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MARANON E O SENTIDO DA BIOGRAFIA NA 
HISTÓRIA. SEU VALOR E IMPORTÂNCIA PARA 

A EDUCAÇAo (*) 

MARIA NASCIMENTO BARNEWITZ 
da Unive~sidade Federal de Santa Maria (RS.). 

Seria discutivel o valor educativo do ensino da História através 
da Biografia: 

A). - Se encarado sob o tradicional enfoque, segundo o qual 
considerava-se "perigoso" ao educando apresentar-lhe toda a realidade 
face ao risco de lhe "sugerir" exemplos negativos. Mais tarde, acen
tuou-se tambem a preocupação de evitar a mistificação dos persona
gens pela exaltação exagerada de suas qualidades "heróicas". Ora, o 
vício, a fraqueza e a miséria moral não deixam de existir porque os 
ocultamos; assim tambem, a falsa virtude mais cedo ou mais tarde, 
acaba por se desmascarar. 

Ao conhecer os defeitos e a grandeza das figuras representativas 
dos fatos históricos não mais se fazem ídolos, mas faz-se conhecer o 
homem. 

B). - Se não houver plena consciência dos dois principais ris
cos a contornar: 1.°). - o da distorção histórica pelo estudo psico
lógico retrospectivo como o de um diagnóstico clínico à distância; 
2.°). - o da vulgarização e aplicação indevida de técnicas psicoló
gicas,ao avaliar as mudanças de conduta com vistas a verificar o ajus
tamento ou o grau de amadurecimento pretendidos indiretamente com 
a utilização da Biografia como técnica didática. 

A testagem psicológica só deve ser utilizada por profissionais com
petentes e para fins idôneos. 

(*). - Comunicação apresentada na 3(1 Sessão 
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Não cabe ao professor de História ou de Didática, a obrigação 
de aprofundar seus conhecimentos de Psicologia porque não deverá 
atuar como autoridade no assunto. Compete-lhe porem conhecer Psi
cologia para valoriza-la devidamente e para capacitar-se a integrar 
uma equipe de especialifitas em História, Didática e Psicologia de mo
do a ter condições de fornecer os dados necessários à avaliação dos 
objetivos e resultados obtidos. 

Portanto, como técnica, em educação e estudo da História, atra
vés da Biografia é válido porque pode servir como grande recurso pa
ra "sensibilizar" o estudante podendo até ser decisivo no sentido de 
ajudá-lo a conseguir a sua própria realidade através da realidade de 
outrem, sobretudo quando se trata de personalidades que se destaca
ram na liderança de grupos ou de povos. 

O estudo de personalidades notáveis com base na ciência psico
lógica pode tornar-se fascinante para o aluno que de um momento 
para outro, sentir que está encontrando a verdade e o sentido dos 
acontecimentos a partir de si próprio. 

Dentro da metodologia científica e através da técnica biográfica 
poderá o estudante não só reconstruir o passado da humanidade, mas 
dar-lhe vida pela interpretação psicológica do desempenho dos perso
nagens, ao mesmo tempo em que seleciona e memoriza, necessaria
mente, de maneira mais natural e expontânea, os acontecimentos ou 
fenômenos importantes como causa e/ou efe1to da atuação de suas 
figuras representativas. 

Ezequiel Cesar Orte~a (1), numa exposição clara e documentada, 
dá uma visão compreensiva de épocas e valores obtida através de uma 
erudição exaustiva e elaborada. 

Alem do panorama detalhado da Biografia, apresenta os pers0-
nagens biográficos em seu meio e em seu momento o que explica cer
tas peculiaridades e influências inevitáveis, sejam filosóficas, religio
sas, políticas ou econômicas. 

A produção biográfica torna-se, um índice e um símbolo de ca
da tempo. 

"Conhecer os homens que fizeram a História através de sua 
biografia é COllTIpenetra~-se da essência humana de hoje e de 

(1). - Ezequiel Cesar Ortega, História de la Biografia. Editorial EJ 
Ateneo, Buenos Aires, 1945, página 304, 
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ontem aquilatando conceitos e matizes, ap~eciando figuras e 
atos de especial significado" (2). 

Por este meio, faz-se luz sobre o homem a partir do instante de 
sua aparição, concretizada pela sua atitude eterna frente à complexi
dade dos processos e fenômenos sociais. 

Pelo estudo da Biografia, enriquecem-se temas, métodos e con
teudos: do déspota oriental, como figura protagônica ao estadista e 
filósofo grego; do santo e heroi medieval ao artista do renascimento; do 
rei absoluto ao homem complexo atual a quem se aprecia em todos 
os seus desníveis. 

Aprofundando o estudo de algumas figuras máximas como meio 
para evocar as qualidades humanas, abarca-se a História em todos os 
tempos; mais ainda: projeta-se luz sobre os conceitos e valores do 
próprio momento e da prospectiva ... 

As tentativas de perpetuar a experiência do homem em sua eter
na limitação datam de épocas remotas. 

O relato de vidas antecede ao histórico - tal como hoje se com
preende. Xenofonte apresenta Sócrates, numa forma comovedoramen
te humana, em suas Memórias, que seguem ao Agesilao, primeira bio
grafia. 

Mais tarde, passou-se ao triunfo do espírito científico e filosófico, 
predominando como reação saudavel o grande princípio: O homem 
deve conhecer-se a si mesmo. 

