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CASCUDO, Luis da Câmara. “Afrânio Peixoto” In CASCUDO, Luis da Câmara.  Gente 
Viva. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1970. 
 
Escrito de Luis da Câmara Cascudo sobre figuras ilustres de seu tempo.  
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Fichamento feito por Maria Aparecida dos Santos em janeiro de 2007 

 
P. 35 - O autor descreve Afrânio Peixoto como sendo um homem plural e muitas vezes 
contraditório. Também faz (no decorrer do texto) um inventário da rede de relações 
deste médico a quem a pluralidade encantava a ponto de chamá-lo “Afrânios”.  
Segundo Câmara Cascudo, trata-se de uma criatura “dominadora, despótica na 
projeção intelectual (...). Afrânio Peixoto foi uma unidade. Como a oiticica ou o jequitibá, 
sugeria bosque quando era unicamente uma grande árvore, possante e sozinha”. 
 
P.35-42 - Na rede de relações de Peixoto figuram além de Câmara Cascudo, Eloy de 
Souza (deputado), Afonso Penna Júnior, Alcântara Machado, Aloysio de Castro, 
Rodolfo Garcia, Medeiros e Albuquerque, Henrique Castriciano (seu companheiro de 
viagem ao Egito), Capistrano de Abreu, Eugenio de Castro (seu colega em Coimbra), 
José Mariano Filho, o Visconde de Carnaxide , Nina Rodrigues (prefaciou a tese de 
doutoramento – e o conde Afonso Celso.  
 
P.36-37 - Além de orador sedutor e praticante de uma ironia “as vezes tão penetrante e 
fina quanto agulha a traumática, inodora pela delgadeza”, segundo Cascudo, Peixoto 
possuía uma cultura geral superior aos de seu tempo. 
 
P.37 - “Nenhum brasileiro possuiu cultura do geral em plano superior, impossibilitando 
ignorância em qualquer terreno do conhecimento humano. Não somente nas suas 
especialidades, que eram multidão, mas em História, Filosofia, Literatura, motivando o 
exercício da capacidade investigadora (...)”. 
 
P.38 - Trata-se também, segundo o autor, de um espírito angustiado e irrequieto. “A 
obra afraniana é variada, sugestiva, desigual. Temperamento em constante ponto de 
ebulição trabalhou sob o signo da Angústia. Não há repouso, tranqüilidade, alegria, nas 
suas citações. Os livros vulgarizadores de Medicina e Literatura traem a inconsciente 
vocação polemista, visível e contínua”. 
 
Também não gostava de se repetir e parecia não temer causar polêmicas. 
“O aspecto mais eloqüente num fatalismo brilhante, de sua dialética, é a Discordância. 
(também escrita com letra maiúscula)”. 
“Indispensáveis argumentos novos, virgens de uso, personalíssimos, mesmo para o 
exame de opiniões convergentes. Se não tivesse ‘algo de nuevo’ a dizer, nada 
escreveria”. 
 
P.38-39 - Notório também como professor. 
“A concorrência à notoriedade, pelo número de valores positivos, não mais se repetiu na 
cátedra e fora dela. Afrânio conquistou lugar avançado na primeira fila. Nenhum outro 
conseguiu acompanhá-lo na curiosidade polimática. ‘Que é que Afrânio Peixoto não 
sabe?’Tornou-se um slogan. Em 1919 eu era 2º anista de Medicina entre as praias de 
Santa Luzia e Vermelha. Seu nome circulava entre professores e alunos com bem raros 
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rivais. (...) Como aquele João Padilha, do Minas do Prata, de José de Alencar, Não 
podia ouvir barulho sem meter-se nele! ‘Afrânio é muito inquieto!’  era outro axioma da 
Congregação. Travesso e valente nas travessuras”. 
 
P.39 - “Capistrano de Abreu comparou-o ao patê de fois-gras, insuperável na raridade 
do consumo. Apenas seria um fígado de ganso dando hepatite aos paladares plebeus. 
Uma outra acusação assídua  - ‘Afrânio é inconveniente!’Sua ‘in-conveniência’era não 
convir a atitude pessoal com os interesses alheios. Prestável, acessível, generoso, 
recusava-se constituir degrau submisso às súbitas ascensões. Dava a mão para o apoio 
e não o dorso para o transporte”.  
 
P.45 - “Afrânio Peixoto não entretinha a palestra, trazendo a contribuição pessoal, 
variando o temário que a todos pertencia. Tomando a palavra, soltava-se o falcão, 
apossando-se do ar, dominando todas as presas. Adeus conversa! Atenção ao 
Paganini! O conde  de Afonso Celso, derradeiro gentilhomem do império, dizia, num 
leve reparo de doce malícia: - ‘Afrânio é um magnífico dissertador!’ Em vez de coro, 
Afrânio dizia ‘L’Art de dire lê Monologue, de Coqueilin Ainé’. Não seria recebido no hotel 
Rambouillet, onde a fabulação era geral, mas freqüentaria Cícero, que falava por todos 
os convidados. A conversa é um   
‘Ballet’. Afrânio era um ‘Danseur Seul!’ Mas como dançava bem!...” 

 
 

 


