundando a reflexão sobre o 

“anti-catolicismo agressivo destas Igrejas” (brasileiras), ele coloca a questão em termos 

mais amplos, mencionando o “antipapismo” dos não-conformistas britânicos e a 

influência tanto da ideologia como da “estreiteza eclesiástica” dos americanos
488

. 

Também oportuna é a reflexão que faz em torno do rebatismo de pessoas egressas do 

catolicismo, prática das “Igrejas-Mães” (nos EUA) e das suas filhas brasileiras
489

. 

Léonard recorre novamente à cultura popular, lembrando os apelidos e cantigas que os 

católicos usavam para discriminar os evangélicos
490

 e diminui o peso que é dado – pelos 

escritores protestantes - às perseguições católicas: “tratava-se de episódios locais, 

esporádicos, sem qualquer ligação que nos permitisse supor um plano geral pré-

estabelecido”
491

 e “estas polêmicas, aliás, tal como as crises de violências, não 

passavam de iniciativas privadas, isoladas e sem repercussão futura”
492

. A opinião dele 

tinha a ver com as experiências dos seus antepassados que, diante do quadro brasileiro, 

faziam com que um europeu minimizasse o que sucedera aqui
493

. O autor termina o 

capítulo registrando que o desafio protestante não redundou em nenhuma considerável 

reação positiva na Igreja Católica
494

. 

 Depois de mencionar alguns atritos surgidos basicamente em decorrência da 

transferência de crentes de uma para outra igreja, Léonard interpreta o principal 

problema enfrentado pelo jovem protestantismo brasileiro: “o das relações entre as 

Igrejas protestantes brasileiras e seus missionários estrangeiros”
495

. As igrejas 
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começaram a alcançar sua maioridade eclesiástica. A primeira a lidar com a crise foi a 

Igreja Presbiteriana, na mesma época da proclamação da República no país. O 

sentimento de independência se agravaria pela maneira indelicada pela qual as “Igrejas-

Mães” exerciam sua liderança, por seu autoritarismo, pela incompreensão dos hábitos 

nacionais e pelo senso de superioridade étnica delas. Nesse clima de emancipação, de 

autonomia do corpo nacional, emerge a figura de Eduardo Carlos Pereira, pastor da 

Igreja de São Paulo, que empreende uma série de ações visando o fortalecimento da 

denominação pelos próprios brasileiros. Em meio a outros debates e circunstâncias – o 

propósito dos colégios americanos, particularmente da Escola de São Paulo, a 

ingerência dos missionários nos concílios, a administração dos recursos financeiros 

provenientes dos EUA, o local do Seminário, as questões pessoais, que “esconderam 

cada vez mais os problemas realmente em causa”, entre outras -, aparece a “mão do 

gato”: a questão maçônica, “falso problema”
496

. Tudo isso num período de 

aproximadamente 15 anos, do Sínodo de 1888 ao Sínodo de 1903. Fica evidente a 

simpatia do autor para com os nacionais, em detrimento das “Igrejas-Mães”. Comenta 

“as fraquezas da obra missionária americana” e critica, beneficiando-se da condição de 

estrangeiro que conhecia outra manifestação da tradição reformada, o calvinismo dos 

missionários, “distanciado longamente do pensamento de Calvino”, “diluição de 

diluições anteriores”
497

. No entanto, apesar de reconhecer o “legítimo interesse pela 

autonomia da igreja brasileira”, como em L’Eglise, Léonard questiona o “protesto” 

redigido por Pereira em resposta ao Sínodo, por reduzi-lo à questão maçônica. Todavia, 

não mais se utiliza da palavra “fabulação” para descrevê-la
498

.  

 O capítulo seis, por sua vez, apresenta uma incoerência entre título e conteúdo. 

“O problema da maioridade e da emancipação em outras denominações” é a chamada; 

contudo, as “outras denominações” se resumem à Igreja Batista. A situação dos 

congregacionais, metodistas e anglicanos não é comentada. Nesta parte da obra Léonard 

descreve as crises em torno da emancipação da denominação Batista e mostra que, por 

causa do congregacionalismo próprio do seu sistema eclesiástico, os movimentos de 

dissidência foram limitados em sua repercussão. A questão maçônica trouxe um 

desconforto, mas ficou restrita ao estado de Alagoas
499

. O processo de emancipação 

aconteceria ao longo das décadas de 20 e 30, com um desfecho menos traumático e 
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doloroso se comparado ao da Igreja Presbiteriana. Se não dividiu a denominação, 

ensejou nela uma nova razão de ser: o ultracongregacionalismo
500

. Digno de registro é o 

fato de que Léonard dependeu exclusivamente da obra História dos Batistas no Brasil 

para narrar a situação nessa denominação.  

Nessa altura do livro, uma vez que Léonard já expôs sua visão acerca do 

estabelecimento e desenvolvimento dos presbitetianos e batistas no país, é oportuno 

lembrar a análise feita por Cavalcanti sobre os dois grupos
501

. 

Outro problema que as igrejas brasileiras tiveram que enfrentar foi a 

administração da obra missionária em Portugal. Ao tratar desse tema, ele encerra a 

discussão sobre a relação entre o protestantismo brasileiro e as “Igrejas-Mães”
502

. Ao 

relatar a ação dos congregacionais, batistas e presbiterianos na antiga “mãe-pátria”, 

algumas situações despertam a atenção de Léonard: a Igreja Congregacional, a mais 

fraca das igrejas nacionais, foi a primeira a tomar a iniciativa e a que melhor soube 

administrar o campo missionário português
503

; os batistas e os presbiterianos, diante das 

dificuldades e desafios da obra missionária no exterior, encontraram a “mesma crise de 

nacionalismo que faziam despertar em seu próprio país”
504

; as duas igrejas, Batista e 

Presbiteriana, ao buscarem apoio das ricas “Igrejas-Mães” americanas, não receberam o 

apoio esperado
505

; e o denominacionalismo que caracterizava o protestantismo 

brasileiro, herança das “Igrejas-Mães” americanas
506

.       

 “O protestantismo brasileiro atual” é o tema que engloba os três últimos 

capítulos da obra (oito, nove e dez). Trata-se da análise do período que vai desde as 

imediações de 1930 aos dias de Léonard no país (1948-50). Para o autor, 1930 é uma 

data divisória, um marco não somente na história geral e do Brasil, como também “no 

que diz respeito à história do protestantismo brasileiro”
507

. Por que a referida data se 

constitui num marco, segundo Léonard? Por três razões: 1ª) porque todas as grandes 
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denominações já estavam organizadas; 2ª) porque todas elas já tinham passado pelo 

problema da maioridade; 3ª) pelo desaparecimento dos homens que haviam levantado 

os problemas que, naquela altura, já tinham perdido sua força
508

. Notemos, aqui, que 

Léonard apresenta seu parecer partindo de um momento muito próximo (1948-50) ao 

período estudado (1930 em diante). Ele avalia, portanto, um tempo do qual seus 

contemporâneos brasileiros eram filhos e personagens. Ele sabia disso e, aparentemente, 

não se incomodava com essa proximidade temporal. Pelo contrário: “estando já há vinte 

anos de distância dessa data, podemos afirmar que uma nova era se abriu então para o 

protestantismo brasileiro: e já decorreu o tempo suficiente para que possamos 

caracterizá-la”
509

. Lembremos que, para ele, o afastamento dos tempos atuais era um 

perigo para o historiador
510

. Era-lhe caro o princípio de que o presente “é o tempo que 

Deus nos deu para dentro dêle cumprirmos o nosso dever. De fato, há para o historiador 

que mergulha no passado a tentação de se refugiar nele, ou, menos nobremente, de fugir 

para ele...”
511

. 

 No capítulo oito é abordado o “esforço católico” em reorganizar sua ação no 

país, muito defasada pelo número de clérigos em face da população a ser assistida. 

Léonard mostra como alguns padres seguiram “as pegadas dos protestantes” para 

exercer seu ministério
512

. Encontramos nessa parte uma das melhores observações do 

francês sobre o nosso protestantismo. Ao transcrever o relatório de um clérigo 

romanista – que lista as iniciativas a serem empreendidas por ele no cuidado de seus 

fiéis -, Léonard apresenta as razões do sucesso do protestantismo no Brasil atual: a 

reunião do povo em dias e locais determinados para o culto; a instrução religiosa em 

conformidade com as necessidades do povo; e a nomeação de leigos para dirigirem as 

atividades na ausência dos pastores
513

. Em seguida, passa à análise do “corpo 

protestante”
514

. Valendo-se de estatísticas, listas de nomes, pesquisas de campo feitas 

por outros (Paul Pierson, Emílio Willems), periódicos, atas, relatórios, documentos, 

impressões de suas visitas e conversas com líderes e fiéis, Léonard tece comentários e 

emite seus pontos de vista sobre a vida protestante brasileira. Afirma que o corpo 

protestante, em suas origens e composição étnicas, exceptuando-se as províncias do Sul 
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(onde os alemães se fazem notar), muito se assemelha ao conjunto da população do 

país
515

. Comenta aspectos sócio-economicos (fiéis de origem estrangeira, a presença dos 

negros, diferença de classes etc.); demográficos (o deslocamento do interior para os 

centros urbanos); a situação dos pastores (baixo salário, excesso de trabalho), dos 

oficiais (líderes leigos que exercem um papel fundamental nas igrejas) e dos “crentes” 

(membros professos) – cuja relação com a igreja é distinta daquela dos tempos da 

Reforma, caracterizada por igrejas de “multidão” e não por comunidades de 

“professantes” (como aqui e nos EUA). Sobre estes últimos, os “crentes”, menciona que 

muitas vezes sua admissão à igreja é rápida, o que ajuda a explicar o uso frequente da 

disciplina e a perda de grande parte deles com o passar do tempo
516

. Os frequentadores 

que não são membros (os “simpáticos à causa”) são lembrados e, mais ainda, devem ser 

considerados, assim como os membros, por constituírem uns e outros “um corpo tanto 

eclesiástico quanto social”
517

. No que se refere à frequência às atividades eclesiásticas, 

diferentemente do europeu que vai para “adorar e orar”, o brasileiro vai para “aprender 

e servir” porque aqui a finalidade é “trabalhar” e não “cultuar”
518

. A santa ceia é 

“despojada de sua força mística”
519

. O princípio da evangelização, “constantemente 

aplicado”, é notado
520

. Por sua vez, as sociedades de senhoras, homens, jovens e 

crianças são responsáveis por transformar os membros e simpatizantes em 

cooperadores
521

. A guarda do domingo, a sociabilidade que as famílias evangélicas 

experimentam entre si em suas festas e comemorações - eventos que também acolhem 

os novos convertidos
522

 – e mesmo a inserção de protestantes na carreira política são 

aspectos positivamente comentados
523

. Por outro lado, com algum desconforto, são 

identificadas algumas tendências ou traços do nosso protestantismo: “o caráter ultra-

organizado e ativo” das igrejas, o ativismo “que absorve grande parte dos lazeres que 

podem ter os fiéis, contribuindo, assim, para uma segregação da sociedade” e o 

“rigorismo habitual” das comunidades – que impõe aos membros certo padrão 

comportamental
524

. 
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 O capítulo nove descreve o processo de autonomia das igrejas brasileiras em 

relação às “igrejas-mães” (que poderia se consolidar pelo “devotamento financeiro”, 

isto é, maior entrega de dízimos, e na arquitetura dos templos - que poderiam ser 

erguidos com mais simplicidade, em distinção à tendência estrangeira mais rebuscada e 

suntuosa) e os problemas (“eclesiásticos” e “teológicos”) do movimento evangélico 

nacional. Dentre eles, o autor pondera sobre o desafio de conciliar organização e 

flexibilidade
525

; as dificuldades e as facilidades inerentes aos sistemas de governo 

episcopal, congregacional e presbiterial, bem como a dinâmica de funcionamento e 

crescimento das denominações
526

. No caso dos metodistas, batistas e, principalmente, 

dos presbiterianos, Léonard faz uma análise que, além do conhecimento da história 

dessas igrejas associado às suas visitas e conversas, contempla as estatísticas delas
527

. 

