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Notas para uma biografia 
       
 
Foi no século XIX que nasceu o mundo de hoje. Século das transformações tecnológicas, 
século das ideologias, foi nesse século que viveu Louis-Léger Vauthier. Sua longa vida 
acompanhou os principais eventos que marcaram a história francesa do período e os seis 
anos que viveu no Brasil poderiam ter sido apenas um parêntesis nos seus oitenta e seis 
anos de existência. 
 
Contudo, sua estada em Pernambuco constituiu um período extremamente importante para 
sua formação, tanto como indivíduo, como profissional. Foi no Brasil, longe da família e 
afastado de seu meio social de origem que o jovem engenheiro, de apenas vinte e cinco 
anos, afirmou sua personalidade e mostrou-se capaz de viver segundo seus princípios.  
 
Foi em Pernambuco que por primeira vez teve a oportunidade de exercer plenamente seu 
talento profissional numa posição de comando que lhe permitiu aplicar os conhecimentos 
que adquirira nas melhores escolas de engenharia francesas. Foi também no Recife que, 
graças à posição social que ocupava, pode militar pela difusão do ideário fourierista, que 
deixaria seus frutos no Brasil.  
 
Estas notas biográficas buscam portanto, num primeiro momento, reconstituir a vida de 
Vauthier antes, durante e depois de Pernambuco, procurando igualmente situar este 
interessante personagem nos diversos contextos onde nasceu e viveu. 
 
O filho é o pai do homem 
 
A família de Louis-Léger Vauthier , dez filhos, quatro rapazes e seis moças, é diferente da 
típica família francesa burguesa de meados do século XIX. Nenhum deles recebeu 
educação religiosa. O único culto que conheciam era o que associava estudo, dever e 
progresso. Louis-Léger, o segundo filho homem, nasce a 7 de abril de 1815, na cidade de 
Bergerac, na Dordonha, apenas vinte e seis anos depois da Revolução Francesa, numa 
França ocupada por 500 000 soldados estrangeiros. Dois meses antes, Napoleão I tinha 
sido derrotado em Waterloo. 
 
Seu pai, Pierre, o primeiro engenheiro da família, era um homem ríspido que a vida inteira 
procurou servir de exemplo aos filhos. Nascera em Boulogne, próximo subúrbio de Paris. 
O avô de Louis-Léger, prefeito da cidade, suicidou-se em 1814, quando não conseguiu 
deter as tropas cossacas que marchavam para ocupar Paris1.  
 
Em 1811, Pierre fora nomeado engenheiro de Pontes e Calçadas, em Bergerac, região 
natal de Magdeleine Adèle Lauraine, sua esposa, filha de proprietários agrícolas. O 
casamento foi no mesmo ano, a 10 de julho. A família viveu primeiramente na Dordonha, 
onde Pierre construiu uma obra de engenharia hoje tombada pelo Patrimônio histórico 
francês, o canal de Lalinde2. 
                                                
1 André Morizet, “Paris et le baron Haussmann”, in Revue de Paris, 01/10/1932, p.618. 
2 A construção deste canal inscreve-se no Plano Becquey lançado em 1821 para a modernização das vias navegáveis 
francesas. Entre os diversos projetos apresentados, o de Pierre Vauthier foi finalmente aprovado. Frédéric Gonthier, 
autor de uma monografia sobre o canal de Lalinde, escreve:  As obras começaram em 1838. Pierre Vauthier, engenheiro 
de Pontes e Calçadas fez o projeto e dirigiu as obras, auxiliado pelo engenheiro-aspirante, Cambuzat. A minúcia dos 
relatórios, o cuidado que têm em responder a cada carta, sugestão ou reclamação recebida, o capricho das plantas e 
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Esta obra inscreve-se no vasto projeto de construção de canais, indispensáveis para a 
circulação de matérias-primas e mercadorias manufaturadas, graças ao qual a França, 
privada, após a derrota de Napoleão, dos seus domínios coloniais, pretendia levantar-se e 
concorrer com a potência inglesa.  
 
Assim, durante os anos da primeira infância de Vauthier a França viu a proliferação da 
indústria, principalmente têxtil. As fábricas de tecidos de seda ficavam em Lyon, a 
principal cidade industrial do continente europeu. Já as manufaturas de tecidos de algodão 
situavam-se ao redor de Rouen, na Normandia, o que explica a existência de uma linha de 
navegação regular entre o porto do Havre e o do Recife. Em meados do século XIX, os 
navios armados por donos de casas comerciais, despejavam assim no Recife produtos 
manufaturados no entanto, na viagem de volta, praticamente só levavam algodão4. 
 