Depois do exame, surge uma consciência clara de possibilidade e 
capacidade para que o homem possa enfrentar o estudo de quanto o 
rodeia e das leis que regem o universo. 

"O homem é a medida das coisas" (Protágoras). Isso ainda não 
é biografia mas está intimamente relacionado com seu objeto e con
teudo: a atenção se concentra no individuo - daí a importância fun
damental. 

O biógrafo não isola os fatos: ao contrário, no decorrer de uma 
vida vai colhendo opiniões, dados, sugestões coletivas, mudanças na 
moral e nos costumes, na literatura, na filosofia, na religião. 

O homem "utilitarista" da república romana, depois do império 
decadente, representa as taras e degenerações hereditárias que lhe são 

(2). - Ibid. - Prefácio. 
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próprias e tambem o seu seu meio. Disso constituem exemplos típi-
cos: Nero, Tibério, Calígula. . . . 

Tácito, Suetônio e Cúrcio dão-nos uma visão nova do homem: 
surgiu o detalhe revelador e significativo, a observação fisionômica e 
psicológica desentranhando sentimentos. 

Na China, Confúncio e Lao Tsé além de poetas são pedagogos. 

Sobrevoando épocas, um Dostoyewsjy e um MareeI Proust fo
ram os intérpretes de interessantes estados de espírito. 

Nos grandes homens como no homem comum a par de suas gran
dezas, os defeitos não deixam de existir porque estão disfarçados. As
sim surgiram imagens admiráveis de Isabel-a-Católica, de Catarina-a
-Grande, de Napoleão, Disraeli, Voltaire, Tibério, Churchil, etc., atra
vés de obras de Zweig, Lacroix, Maurois, Maraiíon. 

b biógrafo busca a verdade, a idéia de mobilidade psíquica, o 
estudo realista da personalidade e suas reações com as demais perso
nalidades. 

A vida do homem e da sociedade são algo mais que documentos. 
Enquanto não se compreender tal coisa. haverá sempre entre a evi
dência e o homem uma distância incomensuravel. 

De tudo se conclui que há um elemento que permanece cons
tante; a individualidade marcada. Por isso o homem quis, quer e que
rerá conhecer a imagem do homem . 

• 
GREGÓRIO MARA~ON (3). 

(1887 - 1960) 

Médico e ensaista espanhol, autor da extensa obra sobre proble
mas de Endocrinologia e Sexologia da qual passou ao estudo psicoló
gico de vultos do passado como Henrique IV de Castilla y Su Tiempo,' 
Amiel - Un Estudio sobre la Timidez, Tibério - História de un 
Resentimiento; EI Conde Duque de Olivares - La Pasion de Man
dar,' Don Juan - Ensaio sobre EI Origem de su Leyenda. 

Por ocasião de sua morte, em número especial o seminário 
A . B . C. (4) de Madrid, publicou em primeira página: 

(3). - Enciclopédia Barsa, edição de 1966, voI. 9, Melhoramentos, 
São Paulo, 1966. 

(4). - A .B.C. - Seminá~io de Madrid, junho de 1960 - Edição 
especial, exemplar enviado pelo consul Nicolau R. Domingues ao escritor 
gaúcho Manoelito de Omellas. 
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"Depõem sobre o homem que, vencido pela morte, venceu 
a própria vida, as glórias maiores de Espanha: D. R:lmon Peres 
de Ayala, Azorin, Menendez y Pidal e José Maria Peman. 

A ele se referiu ainda o escritor Manoelito de Omenas (5) como 
o grande mestre, autor de Elogio y Nostalgia de Toledo e cita em ou
tro artigo comemorativo do sétimo aniversário de sua morte (6) al
guns conceitos importantes, extraidos de Obras Completas de Mara
iion: 

- "Inventa-se uma técnica nova e com ela tornam-se a di
zer coisas eternas, como se fossem recém-nascidas ..... 

- "Diante de uma tese ninguem pode se arrogar o direito 
à última palavra porque os temls, sobretudo os de carater so
ciológico nunca se esgotam e são, a cada passo, revisados sob 
uma nova consciência do problema". 

- No capítulo "EI B:asil, en fin": "Tudo que é moderno 
tem nesse grande povo uma representação genuina. A gigantes
ca e trepidante atualidade, com os blocos de suas edificações, 
com suas máquinas, com sua fúria de chegar antes, parece que 
nasceu ali, para ser dali mesmo". 

Ele é, segundo afirma o articulista citado, a rara conjugação de um 
estilo de límpida beleza às idéias palpitantes do mundo moderno . 

• 
MARAtVON, MEDICO HUMANISTA 

MODELO EM EDUCAÇÃO 

Sabia o grande mestre, profundamente dedicado ao estudo cien
tífico dos enfermos que a doença não é só um processo natural, bio
lógico, no sentido estrito, mas um fato humano. Essa condição hu
mana é que norteava sua sensib:lidade e esforço em compreende-la. 
Pôs em prática esse modo de pensar e de agir, diariamente, na clínica 
e usou-o como critério metodológico em suas "biografias biológicas". 

A tomada dos antecedentes que cientificamente se denomina 
anamnese é a captação da personalidade do enfermo que permite o 
aproximar-se da causa patológica alem dos sintomas manifestos que 
possibilitam identificar o doença. As técnicas importam para facilitar 
o diagnóstico.· 

(5). - Artigo publicado no Correio do Povo, junho/1960 - RS. 
(6). - lbid., edição de 27-06-1967. 