Ele percebe, com clareza, algumas tensões que se manifestavam no meio presbiteriano - 

que eram, na realidade, próprias da “história de todas as Igrejas calvinistas”. Exemplos 

disso são os embates entre pastores e leigos, o conflito de fiéis do mundo rural e aqueles 

do mundo urbano e o descompasso no ritmo de crescimento entre o novo e o velho 

protestantismo
528

. Estes são, para o francês, os desafios no “terreno eclesiástico”. E os 

“problemas teológicos”? Por “problemas teológicos” ele se refere às discussões 

teológicas
529

. Estas emergiram, por um lado, do forte denominacionalismo dos 

protestantes brasileiros e, por outro, da bandeira ecumênica levantada pelas influêcias 

estrangeiras
530

. A primeira crise se manifestou na denominação que mais cedo rompeu 

com as organizações americanas: a IPI, da qual surgiram duas igrejas com tendências 

díspares: a “liberal” Igreja Cristã de São Paulo e a Igreja Presbiteriana Conservadora
531

. 

Léonard situa a vinda dos pastores Marc Boegner, do Concílio Mundial de Igrejas, e 

Carl Mac Intyre, do Concílio Internacional, no final dos anos 40, como elemento que 

propulsinou tendências já existentes no protestantismo brasileiro 

(“interdenominacionalismo”, “antidenominacionalismo”, “anti-catolicismo” e a falta de 

trato em lidar com a juventude esclarecida) e que suscitou reações diversas por aqui
532

.  

 Nessa altura, antes de comentarmos o último capítulo, convém ressaltar outra 

ferramenta dos Annales que é bastante utilizada por Léonard na elaboração dos 
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capítulos 8 e 9: a técnica de análise demográfica. De fato, séries de nomes
533

 e 

nascimentos
534

, estimativas de contribuição financeira
535

, número de membros
536

 etc., 

de tudo isso Léonard se serviu para compor seu texto. Como nos lembra Every-Clayton, 

a escola de Febvre e Braudel “enfatizava métodos estatísticos e os aplicava 

largamente”
537

. “Por isso”, pontua a pesquisadora inglesa, a obra O Protestantismo 

Brasileiro “representa, sem dúvida, um passo importante na criação de uma nova 

historiografia eclesiástica brasileira”
538

. 

 No capítulo final da obra, finalizado em 18/09/50
539

, o autor desvia sua atenção 

do “velho” para o “novo protestantismo” - que, conforme ele mostra, na força da sua 

jovialidade, ia avançando em diferentes direções e se caracterizava pela “conversão, 

evangelização e conquista”
540

. Como explicar esse avanço? Léonard atribuía a dois 

fatores (“dois grandes dons”): evangelização e organização eclesiástica apropriada
541

. O 

primeiro se dava principalmente por meio da Escola Dominical; e o segundo pela 

liderança dos leigos nos emergentes centros populacionas. Investigando a expansão 

evangélica no país, Léonard dedica parte do capítulo para demonstrar como o 

protetantismo estava encontrando cirscuntâncias favoráveis em todas as regiões do vasto 

território brasileiro. Observa ainda o francês que, nesse processo de expansão, um 

desafio (e também oportunidade), em especial, se apresentava ao protestantismo – 

normalmente bem sucedido nas novas áreas de povoação, abertas ao proselitismo –, a 

saber: o “proletariado dos campos e dos bairros operários das cidades”
542

. Para Léonard, 

na medida em que o protestantismo angariava adeptos dentre a classe popular que é o 

proletariado, em meio a “uma civilização degenerada, hedonista e mecânica” que “não 

favorece a meditação, o individualismo e a solidão” – condições das quais 

historicamente ele se beneficia –, ele tinha que lidar com o problema do “iluminismo 

religioso”. Este, sim, lhe “parece ser o verdadeiro problema do protestantismo neste 

país, e não os demais – liberalismo, ecumenismo, fundamentalismo”
543

. Para ilustrar 
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sua tese de que o protestantismo brasileiro não estava sabendo lidar com o fenômeno do 

iluminismo (entenda-se experiência mística / misticismo), Léonard historia o caso da 

Igreja Evangélica Brasileira (IEB)
544

. Em seguida, passa a considerar o espiritismo e o 

pentecostalismo das Igrejas Assembléia de Deus e Congregação Cristã enquanto 

manifestações ocasionadas pelo mesmo iluminismo que sedimentou o terreno da IEB
545

. 

Como arremate, tendo em vista os fiéis pentecostais – alguns deles egressos de igrejas 

protestantes -, o historiador levanta aquele que julgava ser “um grande problema”: 

“Essas almas serão abandonadas apenas às manifestações do Espírito, num 

conhecimento insuficiente da Revelação, da Bíblia e, através dela, do Salvador e de Sua 

Cruz?”
546

. A resposta, ele cria, podia ser encontrada no caso do irmão José Moreira da 

Silva, ex-detento, antigo pintor, convertido na Prisão Central de Curitiba por meio de 

visões. Ele, sentindo a necessidade de instrução teológica, foi buscá-la e conseguiu 

obtê-la no Curso José Manoel da Conceição (presbiteriano). Rejeitado pelas 

denominações hostis ao pentecostalismo, filiou-se e veio a ser ministro geral da Igreja 

de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eis um exemplo do que, para Léonard, poderia e deveria 

ser feito pelos protestantes brasileiros em relação aos pentecostais: serem amistosos e, 

assim, lhes ensinar a dar primazia à Bíblia nas suas próprias igrejas
547

.  

 Ressaltamos, agora, os aspectos que julgamos dignos de consideração nesse 

último capítulo. Em primeiro lugar, Léonard, assim como Fevbre – que havia destacado 

o contexto sócio-religioso para o advento da Reforma no séc. XVI -, afirma que um 

conjunto de circunstâncias criou “um clima cada vez mais favorável ao iluminismo 

religioso” no Brasil. Eis aqui outro elemento positivo da sua obra: “colocar o fenômeno 

religioso na época e no meio social em que surge e se expande, procurando as 

influências recíprocas entre meio social e religião”
548

.  

A crítica das fontes é também algo que se evidencia no texto. Isso demonstra 

que, ao mesmo tempo que Léonard dependeu excessivamente de alguns autores (como 

Lessa, Crabtree e Mesquita), ele não se utilizou de tudo que chegou às suas mãos sem 
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exercer juízo sobre as cifras
549

 ou mesmo em relação às informações e relatos de certos 

autores
550

. 

 Mais sobressalente é, em nossa opinião, o irenismo de Léonard. Se é verdadeiro 

que hoje as igrejas pentecostais são aceitas pelas demais igrejas protestantes como mais 

uma expressão do movimento evangélico, nos dias em que o francês aqui esteve a 

situação era muito diferente. O “pentecostismo”, como assim era chamado, era mal 

visto e, frequentemente, recebia a alcunha de herético. Léonard não somente estudou 

essas igrejas que estavam à margem do protestantismo histórico – nomenclatura que, 

por si, já é sintomática – como também viu nelas a real possibilidade de 

amadurecimento das “velhas igrejas” tão concentradas nos seus “velhos problemas”
551

. 

Em vez de dizer aos seus frequentadores “saí do meio delas”, as igrejas protestantes 

deveriam dizer “irmãos bem intencionados: refleti, retomai vossas Bíblias, e já que 

estais entre pobres pessoas cujo pensamento é menos forte que a fé (...) Fazei prevalecer 

a Revelação Escrita sobre as revelações pessoais”
552

. Esse ponto-de-vista não ficou 

restrito às páginas escritas. Ele sugeria aos líderes das “velhas igrejs” essa aproximação 

dos “iluministas”. O Rev. Boanerges Ribeiro, pastor presbiteriano que na década de 50 

já era uma voz influente na Igreja Presbiteriana, que gozou da estima e da amizade do 

professor uspiano, colocou em prática os conselhos dele por ocasião da celebração do 

primeiro centenário do presbiterianismo nacional, em 1959
553

. Para espanto de alguns, 

membros da Assembléia de Deus estiveram no culto realizado na “Catedral” 

Presbiteriana do Rio de Janeiro, em agosto de 1959 (os da Congregação Cristã foram 

igualmente convidados mas não foram). Essa atenção para com os grupos “marginais”, 

ignorados ou subestimados é algo que aparece na sua obra. Bastide e Salum, por 

exemplo, comentam esse esforço dele em buscar entender os “não-conformistas”, se 

colocando na posição deles e mesmo olhando com simpatia as divisões eclesiásticas
554

. 

 Por fim, mencionamos a passionalidade do francês ao descrever o protestantismo 

brasileiro nos seus dias. Servimo-nos aqui das palavras de Watanabe, que captam esse 

subjetivismo incomum das últimas páginas da obra:  
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Ao falar sobre o protestantismo jovem e seus problemas, Léonard 

abandona por completo o historiador acadêmico e assume a postura de 

fiel (...) Nos dois últimos capítulos de O Protestantismo Brasileiro, e ao 

longo de O Iluminismo, o autor dispara ironias e críticas ao 

protestantismo francês, mostra “preocupações” com os rumos dos 

evangélicos do Brasil, aponta para as suas “falhas”, para as “repetições 

dos erros” do passado europeu ocorrendo no presente brasileiro, bem 

como, no limite, se coloca como profeta da “verdadeira mensagem 

protestante” ao defender determinados valores em detrimento de 

outros.
555

    

 

3.3.3 O Iluminismo num Protestantismo de Constituição Recente 
 

Como já foi registrado, a obra é a continuação da pesquisa de Léonard sobre o 

movimento evangélico em nosso país. O livro desenvolve o último tópico dO 

Protestantismo Brasileiro: o desafio do iluminismo
556

. Arriscamos dizer que, caso o 

autor não tivesse deixado o Brasil no fim de 1950, o texto em questão teria sido 

publicado no mesmo espaço onde apareceram os artigos dO Protestantismo Brasileiro: 

a Revista de História
557

. O indício para essa especulação está na data em que o texto de 

O Iluminismo veio à lume: 1º semestre de 1952 – o que sinaliza que Léonard escreveu o 

mesmo ao longo de 1951, quando já se encontrava na França. A versão em português 

(1988) foi traduzida por Prócoro Velasques Filho e Lóide Barbosa Velasques. 

Infelizmente não passou por uma revisão antes de ser publicada, pois existem muitos 

erros de grafia e outros tantos relacionados à paginação
558

. 

O volume de aproximadamente 115 páginas pode ser dividido em duas partes 

principais, quais sejam: a Igreja Evangélica Brasileira fundada por Miguel Vieira 

Ferreira (que ocupa 39 páginas, um terço da obra) e as igrejas Assembléia de Deus e 

Congregação Cristã (42 páginas) - as duas maiores expressões do pentecostalismo nos 

“dias brasileiros” de Léonard. Uma pequena introdução, um capítulo sobre as 
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“condições oferecidas pelo Brasil ao iluminismo”, outro sobre o episódio dos 

“Muckers” e algumas páginas dedicadas ao ex-padre José Manoel da Conceição 

completam O Iluminismo, que se encerra com a repetição da tese contida nas últimas 

páginas de O Protestantismo Brasileiro (o respaldo bíblico que as “velhas igrejas” 

poderiam oferecer às manifestações evangélicas do fenômeno iluminista). 

Na Introdução Léonard informa o propósito da obra: examinar “as vicissitudes 

do iluminismo protestante no Brasil”
559

. De início ele menciona as três vias de acesso ao 

divino que a religião cristã oferece: a revelação escrita, o sacramento e a inspiração
560

. 

Essa tipologia já havia aparecido nO Protestantismo Brasileiro: “A enfermidade 

humana, dissociando os meios de graça, faz com que haja três espécies de cristianismo: 

o cristianismo do Sacramento, o cristianismo do Livro e o cristianismo do Espírito”
561

. 

É intessante observá-la porque como será comentado à frente esta classificação será 

utilizada por um influente autor brasileiro. 

Na sequência, são lembradas as condições favoráveis ao iluminismo em nosso 

país. Além de repetir algumas afirmações que aparecem na obra maior, concernentes ao 

século XIX, são mencionados alguns episódios tais como “Pedra Bonita”, “Antônio 

Conselheiro” e “Padre Cícero” para exemplificar como a realidade brasileira era 

propícia ao surgimento de fenômenos entusiásticos
562

. O movimento dos “Muckers” é, 

por sua vez, tratado como expressão em terras nacionais do fanatismo religioso 

germânico
563

, tendo ficado restrito a uma cidade. O autor passa, então, a abordar aquele 

que julgava ser o personagem “mais distinto, o mais ativo e, ainda hoje, o mais 

justamente conhecido de seus prosélitos”: José Manoel da Conceição
564

. A forma como 

Léonard descreve JMC revela sua admiração por ele. Segundo o francês, nele se unem a 

mensagem protestante e uma sensibilidade indígena, latina e liberal (em relação ao 

catolicismo oficial)
565

. Ora apresentado como místico, ora como uma espécie de “São 

Francisco de Assis”, para o autor JMC era “um santo... um católico, um desses católicos 

reformados como trinta anos antes desejavam ver aparecer o metodista Kidder e o padre 

                                                 
559

 Cf. LÉONARD, Émile-G. O Ilumninismo... p. 9.  
560

 Cf. Ibid., p. 7. 
561

 Cf. LÉONARD, Émile-G. O Protestantismo Brasileiro, p. 337. 
562

 Cf. LÉONARD, Émile-G. O Ilumninismo... p. 12-13.  
563

 Cf. Ibid., p. 21. 
564

 Cf. Ibid., p. 22.  
565

 Cf. Ibid., p. 21. 



127 

 

Feijó”
566

. Foi o responsável por dar ao incipiente protestantismo brasileiro “o centro 

social que lhe faltava convertendo uma parte notável da pequena cidade de Brotas”
567

. 

Miguel Vieira Ferreira e a Igreja Evangélica Brasileira são analisados ao longo 

de 5 capítulos. Trata-se da primeira manifestação iluminista no nosso protestantismo, 

provavelmente entardecida pelo espiritismo contemporâneo dos primórdios do 

movimento evangélico em nosso país
568

. Deparamo-nos aqui com vários elementos que 

reivindicam alguma consideração. Nota-se, em primeiro lugar, que Léonard construiu 

sua interpretação da referida igreja e do seu fundador por meio de leituras, visitas à 

própria comunidade e entrevistas com seus membros. Se hoje, decorridas seis décadas 

desde a publicação de O Iluminismo, as pesquisas de campo são raramente feitas por 

aqueles que se lançam ao desafio de interpretar a realidade evangélica, constatar que um 

estrangeiro se utilizou desse instrumental na elaboração do seu texto é, no mínimo, algo 

que exige menção. A obra foi redigida em algum escritório de Paris ou nalgum subúrbio 

da cidade (onde Léonard passou a morar quando deixou o Brasil), mas enriquecida pelas 

impressões captadas no próprio ambiente que ele se propôs a descrever. 

 

Essa emergência de determinados cenários e personagens só fora possível 

devido à abertura documental e às concepções de história de Léonard. As 

memórias de sujeitos comuns, através da leitura das memórias, da 

inclusão de trabalhos acadêmicos, a procura pelos seus fiéis mais pobres, 

nos parece próprias de um historiador dos Annales que visava aos 

sentimentos das multidões e suas carências, e que procurava entender de 

que forma elas eram supridas. A caracterização do elemento leigo como 

vital ao protestantismo brasileiro foi uma das grandes contribuições de 

sua obra
569

.  

 

Mais interessante do que a pesquisa em si, é a motivação de Léonard em estudar 

um grupo sem influência na sociedade brasileira, insignificante do ponto de vista 

numérico, à margem do protestantismo da sua época e visto de forma pejorativa pelas 

demais igrejas. Esse interesse pelos não conformistas (“heréticos” ou “marginalizados”, 

outros diriam) gerava estranhamento em alguns, tanto aqui como na França, “onde 
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chegaram a chamá-lo de ‘historiador das seitas’ e ‘mau teólogo’”
570

. Ele mesmo nos 

ajuda a compreender suas razões para esta empresa quando registra que  

 

a definição dos inovadores em matéria religiosa exige, para ser 

compreensivo e honesto, que se separe cuidadosamente em seu sistema e 

sua piedade, o que nós chamaremos de essencial e distinto. O essencial é 

a base de sua fé, da qual vivem espiritualmente, o que dá a segurança da 

salvação, o que os ajuda a morrer. O distinto, é o traço que os separa dos 

outros, aos olhos desses e a seus próprios olhos, seu carisma particular, 

ou menos profundamente, sua bandeira e seu uniforme
571

.  

  

Essa busca por compreender o essencial, por tentar enxergar o mundo pela ótica 

do grupo e não pelos óculos alheios, são aspectos que refletem sua formação acadêmica 

talhada na École des Chartes, como nos lembra Bastide
572

. Entender para explicar era o 

que ele intentava fazer. Explicar, no caso, a função desempenhada por esses grupos 

(IEB, Assembléia de Deus e Congregação Cristã) no meio social brasileiro
573

. Ao 

mesmo tempo em que buscou entender o grupo à parte da imagem que outros lhe 

atribuíam
574

, fica evidente a simpatia do pesquisador para com Miguel Vieira Ferreira e 

seus correligionários. Ao longo das páginas são feitas críticas à Igreja Presbiteriana 

(entenda-se principalmente: missionários americanos, que a lideravam) pela maneira 

como o “místico” – que não era um revolucionário
575

 - MVF foi tratado. Para o autor, o 

caso dele ilustra, por parte da denominação, “desconhecimento da verdadeira doutrina 

protestante”
576

, maior preocupação com a experiência pela qual MVF havia passado do 

que pela verdade por ele professada
577

, incompreensão
578

, responsabilidade pelo 

surgimento da IEB
579

 e até mesmo insensibilidade para com o agir de Deus
580

. Léonard 
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via em MVF sinais que atestavam ser ele “mais calvinista que a maior parte destes 

presbiterianos que o haviam expulsado de seu seio”
581

.    

 A segunda parte da obra se dedica às igrejas Assembléia de Deus e Congregação 

Cristã no Brasil. Comentando as origens estrangeiras de ambas e registrando como o 

pentecostalismo alcançou o Brasil pelo Norte (AD) e Sul (CCB), Léonard observa ainda 

que, assim como a IEB, tanto a CCB como a AD surgiram em meio à dificuldade das 

igrejas tradicionais de lidar com as tendências “entusiastas”. Diz ele que o sucesso da 

Assembléia de Deus é “obtido, em muitos casos, em detrimento de ‘velhas’ 

comunidades protestantes que mantém hostilidade contra um movimento que continuam 

a denunciar como ‘herético’”, fazendo com que ela não participasse, por exemplo, da 

Confederação Evangélica do Brasil – apesar do desejo da Confederação nesse sentido. 

O autor faz questão de ressaltar o cuidado para não se julgar a autenticidade da 

experiência de conversão dos fiéis pentecostais, lembrando, por meio dos livros 

Bandeiramente da Fé e Testemunhos vivos
582

, que, nos meios protestantes não 

pentecostais, a conversão como um fenômeno extraordinário (vistoso) é algo 

constantemente repetido
583

. Ademais, Léonard pondera que pelo valor que é dado à 

Bíblia, por suas escolas dominicais, pelo tipo de organização eclesiástica, pelo 

rigorismo moral comum à maior parte das outras denominações e pela prática metódica 

do dízimo, é legítimo considerar a Assembléia de Deus como uma igreja protestante
584

. 

Deixando de lado o “pentecostalismo bíblico” da Assembléia de Deus, o historiador 

passa ao exame das Congregações Cristãs no Brasil – “mais originais” e afeitas “à 

preponderância da inspiração divina”
585

. 