Anais do VIII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Aracaju, setembro 1975



- 912-

o método clínico, aplicado por Maranon à Biografia é o das ope-
rações que integram a anamnese: 

1). - Recolher sintomas e reconhecer sua significação; 
2). - Os sintomas são experiências de momentos de vida; 
3). - Formar-se uma idéia da personalidade do enfermo e por

tanto, de sua atitude ante a enfermidade. Descobrir a 
atmosfera social, familiar e hereditário-biológica que 

a integram; 
4). - Criar a relação enfermo e médico, que resulta mais com

plexa do que a primeira vista parece; 
5). - Iniciar a terapêutica em forma de catarse. O enfermo 

começa a descarregar-se do peso de sua enfermidade. 

Gregório Maranon soube ver a enfermidade não como um pro
cesso de causalidade linear mas como uma pluridade na unidade que 
é o que caracteriza a dinâmica humana. Sua vocação historiográfica 
provem da preocupação por compreender a vida humana. 

A saude é o silêncio do corpo, a ordem no organismo. Há uma 
síntese ótima do Eu como há um metabolismo social ótico. Daí evo
luiu o biólogo-historiador para a integração "psico-histórica" que leva 
o pesquisador a mover-se em planos mais profundos da realidade, di
ferentes dos que habitualmente se maneja (7). 

Voltando à História de la Biografia (8), para Ortega, Maranon 
representa na plêiade de historiadores famosos, não a biografia ps.ico
lógica psicoanalítica, intuitiva e estética, mas a biografia de tipo mé
dico (dai a atualidade de seu enfoque), baseada em investigações re
centes sobre a endocrinologia e estudos biopatológicos que estabele
cem as diferenças na constituição dos indivíduos e que forçosamente, 
se traduzirão em atos e caracteres. 

Para Maranon esta é a única maneira válida. Chegou a isso co
mo reação frente a tendência tradicionais imperantes na biografia, 
mas tambem critica as produções recentes, por seu excesso de psico
logia, pois deve basear-se sobre uma realidade no presente, mas pas
sada. O primeiro lhe parece algo artificial; o segundo um tanto arris
cado. 

Escreve Marafion (9): 

(7). - Juan José Lopez Ibor, Op. Cit., páginas 9-15. 
(8). - lbid., página 312. 
(9). - Gregório Maraíion: Tibério, História 
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"Não somente nos esboços históricos como nos grandes 
tratados da época moderna, o leitor tem a grande impressão de 
que assiste a um grande espetáculo teatral em que, mercê de 
pacientes es~udos reconstruiram-se e!SCTupulosamente a paisa
gem, a indumentária, os gestos, as palavras, da antiga vida ofi
cial. .. Mas se compara~mos a antiga vida assim ressucitada com 
a que está cada um de nós vivendo, percebemos logo a simpli
cidade daquele artifício. Os personagens que rep~esentam aos 
nossos olhos os grandes papeis de protagonistas são, na realida
de, entes simbólicos. O certo é que cada ser humano encarna 
nessa existência papéis distintos: os que lhes impõem as forças 
ocultas, brotadas da alma em combinação inexoravelmente va
riada com as reações do ambiente, dos outros homens e as cós
micas cujo verdadeiro significado só Deus conhece". 

o esforço dos escritores modernos fez-se no sentido de transfor
mar essa solene representação histórica na simples existência. 

Vida e Hist6ria são uma mesma coisa: a História aparatosa do 
passado é a nossa mesma vida humilde e cotidiana. A vida de hoje 
será amanhã História, tal como é hoje, sem passar pelas retortas mis
tificadoras dos professores. 

Os técnicos da História clássica empenhavam-se sobretudo em 
separar no legado da Antiguidade, o que era realidade do que cons
tituia lenda. O naturalista de hoje sabe que a lenda faz parte da vida 
passada e se torna importante e necessária para o conhecimento desta 
como a própria História oficial. Com o fato preciso, recolhido pela 
História, nasce no mesmo manancial a lenda. Representa esta a rea
ção do ambiente ante a personalidade do grande protagonista e o 
suceso transcendente e ensina-nos, portanto, muito do que foi aquele 
amb;ente e a oersonalidade do heroi, isto é, parte da verdade estrita 
do acontecimento. -

"Com dados exatos e com lendas devemos pois tratar de reconsti
tuir a História, interpretando-os com um critério de natu-alis
tas. Insisto nesta palavra, de nobre amplitude, para afastar a 
suspeita de que se trata de defender aqui as interpretações ex
clusivamente psicológicas dos personagens remotos e suas fa
çanhas" (lO). 

(10). - Ezequiel Cesar Ortega, História a la Biografia Editorial EI Ate
neo, Buenos Aires, 1945, página 310. 
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Em consequência, a todo momento, em qualquer época, os ho
mens e a vida social tem sido em essência semelhantes; é necessário 
ter em conta essa conclusão essencial e não desnaturalizar o passado 
fazendo-o simples com representações artificialmente convencionais. 
Mas isso já era do domínio da biografia atual quando Maranon es
crevia; já se havia reagido contra a teoria dos caracteres, proclaman
do-se o indivíduo com rica e variada vida interior, pleno de con
traditórias manifestações que às vezes obedeciam a ritmos estranhos 
do micro e do macro cosmos (11). 

Que traz Maranon, de novo, então? 