 Atentando aos números que demonstravam seu rápido crescimento, bem como a 

força da igreja na populosa zona paulista, Léonard salienta que “em todos os lugares 

onde aparece, o pentecostalismo apresenta-se como forma ‘proletária’ do 

protestantismo”, o que constrasta com a realidade das denominações mais antigas, 

“abuguersadas ou em vias de abuguersamento”
586

. Aspectos como o potencial 

financeiro – fruto da generosidade dos fiéis -, a busca contínua da direção do Espírito 

Santo, a base doutrinária, o tipo de liturgia, a grande importância dos testemunhos, as 
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curas pela fé, o antinomismo decorrente da liberdade do Espírito etc. são elencados para 

comprovar, segundo o francês, a originalidade desse grupo que, nota-se, muito o 

impressionou. Tanto é assim que, às vezes, percebe-se que o pesquisador sai de cena e 

dá espaço ao “fiel protestante”. Quando diz, por exemplo, que “elas (as Congregações) 

fazem propaganda e não confiam somente em Deus, como nós fazemos. É inegável o 

fato delas receberem também os dons do Espírito. Nós não somos os únicos cristãos a 

recebê-los...”
587

 Léonard desvia seu foco da descrição histórica e da análise sociológica 

para se posicionar como fiel e particípe da vida protestante. Alhures temos outro 

exemplo desse “desvio” do autor: “Todas as comunidades que crêem na intervenção do 

Espírito e o invocam, sabem que o Adversário pode se manifestar para desconsiderar o 

grande movimento de despertamento servindo-se do próprio ‘reavivalista’ sem que ele o 

saiba”
588

. Comentários dessa natureza revelam como o pesquisador se envolveu com seu 

objeto de estudo e, por sua vez, reforçam a discussão sobre o problema da objetividade 

versus subjetividade no estudo da religião
589

.  

 Outra questão que vem à tona é a elaboração do texto utilizando-se os dados 

obtidos em pesquisas feitas por Antonio Cândido de Melo, Roger Bastide e Anita 

Cabral
590

. Com certeza, além disso enriquecer sua análise, explica a diferença de 

páginas dedicadas à CCB em relação às poucas que tratam da AD. É que no caso da 

primeira ele se serviu, além do material bibliográfico, dessas informações coletadas por 

outros; o que não aconteceu no caso da AD.  

No último capítulo, assim como nas últimas páginas de O Protestantismo 

Brasileiro, são abordados “os desvios do iluminismo e suas correções”. Léonard cita 

algumas ameaças às igrejas pentecostais: a utilização da Bíblia como livro de oráculos, 

seu uso – parcial, no caso da CCB – como única fonte de conhecimento, a tendência às 

iluminações e à “loucura religiosa”
591

. E exemplica com alguns casos dos quais tomou 

conhecimento: João Pedro Gomes, excluído da Igreja Fluminense; Bilbiano, dissidente 

da Igreja Evangélica Brasileira. Mas também menciona o desfecho positivo que teve o 

episódio do José Moreira da Silva que, sendo pentecostal, foi buscar junto aos 

presbiterianos a instrução teológica que uma igreja protestante tradicional podia 

oferecer e veio a se tornar ministro geral da Igreja de Nosso Jesus Cristo. Para Léonard 
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se tratava de um exemplo significativo “de um homem e de uma comunidade que 

poderiam ter descambado por caminhos perigosos e, sem abandonar o seu apego ao 

Espírito, sabem nutrir-se da Bíblia e aí encontrar, na Revelação, defesa contra as 

fantasias da inspiração individual”. Em seguida, apresenta a maneira de se corrigir o 

problema do iluminismo num protestantismo de constituição recente: 

 

O protestantismo brasileiro resolve o problema que apresenta a 

existência, nos meios proletários, de grandes movimentos espirituais 

fortemente independentes, como as Congregações Cristãs. Então não 

quer ou não sabe ocupar-se deles, que se arriscarão a cair na 

extravagância e, depois, na indiferença (como outrora a recusa de Lutero 

e de Zwínglio levou os anabatistas aos excessos de Münster e depois 

empurrou grande número de adeptos ao conformismo religioso)
592

. 

  

 O texto é finalizado com uma espécie de “profecia”, quando ele afirma que por 

meio dos fiéis que deixavam as fileiras das igrejas tradicionais em direção às 

pentecostais e/ou através de um relacionamento de simpatia entre os grupos, os 

protestantes poderiam fazer com que a Bíblia prevalecesse nas igrejas inclinadas às 

experiências iluministas
593

. 

 

 3.3.4 Escritos diversos  

 

L’Eglise (escrito em 1948 e publicado em 1949), O Protestantismo Brasileiro 

(concluído em 1950 e publicado em 1951-1952) e O Iluminismo (escrito em 1951 e 

publicado em 1952) são os principais textos de Léonard sobre o Brasil. São volumes 

próprios que, pode-se afirmar sem qualquer dificuldade, são conhecidos do público 

brasileiro a despeito do primeiro nunca ter sido traduzido para o português – no entanto, 

já ressaltamos que sua essência está contida na obra maior.  

Importantes por se constituírem a primeira síntese do protestantismo em nosso 

país, eles podem ser melhor interpretados se forem lidos em consonância com alguns 

textos que o próprio Léonard produziu e publicou em diferentes lugares. Salum, no 
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prefácio de O Protestantismo Brasileiro (1963), compartilhava da ideia de que esses 

estudos fossem reunidos e lançados entre nós
594

.  

É hora de voltar nossa atenção para esse material que, disperso, ainda em nossos 

dias não tem sido explorado pelos estudiosos do nosso protestantismo. Trata-se da 

“outra parte” da contribuição de Léonard que ainda está por ser apropriada, diluída e 

criticada por todos os que se interessam sobre as variadas manifestações que, sobretudo 

a partir do annaliste francês, convencionou-se chamar de “protestantismo brasileiro”.  

 

3.3.4.1 Bibliographie sommaire du protestantisme brésilien (Sem data). Duas 

páginas que se constituem um guia bibliográfico sobre o protestantismo em nosso país. 

Elaborado depois de 1950, o material traz algumas observações de Léonard sobre as 

principais obras. A seção “Fontes e Bibliografia” dO Protestantismo Brasileiro é mais 

detalhada. Possui apenas valor histórico. Se um dia viesse a ser publicado, seria por 

“amor à história”, como dizia Vicente Themudo Lessa. 

 

3.3.4.2 1548-1848 Dois Grandes Aniversários da Fidelidade à Doutrina 

Evangélica (set./ e outubro de 1948). Artigo de três páginas publicado em duas edições 

do jornal O Presbiteriano Conservador (nºs 7 e 8), os grandes aniversários evocados 

por Léonard são o “famoso Interim de Augsburgo”, de 15 de maio de 1548, e o 

“primeiro grande cisma das igrejas reformadas da França”, decorrente do Sínodo que se 

reuniu em setembro de 1848 na capital Paris. As duas datas, segundo o autor, 

transmitem o mesmo ensino: fidelidade à doutrina evangélica. O título do texto pode 

sugerir que nada ele acrescenta ao público brasileiro exceto a informação do passado 

protestante europeu. Todavia, suas linham guardam algumas observações de Léonard 

sobre o movimento protestante em nosso país e lançam luz sobre um aspecto que lhe 

intrigava, aparecendo diversas vezes ao longo das obras maiores (L’Eglise, O 

Protestantismo Brasileiro e O Iluminismo): igrejas de multidão versus igrejas de 

professantes. Sobre o protestantismo brasileiro, ele afirma: é “bisneto da Reforma, pela 

linhagem ‘América do Norte-Inglaterra-Escócia-Calvino’, recebeu ele (sic, dele) a 

doutrina religiosa, mas não a doutrina eclesiástica”. O contexto dessa assertiva diz 

respeito à profissão de fé que as igrejas brasileiras exigiam (e ainda exigem) dos seus 

fiéís, assunto sobre o qual nós, protestantes brasileiros, temos “alguma dificuldade de 

compreensão”. Lembra-nos que os grandes reformadores defendiam “a concepção de 
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uma ‘igreja de multidão’, à qual se pertencia, pela graça do batismo, aceito 

independente de qualquer disposição pessoal, e confirmado posteriormente”. Por outro 

lado, o conceito de igrejas confessionais (entenda-se: que exigem profissão de fé) tão 

“em voga no Brasil”, é uma herança do não conformismo puritano.   

 

3.3.4.3 Experiências Espirituais Francesas e Brasileiras (set./outubro de 1948). 

 Por “experiências espirituais” deve-se entender experiências doutrinárias. 

Ocupando o equivalente a duas páginas, o texto saiu no jornal bimestral da Igreja Cristã 

Evangélica do Brasil. O objetivo é a “troca de experiências” entre os dois 

protestantismos. Como virtude do protestantismo francês, Léonard cita sua proximidade 

do “espírito da Reforma”. Passa, em seguida, à recapitulação das suas principais 

experiências nos últimos 150 anos a fim de que os evangélicos daqui pudessem tirar 

algumas lições. Conclui, sem adentrar nas experiências brasileiras, mencionando o 

esforço de alguns setores da igreja francesa em cultivar o diálogo entre movimentos e 

tendências distintas (e, às vezes, rivais) para recomendar aos protestantes brasileiros que 

evitem certos erros e consigam encontrar sua doutrina própria, que “firmará e 

decuplicará seus notáveis progressos”. Para tanto, lembra-nos o francês, o nosso 

protestantismo “tem necessidade de todas as suas Igrejas”.  

 

3.3.4.4 Experiências Eclesiásticas Francesas e Brasileiras (nov./dezembro de 

1948). É a continuação do artigo anterior, agora sob a perspectiva das experiências 

relacionadas à “natureza da igreja e à sua organização”. Léonard retoma, aqui, mais uma 

vez, um tema também contemplado nO Presbiteriano Conservador: a discussão em 

torno da questão  “igreja de multidão” (multidunidária) e “igreja de professantes”. Ele 

mostra que, na França, principalmente a partir de 1848, os protestantes começaram a se 

dividir por causa desse assunto. Foi o que ensejou o surgimento das Igrejas Evangélicas 

Livres em 1848, registra. Assim, ao relatar algo da história protestante no seu país, ele 

recomenda aos protestantes brasileiros que preservem a concepção dos reformadores, 

isto é, que sustentem a validade “do batismo que faz entrar a criança na igreja cristã e 

não em tal ou tal denominação”. Por isso, ele critica a classificação predominante por 

aqui entre “crentes” e “não crentes” – a partir do critério da profisssão de fé – dentro de 

uma mesma família, por exemplo. Entende que a “igreja de multidão é mais 

misericordiosa” para com os que estão “perdendo a velocidade”. Para defender seu 

argumento, ele menciona ter visto em algumas das grandes “igrejas de professantes” 
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jovens desatentos e inquietos em seus bancos – atitude que atestava que essas igrejas 

não eram somente um “viveiro de gente piedosa, mas uma rede atirada à água corrente”. 

Em seguida ele informa que existiam, na França, as duas posições dentre as igrejas de 

lá, fato que mostrava um aspecto positivo da pluralidade de denominacões... “as 

denominações têm ainda seu lugar, seu papel a desempenhar (...) se cada denominação 

deve saber sua verdadeira razão de ser, deve também reconhecer a das outras”.  

 

3.3.4.5 Saudação ao Presbitério Conservador (28 de junho de 1949). Discurso de 

saudação ao Presbitério da Igreja Conservadora. É, certamente, um texto útil para todos 

que desejam saber, de forma resumida, a visão que Léonard tinha do nosso “jovem” 

protestantismo em comparação ao “velho” protestantismo europeu. Nele se nota a 

simpatia do autor para com a “legitimidade do denominacionalismo” em oposição ao 

“confusionimo” (entenda-se: ecumenismo) - que já se revelava forte na Europa daqueles 

dias posteriores à II Guerra. Tem algumas linhas sobre a Igreja Reformada na França e 

contém as impressões do francês acerca das duas principais “forças” do evangelicalismo 

nacional: evangelização e doutrina (por meio das Escolas Dominicais).  

 

3.3.4.6 Brasil, Terra de História (abril/junho de 1950). Fundamental. Não é o 

primeiro escrito seu no Brasil ou sobre o Brasil, mas é onde ele expressa sua motivação 

– estudar “um protestantismo que constitui uma das conquistas mais importantes feitas 

desde o fim do século XVI” (p. 220) – e apresenta sua comparação entre as 

“modalidades de instalação do protestantismo na Europa e no Brasil” (p. 223). 

Produzido depois da publicação de L’Eglise, nele encontramos as linhas de pensamento 

nas quais a obra O Protestantismo Brasileiro se baseia. Pode ser lido como introdução 

deste.  

 

3.3.4.7 Le Probléme du Messianisme dans ses rapports avec le Nationalisme 

chez les Nègres du Brésil – Théorie Sociologique
595

 (1951). Este artigo aborda um tema 

acerca do qual Léonard só dedicou este escrito. Texto corrido, sem divisões ou tópicos, 

ele discorre, dentre outras coisas, sobre as influências portuguesa, indígena e africana na 

religiosidade brasileira. Observa, por exemplo, a grande diferença entre os “dois 

territórios” que estão em níveis opostos de civilização: o litoral, muito civilizado, de 
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frente para Europa e especialmente para França, com uma aristocracia que tem suas 

ricas bibliotecas; do outro lado, o interior, lugar imenso, região seca (“pays désertique”, 

ele diz), atrasado, onde vivem descendentes de índios, mestiços e mulatos em condições 

que remontam ao tempo dos primeiros colonos portugueses. Ou seja, “um choque 

inevitável devia se produzir”. A partir desse contraste, Léonard mostra como questões 

de ordem social rapidamente se aliam aos sentimentos religiosos e, assim, veio à tona 

Canudos, por exemplo. “Nota-se aqui a nitidez do elemento de ressentimento” (...) “os 

preconceitos já mencionados, as reivindicações políticas e sociais atingem a religião e 

possuem elementos messiânicos” (p. 320 e 326). Um texto que permite aos leitores se 

aprofundar na problemática desenvolvida na obra O Iluminismo.  

 

3.3.4.8 L’Évangile au Brésil
596

 (1952). Este artigo de 27 páginas publicado na 

Revue de l’Évangélisation não é outra coisa senão o resumo dO Protestantismo 

Brasileiro. A sequência de assuntos abordados é a que se encontra nesta obra. O texto se 

inicia e se encerra da mesma maneira que o PB: mencionando, respectivamente, as 

tentativas francesa e holandesa e o desafio das igrejas iluministas. Pela informação dada 

pelo editor da Revue (p. 208), o periódico vinha publicando uma série de artigos sobre o 

protestantismo em diferentes partes do mundo: Itália, América hispânica, Portugal e 

Espanha. O próprio Léonard já havia escrito sobre o movimento evangélico na Itália
597

. 

O artigo tem, portanto, a vantagem de oferecer ao público francês uma síntese da obra 

que, apesar do interesse do autor, por motivos financeiros, jamais seria publicada na 

Europa: O Protestantismo Brasileiro.     

 

3.3.4.9 Protestant français et Protestant brésilien
598

 (1953). Um estudo 

comparativo entre os protestantimos francês e brasileiro: eis o intento de Léonard no 

artigo em questão. Aproveitando-se de análises recém publicadas (os artigos dO 

Protestantismo Brasileiro [1951-52] e a obra sugerida por Febvre, Le Protestant 

Français [1953]), Léonard redige, na opinião do editor, um “étude de psychologie 

historique” (p. 8). Consciente das diferenças (“considérables”) entre as duas realidades 

(o passado, a geografia, a economia, a sociologia, a extensão territorial etc.), ele 
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também menciona uma semelhança que não pode ser descartada: a origem étnica (“race 

latine”). Passa, então, à consideração dos dois protestantismos tendo como “chave de 

leitura” o parâmetro já utilizado para descrever o protestante francês na obra homônima, 

a saber: o protestante é um homem de um passado, de uma mensagem e de uma 

expectativa. Depois de discorrer sobre os dois tipos (francês e brasileiro) a partir dessa 

“chave”, chega à seguinte conclusão:  

 

Tanto o protestantismo da Europa quanto o protestantismo dos Estados 

Unidos são protestantismos velhos, portadores de doenças da velhice (a 

teologia da Europa e a organização defensiva dos Estados Unidos). O 

protestantismo do Brasil é um protestantismo jovem: criança aqui, 

adolescente lá, que repete as experiências da Reforma e de seus herdeiros 

(p. 57).   

   

3.3.4.10 La Formation d’une Société Protestant au Brésil
599

 (1953). Semelhante 

ao artigo “L’Évangile au Brésil” por se tratar de um texto que oferece um panorama 

histórico, aqui Léonard procura descrever o protestantismo brasileiro pelo viés do seu 

“corps protestant” (p. 241). A ênfase recai, portanto, na composição social do nosso 

protestantismo. O público francês é informado acerca da diversidade que caracteriza as 

igrejas daqui: há intelectuais, aristocratas, camponeses, caboclos, agricultores, 

burgueses, imigrantes italianos e um número cada vez maior de proletários; os pastores, 

com vastas extensões para cobrir, são mal remunerados; o puritanismo praticado pelas 

comunidades é responsável tanto pela segregação de uns como pela coesão de outros; a 

coexistência de famílias tradicionais e outras recém-convertidas. O texto se encerra com 

a observação de que o protestantismo brasileiro, nos últimos quarenta anos, tem cada 

vez mais conquistado as massas populares (p. 253). 

 

3.3.4.11 Introdução à obra “Pionniers de la foi” (1955). Em 5 páginas, Léonard 

faz uma apresentação do livro Bandeirantes da Fé ao público francês. Ele informa 

alguns dados e elenca algumas características do protestantismo brasileiro. Essa obra - 

que contém as memórias da autora Maria de Melo Chaves sobre a conversão de seus 

familiares e, por isso, traz uma descrição da inserção do protestantismo no interior do 
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país (Minas Gerais) - despertou a atenção de Léonard porque além de registrar “quase 

todos os aspectos do protestantismo brasileiro, com exceção apenas do das grandes 

cidades como São Paulo e Rio de Janeiro” (p. 9) ele via nela algumas semelhanças com 

um certo passado huguenote e poderia influenciar os protestantes de sua pátria a orar e 

esperar por melhores dias. O livro “aborda personagens e similaridades da nossa história 

huguenote, nos tempos benditos de Despertamento. Possa ele, recriar em nós a nostalgia 

e nos levar a pedir a Deus o seu reaparecimento” (p. 9). Enfim, é um texto que, como a 

Bibliographie sommaire du protestantisme brésilien, por não conter nenhum elemento 

novo em relação aos demais, tem um valor meramente informativo. Por essa razão, 

poderia ter sido incluído como apresentação ou apêndice da reedição de Bandeirantes 

da Fé
600

.    

 

3.3.4.12 Le Denominalisme dans le Protestantisme Brésilien (sem data). Pelas 

características do documento – datilografado, sem data e notas de rodapé e constando a 

informação, abaixo do nome do autor, de “professeur d’Histoire de la Réforme et du 

Protestantisme à l’Ecole des Hautes Etudes (Sorbonne), secrétaire de la Section des 

Sciences Religieuses” –, provavelmente se trate do conteúdo de uma aula ou palestra de 

Léonard. Com 7 páginas, o texto está assim distribuído:  

POSITION DU PROBLEME: a) Le protestantisme brésilien est le succès le plus 

marquant de la Réforme dans les temps modernes; b) Le protestantisme brésilien est le 

plus divise qui soit à l’heure actuelle (hormis celui des U.S.A); c) Le protestantisme 

brésilien tient à son dénominationalisme et résist à l’union; d) Le protestantisme 

brésilien n’en continue pás moins, de nos jours, une expansion rapide;       

 ORIGINES DU DENOMINATIONALISME BRESILIEN: a) Denominations 

Importees; b) Denominations Autochtones; c) Denominations d’Origine Complexe; 

SIGNIFICATION DU DENOMINATIONALISME BRESILIEN 

 RAISONS DU MAINTIEN ET DU SUCCES DU DENOMINATIONALISME 

BRESILIEN 

  Como se pode depreender dos tópicos, o artigo é, indiscutivelmente, um 

relevante material sobre o protestantismo em nosso país bem como mais uma fonte para 

se conhecer melhor o pensamento de Léonard.        
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3.3.4.13 La Confession de foi Brésiliene de 1557
601

 (1958). Publicado na 

Alemanha, trata-se de um artigo no qual o autor comenta a Confissão de Fé da 

Guanabara. Registramos que há nada no mesmo que se relacione à realidade brasileira 

dos séculos XIX e XX. No entanto, por ser um estudo sobre um documento que tantas 

vezes é citado e comentado entre nós, sua virtude reside no fato de ser uma crítica 

elaborada por um autor que tão bem conhecia a teologia, a época e a língua de Calvino.  

 

3.3.4.14 O Brasil na Histoire Générale du Protestantisme (1964). Na última 

parte da sua obra magna, Histoire Générale du Protestantisme, Léonard aborda a 

expansão mundial do protestantismo. Como já informamos, alhures, quando ele morreu 

em 1961 os volumes I e II já tinham sido publicados e o terceiro estava esboçado. 