"Sua posição é contrária ao excesso de análises psico' ógicas, 
sobretudo, por não esta.r presente o sujeito da experiência pas
sada, opõe-se, pois, a que tudo gi~e em torno das interpretações 
de maneira exclusiva pois a vido é algo mais que pontos de 
vista parciais de uma disciplina" (12). 

Ocorre a necessidade de conhecer não só a realidade mental do 
biografado, mas a orgânica que condiciona inexoravelmente e lhe de
termina os rumos ou velocidade. Isso é inegavel, mas apenas em par
te original e próprio do célebre endocrinólogo, pois Freud afirma re
ferindo-se a Leonardo da Vinci que se urna biografia pretende pene
trar até ao âmago da vida psíquica do heroi, não pode calar sobre as 
características sexuais do sujeito corno ocorre quase sempre por dis
ereção ou hipocrisia. 

Maranon faz o estudo completo não somente sob esse aspecto 
ainda que o considere decisivo nos casos de Amiel e Henrique IV de 
Castilha y su Tiempo (ensaios b:ográficos) . 

Henri Frederic Amiel (13) (1821-1881). Pensador e ensaista sui
ço, nascido e falecido em Genebra. Estudou Filosofia em Berlim 
( 1841-48) retornando depois a Genebra onde assumiu as cátedras de 
Estética (1849) e Filosofia Moral (1853). Seus apontamentos desper
taram notavel interesse na Europa, sobretudo na Inglaterra onde re
ceberam elogios do crítico Matthew Arnold. A filosofia de Amiel ex
pressa o pensamento de um espírito amargo, inquieto e penetrante, 
conquanto assistemático e de uma timidez doentia. Obras princi
pais: Grãos de Milho, O Pensador, O Quinhão dos Sonhos, As Es-

(11). - Op. cit., página 310. 
(12). - Op. cit., página 361. 
(13). - Enciclopédia Barsa, volume I, edição de 1966, Melhoramentos, 

São Paulo, 
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trangeiros, J. J. Rousseau visto pelos suíços de Hoje, e, sobretudo, 
Fragmentos de um Diário íntimo. 

Henrique IV, rei de Castella (14) (1454-1474), destronou em 
1454 seu pai João 11 (1425-1474). As revoltas da nobreza enreda
ram-se numa trama política por razões dinásticas, rejeitando como 
ilegítima a herdeira do monarca, D. Joana a quem apelidaram "la 
Beltraneja" dada a suspeita de que seu verdadeiro pai era o favorito 
D. Beltran de la Cueva. Henrique IV, enfastiado e inseguro, acre
ditou solucionar a questão sucessória transferindo a seu irmão Afonso 
os direitos ao trono, satisfazendo aos nobres que o destituiram no ato 
aclamando o novo rei. Mas Castella acorreu em defesa do monarca 
deposto a quem, depois de morto Afonso, aconselharam proclamar 
herdeira do trono sua Irmã Isabel dotada de grandes qualidades e noi
va de Fernando de Aragon. Assim, Henrique IV foi o imediato pre
decessor dos Reis Católicos. 

Voltando ao tema "biografia" - segundo Ezequiel Cesar Or
tega, toda abordagem que contenha elementos de verdade é valiosa; 
deve-se ter em conta isso para obter o quadro geral tão difícil na re
construção dos matizes de uma existência. Alem disso, deve-se en
saiar compreensões. E indispensavel ainda o estudo "patológico" dos 
homens, mas ao mesmo tempo se necessita considerar a fragilidade 
dos pontos de partida. Henrique IV é uma figura que se enquadra no 
caso: estatura exagerada, sem harmonia de linhas; sua torpeza e ti
midez manifestaram-se antes mesmo de cohabitar com sua primeira 
esposa, virgem ao fim de treze anos de matrimônio; seu semblante 
trágico, impenetravel denunciava o desequilíbrio evidente de seu or
ganismo que se traduzia na conduta, manifestando-se em todos os mo
mentos tanto se tratasse de sentimentos afetivos como de relação. Atu
almente o diagnóstico clínico, claro e sugestivo seria: tipo displásico, 
eunucóide, com reação acromegálica consequente de insuficiência de 
secreção interna. Tal é a interpretação histórico-endocrinológica do 
"infeliz rei" . 

Amiel é um estudo sobre outra modalidade de timidez. Enquanto 
Henrique IV de Castella se retraia e evitava a mulher para não se 
humilhar, o outro, mais capaz no terreno orgânico manifestava sua 
timidez na seleção levada a cabo até ao inverossimil. Não se decidia 
a amar por medo de desengano. Essa personalidade interessa ao en
docrinólogo e ao biólogo não por suas qualidades e valores humanos, 
senão por pertencer ao tipo médio que se pode estudar e conhecer 

(14). - B. Sarthou e 1. B. Lafond, História Moderna, volume 11, Bue
nos Aires, 1940, 
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graças ao volumoso Diário íntimo de sua Vida. Tudo nele era perfei
tamente vulgar, considera Maraiíon: sossegado, respeitoso, pedagogo 
clássico e fastidioso - foi tomado às vezes por cretino, mas suas de
zesseis mil páginas são fascinantes e um convite permanente a novas 
investigações. 

Por isso, Maraiíon põe maior interesse no corriqueiro, nas pe
quenas invejas, no "eterno querer analisar-se". 

Tudo era anotado com escrupulosidade fria e igual, pela com
plexa personalidade do biografado. Sabe-se que esteve próximo ao 
casamento e à pneumonia; que se afastou do passo sentimental por 
conveniência e por cálculo e que se curou da enfermidade por certos 
medicamentos dosados de modo a produzir determinados efeitos. 