Coube a um discípulo seu, Jean Boisset, seguindo o roteiro e a bibliografia prescritas 

por Léonard, redigir o terceiro volume – publicado em 1964. Nele encontramos 14 

páginas dedicadas ao Brasil
602

. A leitura delas, assim como a verificação da bibliogradia 

consultada por Boisset, permite-nos afirmar que nenhum elemento ou ideia nova sobre o 

nosso protestantismo aparece no texto.  

 

3.4 ÉMILE-G. LÉONARD E SUA CONTRIBUIÇÃO AOS ESTUDOS DO 

PROTESTANTISMO BRASILEIRO 
 

Acompanhamos até aqui a produção bibliográfica de Léonard sobre o 

movimento evangélico nacional. Observamos e comentamos seus livros e artigos. É 

chegado o momento de problematizar a relevância da sua obra para os estudiosos que, 

como ele, se lançaram ao desafio de analisar o protestantismo em nosso país. 

Objetivamente: em que consiste a contribuição do annaliste francês aos estudos do 

protestantismo brasileiro?       

Em primeiro lugar, identificamos a contribuição de Léonard quanto à 

metodologia de pesquisa empregada na construção do seu texto. Influenciado pelos 

ventos soprados pelos Annales e, particularmente por Lucien Febvre, sua obra revela o 

uso de um repertório familiar aos membros do grupo: a “história-problema”
603

 (as 
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perguntas levantadas); a “história global”
604

 (a inserção dos personagens no contexto ao 

qual pertenciam); a “psicologia histórica”
605

 (a percepção das necessidades sócio-

religiosas da população) ou “história das mentalidades”, como é mais conhecida hoje; a 

ampliação do conceito de documento
606

; a “história econômica, que se apóia em séries 

de nascimentos, de casamentos e de falecimentos...”
607

. A leitura dos seus escritos ainda 

revela ter ele feito visitas de campo, entrevistas e se utilizado de dados colhidos por 

outros pesquisadores. Enfim, ele elaborou sua interpretação dando uma nova 

caracterização ao cenário religioso nacional, mostrando a interação dos diferentes 

personagens na vida das igrejas e procurando encontrar no protestantismo brasileiro 

soluções para o protestantismo francês
608

.    

Essa abordagem abrangente, totalizante, interdisciplinar, preconizada pelos 

annalistes, e, no caso de Léonard, com ênfase na história social, também caracterizava 

as aulas e disciplinas por ele ensinadas na Faculdade. O relato de Bastide a esse respeito 

é, realmente, oportuno:  

 

Seus cursos eram realizados sobre diversas classes sociais, os 

camponeses, a nobreza, identificando os contornos, seguindo as 

metamorfoses. E, pela primeira vez na história da Faculdade de São 

Paulo, as fronteiras entre as diversas disciplinas se aboliram. A maior 

parte dos meus alunos de sociologia se misturavam sobre os mesmos 

bancos aos alunos de história para escutar, com o mesmo fervor 

apaixonado, as lições de um professor respeitado e querido. Assim, a 

influência dos ensinamentos de Léonard transbordaram os 

compartimentos da Faculdade, e eu posso aqui dar um testemunho 

emocionado: Émile-G. Léonard exerceu uma considerável influência 

sobre toda uma geração de estudantes de ciências humanas, e não apenas 

sobre uma geração de historiadores.  

  

Temos que lembrar ainda sua formação de paleógrafo obtida na École des 

Chartes da Sorbonne, que o treinou na aplicação da crítica das fontes às suas pesquisas. 
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Ademais, essa formação de chartiste também contribuiu para que nele fosse lapidado o 

irenismo necessário para compreender “les autres et par les autres”
609

. Outro elemento 

que, admitido pelo próprio Léonard, deve ser evocado é o aprendizado adquirido na sua 

passagem pela École Française de Rome: o estudo do passado para entender e explicar 

o presente, “que é o tempo que Deus nos deu para dentro dele cumprirmos o nosso 

dever”
610

. Enfim, são influências que modelaram sua concepção de historiador e que se 

fazem sentir no estudo que emprrendeu acerca da realidade brasileira.  

Watanabe pondera que Léonard foi “um dos primeiros historiadores franceses 

dos Annales a ter o Brasil como objeto de estudo”
611

. Entendemos ser possível afirmar 

que ele não foi somente “um dos primeiros”, mas o primeiro a ter o Brasil como seu 

objeto de análise
612

. Cruzando as informações de Massi
613

 com as de Filho, Simão e 

França
614

, tomamos conhecimento dos historiadores franceses que serviram à USP nas 

duas décadas iniciais: em 1934, Émile Coornaert; em 1935 e, segunda vez, em 1947, 

Fernand Braudel; em 1938, Jean Gagé; em 1948, Léonard; em 1949, Charles Morazé; 

em 1951, Philippe Wolff; em 1953, Fréderic Mauro, M. Bataillon e Jacques Godechot; 

e, em 1954, Maurice Lombard. A delimitação desse período (1934 – 1954) tem a ver 

com o nascimento da USP e o fim da primeira fase dos Annales, marcada pela morte de 

Febvre (1956) e o surgimento da era Braudel
615

. Reiteramos que Léonard foi 

contemporâneo da 1ª geração, que, com a morte de Bloch, foi capitaneada depois da II 

Guerra exclusivamente por Febvre. Importa-nos atentar aqui, mais exatamente, para os 

historiadores que estiveram antes ou no mesmo período em que Léonard esteve no país. 

Fazendo esse recorte, permanecem os nomes de Émile Coornaert, Fernand Braudel, 

Jean Gagé e Charles Morazé. Destes, apenas Morazé publicou algo sobre o Brasil: Les 

trois âges du Brésil, mas em 1954. Portanto, Léonard, com seus artigos na Revista de 

História, foi o primeiro historiador ligado ao movimento a fazer do Brasil seu objeto de 

estudo.    
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Outro aspecto da contribuição de Léonard aos estudos sobre o protestantismo em 

nosso país, diz respeito ao pioneirismo da sua pesquisa. Pioneirismo, ressalte-se, em três 

frentes.  

Ele foi o primeiro a elaborar uma síntese do movimento evangélico no Brasil. 

Ao se deparar com a bibliografia existente ele não dispôs de nenhuma obra que 

descrevesse o nosso protestantismo porque ninguém havia tentado escrevê-la. Existiam, 

é verdade, alguns históricos de denominações, mas nenhum livro que conjugasse uma 

visão panorâmica e, ao mesmo tempo, uma interpretação delas. Lembra-nos Matos que 

“foi só com o livro do professor Émile G. Léonard que se fez o primeiro estudo 

realmente valioso sobre o Protestantismo, do ponto-de-vista sociológico”
616

. É 

interessante notar que O Protestantismo Brasileiro foi escrito no momento em que seu 

autor tinha quase 60 anos e já contava com algumas obras de síntese publicadas, nas 

quais havia se lançado ao desafio de interpretar grandes períodos, movimentos ou 

espaços
617

.  

Igualmente pioneira foi sua atitude de investigar as “heréticas” – assim eram 

vistas – comunidades pentecostais. Hoje - e desde a década de 70 o interesse tem sido 

cada vez maior -, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, o trânsito religioso etc. são 

estudados e discutidos à exaustão pelos nossos acadêmicos. No entanto, nos dias em que 

Léonard esteve entre nós (1948-1950), estes grupos não eram se quer considerados 

protestantes pelas igrejas que compunham o protestantismo da época. Raramente é 

comentado que a obra O Iluminismo num protestantismo de constituição recente, de 

1952, é a primeira análise acadêmica do pentecostalismo brasileiro. Talvez isso possa 

ser explicado pelo fato do texto ter ficado restrito à academia francesa, visto que por lá 

nunca apareceu fora desse meio. Tiveram que se passar 36 anos para que O Iluminismo 

fosse lançado em português (1988). Campos observa que “o primeiro texto acadêmico 

publicado no Brasil e que se tornou um marco pioneiro foi escrito por Beatriz Muniz 

de Souza (1969)”
618

. A referência é à obra A experiência da salvação: Pentecostais em 

São Paulo
619

.  
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O pioneirismo de Léonard também se faz notar ao percebermos que foi ele que 

introduziu a temática protestante na academia nacional. Sua obra é a precursora do 

estudo do protestantismo nos círculos universitários brasileiros. Como bem nos lembra 

Ribeiro em seu artigo “O protestantismo brasileiro: objeto em estudo”, apesar de alguns 

professores da recém-criada USP serem de famílias evangélicas, e mesmo de outros 

protestantes terem por lá passado como alunos – Odilon Nogueira de Matos, por 

exemplo –, nenhum deles se interessou por pesquisar o assunto nesse meio. Essa 

empresa coube a Léonard.         

Como precursor do estudo do protestantismo no cenário acadêmico nacional, 

conforme acabamos de mostrar, por uma dessas ironias que se dão no mundo dos 

homens, foi este historiador francês que consagrou a expressão protestantismo 

brasileiro. Mendonça assevera que “o conceito de protestantismo brasileiro ganha 

legitimidade com Léonard para expressar o cristianismo não católico no Brasil, embora 

já fosse usado por outros antes dele”
620

. Temos, assim, na afirmação do conceito 

protestantismo brasileiro, título do seu principal texto sobre o Brasil, mais um aspecto 

da contribuição de Léonard aos estudos do protestantismo na academia brasileira.  

Não podemos deixar de mencionar, por fim, aquilo que Willaime pontuou sobre 

a obra magna do annaliste protestante - Histoire Générale du Protestantisme - e que se 

aplica igualmente ao seu estudo do protestantismo brasileiro: “a leitura da obra de 

Léonard continua sempre estimulante pelas pistas de pesquisa que abre”
621

. Eis aqui 

mais uma faceta da contribuição de Léonard, pois “os bons livros não valem só pelo que 

encerram, mais ainda pelo que sugerem”
622

. É o que mostraremos no próximo tópico: a 

bibliografia protestante depois de Léonard. Por hora, basta registrar que uma parcela da 

produção acadêmica brasileira das últimas décadas relacionada à temática protestante é, 

explicíta ou oficiosamente, um desdobramento das questões por ele abordadas ou 

levantadas. É isto que pretendemos dimensionar com a presente dissertação, lembrando 

que o pioneirismo da obra de Léonard possui tanto o mérito de abrir caminhos como o 

poder de sugerir pistas equivocadas. Como nos foi oportunamente lembrado pelo Dr. 