Não obstante, o Diário publicado depois de sua morte chegou a 
encantar; cada página revelava um anelo, um desejo de perfeição, o 
trabalho e o sacrifício. Que havia? Por que algumas de suas amigas 
deram à publicidade somente algumas páginas, ocultando as restan
tes? Quando tudo se desvendou, o concreto mudou e ao santo se cha
mou lúbrico, extravagante, não por seus feitos senão por seus pensa
mentos. Maraiíon o qualifica de tímido diferenciado, comparando-o 
a Leonardo da Vinci. Mas Amiel é um ente singular que revoIta mui
tas vezes. Várias mulheres o amaram: ele se dedicou a analisa-las, le
vando as coisas comodamente platônicas, tomando-se o pulso para 
não acelerar o ritmo... Não aprecia sacrifícios, nem afetos, nem 
intenções; deixa de interessa-lo a dor que causa; quando muito, ana
lisará o efeito produzido pela mulher que chora. Só uma vez desejou 
a posse de quem o ofendera plenamente, mas não foi por vertigem ou 

paixão: desejava apenas comprovar o fato, para verificar se coincidia 
com o que imaginara e ao mesmo tempo já suspe~tava que não. Logo 
o relata com absoluta imparcialidade, desenganado. 

Com isso, comenta Maraiíon, esse tímido diferenciado acreditou 
possuir os segredos do amor e se engana por completo. Em sua ma
nia, esse cerebral não compreendeu como uma paixão vive, medra, 
cresce e mal se pode aprecia-la no tempo. 

Tibério, sob a pena de Maraiíon, é um ente demasiado simples. 
Um ressentido típico, isto é, um homem que dentro de sua timidez 
excessiva, talvez -hereditária, tudo suportou: desde as injustiças come
tidas para com seu pai até seu divórcio e os adultérios escandalosos 
de sua mulher. Tudo ficou no "subconsciente" e como em Roma não 
havia psiquiatras, ali tudo permaneceu gravitando durante sua vida. 

O 
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isso odiará e, no poder, descarregará sua vingança em qualquer pes
soa. 

No caso de Tibério, o ressentimento foi aguçando a.té com seu 
aspecto repulsivo, na maturidade ainda que forte, deformado pela le
pra. De acordo com a biografia moderna, conclui que 

"um homem varia segundo os momentos e as etapas da 
vida através da qual não é possível enunciar um juízo nem ne
cessariamente linhas gerais". 

Tal a imagem formada por Maranon do seu ponto de vista, inte
ressante e verdadeiro complemento necessário dos outros já clássicos. 

Outra obra completa sua abordagem do assunto biográfico: O 
Conde Duque de Olivares - a paixão de mandar. 

Gaspar de Gusman, Duque de Olivares, estadista espanhol, nas
cido em Roma, cé'ebre ministro de Filipe IV de Espanha, que lhe 
cedeu a efetividade do poder. Foi adversário político de Richeleu e 
declarou guerra à França. Poucos antes de morrer, perdera o seu va
limento (1587-1645) (15). 

Resultado de perspicácia, de "olho clínico" e profundo labor, é 
o enfoque original efetuado por Maranon sobre o grande favorito es
panhol que em certa época foi tudo. 

Interessa ao biógrafo atual a face humana, explicavel somente 
com a prolixa e desapaixonada conjunção de aspectos a a.tingir-se de 
diferentes maneiras sobre toda uma polifurcação que marcada, sempre 
subsiste à linha comum, geratriz: em Amiel, a timidez; em Henrique 
IV, sua impotência; em Tibério, o ressentimento; em Olivares a sede 
de mando que conhece uma só saciedade e não se extingue nunca, nem 
ainda quando a ambição está a par da violência. 

Existe em todo indivíduo um instinto de superação, fonte de 
eterna e constante desigualdade, manifestado em diversos aspectos: 
em alguns, força principalmente quantitativa que os torna fortes em 
outros, seu tom é mais qualitativo. Levará à superação, a atividades 
antisociais, à glória, ao crime e à paixão do mando. Maranon, se
gundo Ortega, apesar de cair aos poucos como que em moldes fixos, 
típicos e pré-concebidos, apresenta muito de real em suas observações 
de endocrinólogo. Analisando a personalidade de Olivares, estuda sua 

(15). - Dicionário Prático Ilustrado, Lello & Irmãos, Editores, Porto 
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trajetória para enquadra-lo no tipo comum cuja atuação se divide em 
três etapas: na primeira, o ditador que, necessitando do apôio popular 
exerce sugestão inegavel na massa por certas qualidades que satisfazem 
ao povo, desafiando-o e justificando-se com o número de adeptos; na 
segunda fase, tendo realizado seu poderio, sente-se forte, eufórico, ca
paz de cumprir seus ideais - é, então violento e vence a opinião ge
ral: no terceiro momento, já cansado, suspira pela paz: o tirano tenta 
converter-se em patriarca, mas seus esforços são estéreis porque se 
lhe deparam novas forças que representam uma real idade diferente 
que o desorienta. E o caso típico de Olivares: 

Maranon classifica seu heroi de acordo com a moderna tendên
cia derivada de fatores comprovadamente constitucionais apresentando 
os caracteres biotipológicos, e, a seguir, sob tal luz estuda o indivíduo 
mesmo. Evidentemente, em toda a sua obra, a tônica está em certas 
características, certas reações e modalidades, mas não de modo abso
luto, pois, como sempre, leva ele em conta o relativo e o contraditó
rio, imperando no homem em oposição a teorias deterministas ... 

Em se tratando de motivação, muitas explicações embora cientí
ficas ainda não atingiram o "contraditório" e o "imprevisivel" de que 
nos fala Maranon. Há motivações relacionadas a necessidades bioló
gicas. Mas há também motivos mais elaborados decorrentes do pro
prium os quais vão alem de necessidades comuns às espécies animal 
e humana. Nesse tipo de atuação de alto nivel, originada do pro
prium poder-se-iam categorizar as idéias-forças que alem de dar uni
dade à personalidade trazem consigo aquele sentido prospectivo de 
que nos fala Cesar Ortega, já citado anteriormente. 

"Essas idéias que certos psicológos modernos denominam 
idéias-força é que realmente governam o mundo (16) e que se 
convertem em leis que regem a História". 

"Mentes unilaterais nunca levarão a compreender que a ver
dade pode ter muitos caminhos" (17). 

Em San Martin el Bueno y San Martin el Maio encontram-se 
uma original análise e conclusão conceptual histórica sobre o ocaso 
de duas vidas a decorrer simultaneamente no tempo (século XIX) e 
no espaço (Espanha-França) dentro de um paralelismo humano mas 
caracteristicamente contrastante e incompativel. 

(16). - Ir. Faustino João, Discurso de Paraninfo, PUCRGS, Porto Ale
gre, 14 de dezemb:o de 1949. 

(17). - Op. 
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Trata-se do General José de San Martin, notavel personagem his
tórica da emancipação hispano-americana e de José San Martin, aven
tureiro de origem cigana - nivelados pela ignorância intransigente da 
polícia francesa e do paternalismo espanhol da época, o que deu mar
gem a interpretações equívocas sobre os últimos dias do grande general 
emancipacionista, sendo as dúvidas esclarecidas graças a pesquisas rea
lizadas por Don Gregório Maranon nos arquivos policiais de Havre e 
Paris (primeiro documento investigado: F1 12032 entre outros, datado 
de 26 de abril de 1824). 

Na conclusão comenta o autor: 

"Pode achar o leitor rigorosamente conceptualista um tanto 
incongruente que se tenha re'acionado a histó ia de um grande 
militar e político com a de um trapaceiro cigano. Mas a reali
dade é assim mesmo: os dois San Martin, viveram as mesmas 
horas do mundo inquieto e romântico dos princípios do século 
XIX. Nessas horas, cada qual tinha seu papel a cumprir, tanto o 
herói nacionalista como o disparatado aventureiro". 

E opina Maranon: 

"Tenho ac:editado sempre que sem as vidas turvas que 
correm como regatos depois das chuvas, não teriam sua digni
dade nem sua razão de ser, as vidas solenes que vemos desfilar 
sob os arcos triunfais. 

Os que cantam romances tradicionais nas pracinhas (recan
tos espanhóis típicos), costumam por em contraste a vida do 
homem bom, e a vida do homem mau. E isso não é arbitrário, 
cap:icho, mas algo que dá aos fatos o "tom" humano e seu 
grande sentido histórico" (18). 

Como se pode mais uma vez constatar, o método histórico de 
Gregório Maranon consiste em apresentar os personagens históricos 
no cenário da vida cotidiana onde se destacam bons e maus a exercer 
estranho fascínio principalmente sobre a juventude atraída pelo espí
rito de aventura. 

Como técnica de ensino da História a nivel médio esse recurso 
poderia parecer artificial pela sua aparência novelesca. Mas é justa
mente esse "tom" humano da busca histórica enquanto se realiza a 

(18). - Gregório Maranon, Obras Completas, Volume VII, Editora 
Espasa-Calpe. Madrid, 1970. 
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seleção em tomo de valores que conduz à investigação da verdade e 
faz sentir a necessidade do método científico. 

o adolescente é de início motivado por uma displicente curiosi
dade e, sem sentir, na bifurcação dos caminhos vê-se envolvido pela 
motivação especulativa da verdade e espontaneamente impelido a ten
tar a investigação histórica. 

Los Tres Velez é a última obra de MaraÍÍon que, apesar de te-la 
revisado somente até a página dezoito, é a sua derradeira mensagem 
através do método bIográfico que para ele é o mais perfeito veículo 
de comunicação. Neste livro como em toda a sua vasta e extraordiná
ria obra médica, literária e histórica - o principal protagonista é o 
homem. Nesta biografia nos demonstra MaraÍÍon que os homens real
mente representativos, em cada época, não costumam ser os herois 
de estátua e pedestal nos quais a grande celebridade impõe um con
junto de traços semelhantes, às vezes, surpreendentemente idênticos, 
quaisquer que sejam o século ou o ambiente em que viveram. 

Diz o autor: 

"Estou convencido de que um dos males da História - a 
que se escreve e a que se vive - é ser ela criada sob o padrão, 
sempre um tanto arbitrário dos grandes personagens. Por isso, 
tenho procurado, em meus modestos estudos biográficos ocupar
me preferencialmente dos homens como dos demais e cercar aos 
próprios protagonistas famosos de um ambiente, o mais copioso 
possível de outras pe~sonalidade, secundárias ou menos que se
cundárias. 