Valdinei Ferreira
623

, por ocasião da discussão do projeto de pesquisa que enseja a 

presente dissertação, “a tese de similaridade foi assumida integralmente pela sociologia 
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religiosa e pela sociologia da religião de Rubem Alves e Antonio Gouvêa Mendonça” e 

“a comparação do ambiente do protestantismo no Brasil com o ambiente da Reforma do 

século XVI levou a alguns equívocos em Rubem Alves, Elter Dias Maciel e 

Mendonça”. Ademais, devemos lembrar que, com exceção do trabalho de Watanabe 

tantas vezes aqui citado, ainda estar por ser feita uma avaliação criteriosa e abalizada da 

reflexão de Léonard - sempre citada, muito respeitada, mas raramente criticada.   

Passemos agora à demostração de como a obra de Léonard se tornou um clássico 

para os estudiosos do protestantismo e também uma referência para os demais autores.  

 

3.5 UM FRANCÊS NO OLIMPO BRASILEIRO: A BIBLIOGRAFIA 

PROTESTANTE DEPOIS DE ÉMILE-G. LÉONARD 
 

 

Um clássico é um livro que vem antes de 

outros clássicos; mas quem leu antes os 

outros e depois lê aquele, reconhece logo o 

seu lugar na genealogia. Italo Calvino. São 

Paulo, Companhia das Letras, 1995, p. 14.       

 

Qualquer leitor, protestante ou não, acadêmico ou não, que buscar informações a 

respeito da história do protestantismo em nosso país vai, inevitavelmente, se deparar 

com o nome de Léonard - que “é, até hoje, o historiador do protestantismo brasileiro 

mais citado e a fonte da qual muitas análises foram construídas”
624

. O Protestantismo 

Brasileiro, quer em forma de artigos (1951-52) quer na versão definitiva (1963), é a 

obra mais influente nos estudos que se relacionam às igrejas que compoem o 

“protestantismo de missão”
625

, a saber: congregacionais, presbiterianos, batistas, 

metodistas e episcopais. À guisa de clareza, nunca é demais reiterar que são estes os 

grupos estudados no livro.  

Observemos agora como a obra leonardiana, de um lado, influenciou autores que 

se lançaram à pesquisa da temática protestante e como, por outro, ela tem sido vista e 

avaliada na academia brasileira.  

O primeiro testemunho que evocamos é o de Roger Bastide. Por várias razões, 

constitui-se no depoimento mais relevante que temos sobre a obra “brasileira” de 

Léonard. É que Bastide já estava no país antes do seu compatriota chegar e por aqui 
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permaneceu até depois do seu regresso (1938-1953). Ele pôde acompanhar de perto o 

esforço do amigo, segundo ele mesmo relata. Mais do que isso, Bastide muito 

contribuiu com o livro de Léonard, oferecendo-lhe dados de pesquisas suas e de seus 

alunos, discutindo opiniões e emprestando seu conhecimento da cultura e cenário 

religioso brasileiros. Lembremos ainda que ele, além de ter a mesma formação religiosa, 

era filho da mesma região de Léonard: Cévennes. Notemos o que ele diz acerca do 

nosso personagem:  

 

Foi assim que Émile-G. Léonard pode escrever sua magnífica 

monografia: O Protestantismo Brasileiro. Estudo de eclesiologia e de 

sociologia religiosa, publicado na Revista de História de São Paulo, 

assim como os diversos artigos publicados na Revista da Faculdade de 

Teologia Protestante d'Aix ou na Biblioteca da Escola de Altos Estudos. 

Quantas vezes discutimos juntos esses problemas, e eu pude acompanhar 

durante sua estada brasileira o pesquisador atormentado pelo seu objeto. 

Eu digo: atormentado. Ao trabalho para o qual estava proposto não 

faltavam dificuldades... Os documentos não faltaram, mas eles estavam 

abandonados em algum armário empoeirado... Houve uma segunda fonte 

de documentação, mais facilmente acessível, e que eu chamaria literatura 

sociológica: as estatísticas de igrejas, dos pastores, dos fiéis, os 

regulamentos eclesiásticos, os jornais religiosos. Porém, as cifras e os 

artigos não significam nada se não souberem ler, em filigrana, a vida 

espiritual da qual eles não são mais que a expressão (...). Assim, durante 

a pesquisa, o historiador se confunde em sociólogo, em um sociólogo 

sem dúvida oposto a uma sociologia acadêmica que lhe parecia falsa, 

porém que faz de todo o conjunto de sua obra uma contribuição valiosa 

tanto para a sociologia quanto para a história social do protestantismo
626

. 

   

“Contribuição valiosa”? A julgar pela influência exercida e a maneira como tem 

sido avaliada, a pesquisa de Léonard é, de fato, cara ao protestantismo brasileiro.     

O primeiro estudo acadêmico realizado sobre o pentecostalismo e publicado em 

nosso país, conforme nos lembra Campos
627

, é o de Beatriz Muniz de Souza: A 

experiência da salvação: Pentecostais em São Paulo. Publicado em 1969, trata-se da 

                                                 
626

 BASTIDE, Roger. Op.cit., p. 82-84. 
627

 Cf. CAMPOS, Leonildo Silveira. Op.cit., p. 37. 



145 

 

sua tese de doutoramento apresentada em 1967 na UNICAMP
628

. Ao longo das 154 

páginas do texto a influência de Léonard se faz presente do início ao fim da obra. Ele 

não é apenas o primeiro autor citado, mas também o mais citado: 11 vezes, com vários 

excertos seus transcritos nas notas de rodapé
629

. Depois dele, aparecem Prudéncio 

Damboriena com 5 citações, Cândido Procópio Ferreira de Camargo com 4 e Max 

Weber com 4. Aliás, para ser mais preciso na observação, registramos que a bibliografia 

elencada por Souza revela que Léonard é também, dentre os teóricos, o autor mais 

consultado por ela – com quatro de suas obras listadas
630

.     

Em 1970, o americano Carl Joseph Hahn – que por muitos anos foi missionário 

no Brasil, onde lecionou no Seminário Presbiteriano de Campinas e na Faculdade de 

Teologia Metodista em São Bernardo do Campo/SP – defendeu sua tese de 

doutoramento na Universidade de Edimburgo, Escócia. A mesma ficou inédita em 

português até 1989 (hoje já se encontra em segunda edição), quando a ASTE, por meio 

da tradução de Antonio Gouvêa Mendonça, lançou-a entre nós: História do Culto 

Protestante no Brasil. A conclusão a qual Hahn chegou é aquela já presente em O 

Protestantismo Brasileiro. Mendonça, na nota introdutória ao livro, foi preciso:  

 

o autor constata que o culto protestante no Brasil contém um desvio 

básico: nunca é a jubilosa resposta do homem ao amor de Deus pela 

humanidade mas é, antes, o cumprimento de um dever acrescido de 

elementos. As “ordens de culto” são instruções para o cumprimento desse 

dever. O fiel, ao mesmo tempo que cumpre um dever, aprende. Ora, 

dever e aprendizado são trabalhos. Foi por isso que Léonard estabeleceu 

a diferença entre o culto no Brasil e na Europa: aqui “culto = trabalho”, lá 

“culto = adoração”
631

.  

 

 No início e no final do seu texto, Hahn não tem dificuldade em assumir o que 

Mendonça e qualquer leitor mais atento percebem: sua dependência de Léonard
632

. Para 

Hahn, a obra do francês “é a mais completa obra sobre o protestantismo no Brasil”
633

. 

                                                 
628

 Cf. SOUZA, Beatriz Muniz de. Op.cit., p. 15. 
629

 Cf. SOUZA, Beatriz Muniz de. Op.cit., p. 21, 29, 33, 80, 110, 116, 124, 135, 141, 155 e 161. 
630

 Cf. SOUZA, Beatriz Muniz de. Op.cit., p. 175. 
631

 HAHN, Carl Joseph. História do Culto Protestante no Brasil. p. 12.  
632

 Cf. Ibid., p. 23-24 e 359-360.  
633

 Ibid., p. 384.  
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Três anos mais tarde, outra tese de doutoramento foi defendida. Depois de um 

longo e vasto trabalho de pesquisa em arquivos do Brasil, Estados Unidos e Europa 

(incluindo o do Vaticano), David Gueiros Vieira defende, na The American University, 

em Washington, D.C., Protestantism and The Religious Question in Brazil: 1850-1875. 

Nela, encontramos o seguinte parecer: “the scholarly, and to date the most complete, 

work on Protestantism in Brazil, by Professor Émile-Guillaume Léonard, which 

contributed the germinal thought for the present study”
634

. A publicação da tese em 

português aconteceria em 1980, pela Universidade de Brasília, e envolve, pelo menos, 

três fatos dignos de menção: o material foi submetido à crítica de José Honório 

Rodrigues
635

 e Gilberto Freyre
636

, sendo este seu prefaciador; o livro contém parte da 

tese, mas não é a tese na íntegra; o método que o autor utilizou para atender às 

exigências editoriais da UNB foi, conforme nos relatou por e-mail, o de “arranca 

páginas” – reduzindo suas 999 para 500, que correspondem às da edição da UNB (409 

páginas).  

No mesmo ano da tese de Vieira (1973), Boanerges Ribeiro publicava 

Protestantismo no Brasil Monárquico – sua dissertação de mestrado defendida um ano 

antes na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O autor dedica a obra a 

três pessoas, sendo uma delas Léonard. Como Vieira, Ribeiro confessa sua dívida para 

com ele: “sua sugestão de que aspectos da própria Igreja Católica Romana de então 

possibilitaram a aceitação do Protestantismo pareceu-me merecedora de exame”
637

. 

Em 1979, o ex-pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil Rubem Alves trouxe a 

lume Protestantismo e Repressão
638

. Trata-se de sua tese de livre-docência apresentada 

à Universidade de Campinas (UNICAMP). Nela Alves afirma ser possível estabelecer 

pelo menos “três tipos ideais no Protestantismo”: o protestantismo de reta doutrina, o 

protestantismo do sacramento e o protestantismo do espírito
639

. Indagamos: onde, ou em 

                                                 
634

 VIEIRA, David Gueiros. Protestantism and The Religious Question in Brazil: 1850-1875. 

Washington, D.C.: The American University, 1973, p. 7.  
635

 Cf. VIEIRA, David Gueiros. A Crise de Julho na Revolução dos Cravos: um diário da revolução 
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Rodrigues.          
636

 Cf. VIEIRA, David Gueiros. O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil. 

Brasília: Editora Universidade de Barsília, 1980, p. 14. 
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 RIBEIRO, Boanerges. Protestantismo no Brasil Monárquico. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 

1973, p. 11. 
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 Atualmente o livro é publicado com o título Religião e Repressão.   
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 Cf. ALVES, Rubem A. Protestantismo e Repressão. São Paulo: Editora Ática, 1979, p. 35-36.    
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quem, ele se baseou para desenvolver esta tipologia? Ou teria sido um insight dele? A 

julgar por suas palavras, não parece ser este o caso:  

 

Não sou capaz de explicar o método que me levou a construir o tipo que 

irei descrever (protestantismo de reta doutrina), no transcurso deste 

trabalho. Há emoções, valores, experiências biográficas envolvidas no 

processo. Muitas sugestões me foram feitas pelas discussões que já se 

deram em torno do asssunto
640

.  