Com isso quero dizer tambem que, para mim, o mais eficaz 
da História é a Biografia, não obstante a tendência de explicar 
a História pelo puro acontecimento. Muitas dessas tentativas são 
verdadeiramente lúcidas e válidas como lições mesmo que apre
sentem algum ponto de escolaridade arbitrária. Mas os acon
tecimentos são criados pelos homens enquanto que o conhe
cimento dos homens, contendo seu conteudo pessoal até onde se 
pode conhece-lo, é indispensavel para interpretar a realidade de 
cada época. 

Enquanto que ao homem se perde de vista, como ser vivo, con
traditório, sujeito·a sua própria evolução e a evolução de quanto o ro
deia e se converte, como ocorre nos compêndios, um herói que repre
senta o bem e o mal, a generosidade ou o egoísmo, a inteligência ou a 
torpeza, a fortuna ou a má sorte, a História se converte por sua vez 
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Claro é que uma biografia não consiste no mero relato de uma 
vida isolada de seu ambiente. Ao contrário, o essencial dela é o am
biente compreendido como a herança e o espírito da época, que são as 
duas forças que modelam com mais fundo vigor a personalidade hu
mana; a herança porque supõe o passado que inexoravelmente nos go
verna em sua forma específica, peculiar para cada indivíduo; o espí
rito da época porque representa a influência, tambem poderosa que o 
meio exerce sobre cada um dos homens do tempo em que viveram. 
Dessas duas forças dependem os seres humanos; a maioria porque as 
obedecem passivamente e os gênios porque as superam ou tentam su
perá-las o que não deixa de ser uma forma de reagir à própria escra
vidão. 

Los Tr~s Velez estiveram no seu tempo e estão ante a História, 
ligados como os demais homens a seu passado e a seu presente, a sua 
herança e a seu ambiente, de tal modo que representam protótipos de 
três épocas culminantes da vida espanhola as quais ainda que remotas 
continuam influenciando a atualidade. Essas três épocas são: o reinado 
auroral dos Reis Católicos, em que se forjaram a unidade e a grandeza 
de Espanha; o de Carlos V, que viveu e deu carater universal à matu
ridade dessa grandeza; e o de Filipe II que representa a limitação e, 
portanto, o começo rápido do seu ocaso. Nas três épocas se vê bem 
a influência, a evolução humana que Deus rege, ratificada por uma mu
lher absolutamente genial, por seu neto, de genialidade já terminal e 
por seu bisneto, grande todavia, mas irremediavelmente decadente. 

A vida dos três Velez coincide com a evolução de um ciclo exem
plar da Espanha. São três homens representativos, importantes, ainda 
que não de primeira linha, com as mesmas virtudes e os mesmos de
feitos característicos de cada etapa e dos grandes protagonistas que as 
regeram; e com muito mais direta e palpitante humanidade que a 
maior parte destes. 

Poder-se-ia eleger outros com o mesmo sentido experiencial, mas 
evidenciaram-se esses três pela claridade do sentido histórico de suas vi
das e porque os ligava como a dos três reis citados, a mesma força da he
rança e do espírito do seu tempo, que pode resultar boa ou má. Alem 
disso foram eles importantes protagonistas em três grandes aconteci
mentos que se constituem como símbolos desses três reinados: a guerra 
civil das Comunidades, a sublevação dos mouros de Granada e o as
sassinato de Jean de Escobedo que representa nada menos que o ocaso 
de grande rei Filipe II e o ostracismo de um heroi legendário: Don 
Juan de Áustria. 

Os personagens apesar de suas qualidades, apresentam-se deca
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Cada cn.tico tem suas preferências antes o espetáculo dos seres 
humanos. Mas todos podem ser e~plicados ajudando-nos a compre
ender os acontecimentos muitas vezes fatos-chaves da vida atual. 

* 

MARAAON E AS CI~NCIAS HUMANAS. 

A corrente psicológica estruturalista iniciada por Wundt (1832-
1920) ao criar o primeiro laboratório experimental para o estudo dos 
dados imediatos da consciência, centrado nos estados mentais ou con
teúdos da mente - deu à Psicologia cara ter científico. 

O funcionalismo, tendo em Dewey seu expoente máximo, atenta 
mais para as funções ou processos mentais, sobrepondo estes à morfo
logia e estrutura da mente. 

Watson, ao criticar o Estruturalismo e o Funcionalismo pela sua 
falta de cbietividade. dá ênfase ao comportamento (behavior). Assim 
enquanto o behaviorismo se insurge contra a base intelectual das dou
trinas anteriores, o Gestaltismo, surgido na Alemanha, afirma que os 
fenômenos psiquícos não podem ser explicados pela soma das partes, 
mas pela forma (gestalt) do todo. 

Atualmente é possivel provar que existem nesta pluralidade de 
correntes, muitos pontos comuns, como por exemplo, a objetividade 
dos processos psíquicos bem como a necessidade de ter sempre em 
vista a totalidade do fenômeno psíquico. 

No estudo da Personalidade que, segundo Allport (19) é a orga
nização dinâmica no indivíduo dos sistemas psicofísicos que determi
nam seus ajustamentos ao meio - a idéia de unicidade e de totalidade 
correlaciona os princípios básicos de estrutura, forma e duração num 
só esquema, pelo menos em tendência que se afirma caracteristica
mente através da conduta. Entretanto, neste estudo, duas teorias pa
recem opor-se: 

- A Caracterologia que considera a personalidade como estru
tura funcional estavel formando tipos em número limitado; e 

- A Personologia que dentro de um esquema evolutivo, estuda 
os fatores dinâmicos da conduta, as motivações e complexos centrais, 
visando à função integrativa da personalidade. 

(19). - Gordon W. AlIport, Desenvolvimento da Personalidade, Edi
tora Herder, São Paulo, 
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Os aspectos principais a focalizar no estudo da personalidade são: 
- Os dados psicofísicos; 
- As transformações da conduta e a fixação de certos tipos de 

comportamento; 
- As condições de unidade do Ego e de Identidade Pessoal; 
- A cultura, determinante de conceitos de comportamento. 

A partir desses fatores é que a Antropologia e a Psicologia che
garam ao conceito de Personalidade-Base que seria a resultante de 
correlações entre as instituições da cultura e da personalidade levando 
ao conceito de personalidade sob o prisma e ação aceitos por determi
nado grupo e inspiradores das instituições sociais. 

O estudo da personalidade-base induz a considerar seus três com
ponentes: 

- Estrutura básica que pode ser comum a toda espécie humana; 
- tendências individuais sobre as quais a cultura mais influi, 

chegando a ocasionar tendências centrais chamadas "personalidade mo
dai", denominador comum dos membros de um grupo. 

Esta correlação consütui a fonte de maior contribuição da Psico
logia às ciências sociais, levando ao próprio conceito de "carater na
cional" porque parte da unidade psíquica da humanidade chegando 
às diferenciações culturais através de escolhas e rejeições; estas, ope
radas sobre os dados culturais, comuns, acabam por configurar os ti
pos culturais característicos das diferentes áreas geográficas (origem do 
conceito de povo e de nação). Tal conjunto de traços configura o 
carater nacional que, em última análise, se identifica com o de persona
lidade-base, isto é, a base da personalidade para os membros de um 
mesmo grupo sociaI. 

O confronto da obra de MaraÍÍon (biólogo, historiador, médico, 
ensaista e psicólogo) com uma visão geral retrospectiva da Psicologia 
Científica, dá ao autor de Tibério, uma posição privilegiada, quanto 
à base científica dos temas que aborda. Sua abertura para explorações 
futuras dos mesmos temas, ao admitir o imponderavel e o contradi
tório no homem como um todo psicofísico, condicionado à influência 
de fatores internos e externos, da-lhe tambem não só autoridade, mas 
atualidade, face à ciência. Isso vem valorizar a contribuição do autor 
em estudo, bastando saber enquadrar suas abordagens numa sistemá
tica adequada. 

• • 
• 
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INTERVENÇOES. 

Do Prof. David Gueiros Vieira (Universidade de Brasília). 

Disse: 

"A 
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grafia para inculcar sentimentos "patrióticos" e a formação de "bons ci
dadãos". De que maneira a Prota vê a biografia do ponto de vista de 
Erik Erickson, que tenta fazer uma interpretação psicoanalística das 
personagens históricas?" 

• 
Do Prof. Roberto Machado Carvalho (Faculdade de Filosofia, Ciên
cias e Letras de Moema. SP) . 

Pergunta: 

"1. - Qual o critério para a escolha do personagem? 
2. - Qual o número ideal de personagens? Não haveria influên

cia na escolha de personalidades heterogêneas? 
3. - Não existe o perigo do heroi sobrepor-se aos fatos de uma 

época no contexto de interrelacionamento?" 

* • 
• 

RESPOSTAS DA PROFESSORA MARIA NASCIMENTO BAR
NEWITZ. 

Respondeu: 

Ao Prof. David Gueiros Veira. 

- A utilização da biografia, com o objetivo que remonta a ve
lha Roma para despertar sentimentos "patrióticos" visando à forma
ção de "bons cidadãos", ainda nos parece válida para a atualidade. 
O risco a se evitar estaria na mistificação dos personagens pela exal
tação exagerada de suas qualidades "heróicas". 

- Quanto ao ponto de vista de Erik Erickson, que submete o 
personagem ao crivo da psicanálise, estamos com Gregório Maraiíon 
quando faz restrições ao tratamento psicoanalítico que ele só aceita 
para casos extremos, porque considera o inconsciente do homem co
mo um âmago sagrado pela natureza para que nele ficassem sepulta
dos experiências que ao próprio homem repugna aceitar. Maraiíon re
corre à análise do inconsciente "como quem entra num templo" e so
mente quando os recursos da anamnese foram exgotados e uma solu
ção se impõe a qualquer preço. 

• 
Ao Prof. Roberto Machado Carvalho. 

- Por enquanto, o critério para a escolha dos personagens tem 
se restringido, em 
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Em segundo lugar, à preferência dos alunos, desde que não interfira 
demais no planejamento, que embora flexivel, deve estar condicionado 
ao currículo. 

- Sendo a técnica proposta destinada a orientar a motivação do 
estudante no sentido de estudar a História de modo mais significativo, 
não interessa propriamente o número dos personagens, mas sua influ
ência na época em que viveu e a explicação psicológica de sua con
duta para as 6pocas posteriores. A heterogeneidade só viria aumentar 
o interesse atenuando-se sua possivel influência sobre o estudante pela 
contribuição que o "diagnóstico" da personalidade trará para o seu 
auto-conhecimento. 

- Atualmente, ao conhecer os defeitos e/ou a grandeza das fi
guras representativas dos fatos históricos não mais se fazem ídolos, 
mas faz-se tudo para se conhecer o homem. O 
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