 

Asseguramos que se trata de uma ligeiríssima adaptação das “três vias de acesso 

ao divino” mencionadas pelo francês. Alves conhecia a principal obra de Léonard. Ela 

aparece na bibliografia, na seção “obras não-citadas”
641

. Em outros escritos Alves 

também se utiliza da reflexão de Léonard
642

.  

Para Leonildo Silveira Campos, autor de Teatro, Templo e Mercado (1997), 

“Emile Leonard (1891-1961) deixou uma notável obra no campo da história do 

protestantismo francês e também da história social do protestantismo brasileiro”
643

. 

“Emile-Guillaume Léonard (...) é o responsável nesse período pela publicação de 

uma das mais importantes obras de eclesiologia e história social do protestantismo 

brasileiro”
644

, assevera a antropóloga Lidice Meyer Pinto Ribeiro.  

Dentre os nomes que não optaram pelo protestantismo como tema de seus 

interesses, mas que reconhecem a contribuição de Léonard no que se refere à 

bibliografia nacional referente ao tema, citamos alguns.     

Isaac Nicolau Salum, então catedrático de Filologia Românica na USP, na 

conclusão do prefácio dO Protestantismo Brasileiro, desfere: “são estes, pois, seus 

grandes méritos: trabalho pioneiro, documentação rigorosa, lúcidas intuições, exposição 

muito agradável”
645

.  

                                                 
640
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641
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Para Eurípedes Simões de Paula, da 1ª geração de historiadores da USP e 

contemporâneo de Léonard na mesma instituição, o francês era “grande conhecedor da 

História Social da França e da Itália na época moderna, deixou marcada sua presença no 

Brasil com uma excelente História do Protestantismo no Brasil, publicada em 

fascículos pela Revista de História”
646

. 

Referindo-se aos franceses que serviram à USP, Novais diz que todos eram  

 

de primeira qualidade. O Leonard é o principal historiador do 

protestantismo na França e quando veio, inaugurou uma das duas 

cátedras de História (havia a cátedra de História da Civilização e a de 

História da Civilização Brasileira). Excepcionalmente, Leonard, 

especialista em História do Protestantismo, escreveu um artigo muito 

interessante sobre o protestantismo no Brasil
647

.  

 

José Ribeiro de Araújo Filho, Aziz Simão e Eduardo d’Oliveira França
648

, todos 

catedráticos na USP, e que foram alunos da geração francesa, testemunham: “Este 

esteve no Brasil (...) e ao voltar à França sucedeu a Lucien Febvre na Universidade de 

Paris, tornando-se, por sua obra, a maior autoridade francesa em História da Reforma 

Protestante; em São Paulo escreveu trabalho fundamental sobre a História do 

Protestantismo no Brasil”
649

.  

Na sua Teoria da História do Brasil, ao discorrer sobre a temática religiosa, José 

Honório Rodrigues pontua que “estudos como os de José Carlos Rodrigues, de Erasmo 

Braga e Kenneth Grubb, e especialmente de Emile G. Leonard, revelam o nascimento e 

a expansão paulatina das várias seitas protestantes que contam, hoje, com mais de dois 

milhões de fiéis”
650

.      

Em Ordem e Progresso Gilberto Freyre se utiliza da obra de Léonard:  
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Alguns aspectos do desenvolvimento do Protestantismo – inclusive no 

período evocado neste ensaio – vêm sendo estudados sob critério 

sociológico pelo Professor Émile G. Léonard, que (...) publicou em 1949 

(fasc. I, t. IX) um ensaio, “L´Eglise presbytérienne au Brésil”, seguido 

de outro, “O Protestantismo Brasileiro. (...)”, aparecido na Revista de 

História, de São Paulo, fasc. I, 1951 (...). Vejam-se, ainda, do Professor 

Léonard, o artigo “Le protestantisme brésilien” (...) e o livro, 

“L´illuminisme”, publicado em Paris em 1953 e que lembra de Miguel 

Vieira Ferreira...
651

. (...) É aspecto da interpenetração, que se vem 

verificando no nosso País, de Protestantismo e Brasileirismo, que merece 

estudo minucioso, além das páginas que já lhe consagrou um pesquisador 

francês – o Professor Émile G. Léonard – no seu L´Illuminisme... (Paris, 

1953) que (...) lembra que nos cururus, ou desafios populares ao violão, 

paulistas, a Bíblia – por influência Protestante, e, em grande parte, de 

missionários anglo-saxões – vem competindo com a História do Brasil 

como fonte de inspiração por assim dizer erudita dos mesmos 

cantadores
652

. 

 

Por fim, evocamos A.G. Mendonça, autor que mais escreveu em nosso país 

sobre o tema abordado por Léonard – o protestantismo brasileiro. Ele contextualiza a 

contribuição de Léonard assim: pioneirismo, ao lado Bastide e Henri Desroche nos 

estudos da religião no Brasil – o primeiro em relação ao candomblé, o segundo quanto 

aos milenarismos e messianismo e Léonard no que concerne ao protestantismo
653

. 

Léonard foi também “o iniciador da historiografia protestante no Brasil nos trilhos da 

pesquisa científica”
654

. E arremata, referindo-se à obra maior do francês: “julgo este 

livro o primeiro a ser escrito ‘para fora’, para o mundo extra-eclésia...”
655

.  

Portanto, à luz dos testemunhos coletados, é nítida a primazia da produção 

leonardiana no contexto da bibliografia protestante no Brasil. Historiadores, sociólogos 

e antropólogos - protestantes ou não -, atribuem à sua obra um lugar de destaque e 

respeito.      

                                                 
651
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                                                     CONCLUSÃO 
 

 

Mas consolamo-nos lembrando que, em 

história, não pode haver nunca a obra 

definitiva; tudo a que podemos aspirar são 

aproximações mais ou menos felizes.  

Fernando A. Novais: In: SOUSA, Laura de 

Mello e. História da Vida Privada no Brasil 

(Vol. 1). São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p. 11.       

  

Como se configura a contribuição de Émile-G. Léonard aos estudos do 

protestantismo brasileiro foi a questão que motivou nossa pesquisa.     

Observamos, inicialmente, que a vinda dos franceses para São Paulo nas décadas 

de 30 e 40 foi responsável, dentre outras coisas, pela promoção do movimento dos 

Annales no cenário intelectual brasileiro. Um deles, Léonard, foi o primeiro historiador 

ligado ao movimento a fazer do Brasil um objeto de análise. Sua presença entre nós 

estava inserida num plano maior que era o estudo da expansão do protestantismo no 

mundo, visto que ele há algum tempo vinha coletando material e investigando o tema 

para redigir uma história geral do movimento. E assim, ao longo de 2 anos e 8 meses, o 

historiador descendente dos camisards pôde realizar sua pesquisa e publicá-la nos anos 

50. 

Nela, algumas caraterísticas se sobressaem: 

1. A inovação metodológica aplicada na construção do texto. Desde o uso de 

fontes jamais consultadas à utilização da “história-problema”, Léonard relacionou os 

personagens, fatos e instituições eclesiásiticas ao seu contexto social. Ele não escreveu 

uma “história” dissociada do mundo à sua volta. A interpretação por ele dada ao 

movimento evangélico nacional passou a incluir o papel dos leigos, a cosmovisão dos 

“heréticos”, os desafios inerentes ao aumento de fiéis, aos problemas urbanos, às 

demandas sociais. Enfim, um olhar diferente sobre a jovem igreja protestante brasileira; 

2. O pioneirismo de sua empresa. Com Léonard o movimento protestante no 

Brasil ganha sua primeira síntese, numa visão panorâmica que interpreta os “nossos” 

problemas à luz da história do movimento protestante na Europa e mesmo nos Estados 

Unidos, visto que ele julgava este país como palco do velho protestantismo também. 
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Pioneirismo que se revela igualmente no estudo do emergente pentecostalismo que se 

manifestava no tempo que esteve aqui, proporcionando o aparecimento da primeira 

pesquisa sobre esse movimento religioso. Pioneirismo por abordar um tema inédito na 

academia nacional;  

3. A legitimidade do estudo do protestantismo brasileiro. Além do pioneirismo 

supracitado, a obra de Léonard abriu espaço para o estudo de um assunto que até então 

nunca havia sido explorado no cenário acadêmico nacional. Com certeza, como foi 

lembrado alhures, essa situação não se devia à ausência de protestantes na vida da 

jovem Universidade de São Paulo. Foi este francês que legitimou o estudo e consagrou, 

por meio de sua principal obra, a expressão “protestantismo brasileiro”. Foi por meio 

dele também que os estudiosos não protestantes passaram a ter uma fonte de leitura e 

informações disponível sobre o protestantismo; 

4. A fecundidade intrínseca ao texto. A obra de Léonard tem ensejado muitos 

outros trabalhos pelas pistas que oferece e os caminhos que abre. De Beatriz Muniz de 

Souza, passando por Carl Joseph Hahn, Boanerges Ribeiro, David Gueiros Vieira, 

Rubem Alves às recentes reflexões em torno do “protestantismo rural”, Léonard é maior 

fomentador de estudos voltados ao tema, podendo ser considerado o pai e também o avô 

de certas pesquisas e abordagens encetadas atualmente.    

Por tudo isso, é mister reconhecer a necessidade de se discutir, criticar e 

confrontar a obra de Léonard a fim de que ela seja devidamente avaliada. Sim, avaliada, 

sobretudo nesses dias em que o contigente evangélico tem ganhado cada vez mais 

espaço na mídia, no mercado editorial e no mundo acadêmico. Ao mesmo tempo em 

que a obra do mestre francês sugere pistas, intuições e caminhos a serem exploradas, ela 

pode oferecer estradas e direções equivocadas, erros a serem repetidos. Sem exagero 

podemos afirmar que, no que se refere aos estudos do protestantismo braileiro, o nome 

de Léonard é sempre evocado, frequentemente lido, muito respeitado, mas raramente 

questionado. 

Em outubro passado, na França, Julie Clarini saudou no jornal Le Monde o 

aparecimento do livro Tenaces huguenots, de Patrick Cabanel, assim: “Desde a História 

Geral do Protestantismo (1961), de Emile-Guillaume Léonard, esperávamos esta nova 

coletânea”
656

. Vê-se que, por lá, a obra dele ainda é lembrada. Que por aqui possamos ir 

além e debatê-la.  

                                                 
656
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