                                                                                                                                             
desenhos demonstram que tratava-se de um duplo desafio. Primeiramente, realizar uma proeza técnica mas também 
executar uma “obra-prima”. O canal deveria ser uma ode à indústria e ao comércio, mas também devia ser bonito. 
Cada ponte, cais, comporta e casas dos guarda-comportas que são pequenas obras-primas. Até a cidadezinha de Saint-
Capraise, atravessada pelo canal, ganhou cais, aqueduto, lago e uma ponte-canal. Louis-Léger aprendeu a lição e em 
todos seus projetos, sempre procurou unir utilidade e beleza.   
Ver. http: //www.anpei.org/spip.php?article931, consultado em 3 de abril de 2008.  
3 Archives nationales, Paris. 
4 Em correspondência consular de 1840, o cônsul francês em Pernambuco, Monsieur Barrère escreve que uma das 
principais dificuldades do comércio entre a França e a província de Pernambuco, está na carga de retorno. Os barcos 
franceses só podiam transportar algodão, cuja produção pernambucana não era de grande porte. As taxas aplicadas na 
França sobre outros produtos brasileiros eram altíssimas para proteger a produção de gêneros similares em colônias 
francesas, principalmente o açúcar das Antilhas. Ofício n° 16, de 9 de dezembro de 1840, Archives diplomatiques, 
correspondance consulaire Pernambouc. 



A indústria têxtil francesa marcou rapidamente sua originalidade com relação à inglesa. Já 
que não dispunham de algodão em abundância, como o que os ingleses importavam do 
Egito e da Índia, nem podiam competir com os baixos preços da mão-de-obra inglesa, os 
franceses passaram a produzir tecidos muito mais variados e sofisticados. Em meados do 
século XIX, a França exportava produtos de luxo ou de semi-luxo. Foi esta atividade que 
permitiu o financiamento da importação de matérias-primas como carvão, algodão ou 
ferro-gusa para a indústria nascente. 
 
Assim, entre os anos 1815 e 1840, ano em que Vauthier embarcou para o Brasil, os 
principais produtos franceses de exportação eram vinhos, sedas, tecidos e artigos de 
armarinho, bijuterias, móveis, acessórios de bronze, sem falar da moda, é claro.  
 
A carreira de engenheiro público de Pierre Vauthier tinha sido prejudicada por suas 
opiniões anti-monárquicas. Após a derrota de Napoleão e da restauração da monarquia, 
Luís XVIII, irmão de Luís XVI, tinha passado a perseguir os funcionários públicos de 
opinião bonapartista ou republicana.  
 
Apesar de altamente competente, Pierre Vauthier tinha sido transferido de Bergerac, onde 
tinha comprado casa e onde Louis-Légar acabava de nascer, para a distante e rural 
Bretanha, transferência que equivalia a uma espécie de degredo.  
 
Na Ecole Polytechnique e na Ecole des Ponts et Chaussées Pierre Vauthier tinha feito um 
grande amigo, Louis-Léger Vallée, com quem partilhava ideais e aspirações. Ambos 
acreditavam numa sociedade melhor e como Saint Simon achavam que das ruínas do 
passado devia brotar uma ordem de leis e de convicções inovadoras. O segundo filho de 
Pierre e de Adèle foi batizado com o nome do melhor amigo do pai, nome estranho até 
para a época e na família sempre o chamaram de Louis5.  
 
Depois da escola primária, a família mandou Louis-Léger como aluno interno, para o 
Collège Royal de Limoges, onde foi aplicado e brilhante. O pai que morava com a mulher 
e os outros filhos na Bretanha, escrevia com freqüência ao diretor, Monsieur Borredon, 
para pedir notícias dos estudos do filho. As respostas eram elogiosas. Pierre, por ser pai, 
talvez exagerasse a apreciação dos dotes de Louis-Léger, que achava inteligente e 
estudioso, mas o diretor responde:  

Não, Monsieur, seu título de pai não o enganou sobre Louis-Léger, pois lhe digo sem 
nenhuma lisonja, que nunca conheci jovem mais interessante [...]. À uma educação 

perfeita, com formas de amabilidade extrema, juntam-se os melhores sentimentos, uma 
inteligência viva e um amor expresso pelo trabalho; com certeza ele possui tudo o que é 

necessário para vencer.  

Monsieur Borredon, seguramente sincero dizia mais:   

 A consideração tão bem merecida de que o senhor goza nestas paragens, já fazia com 
que eu tivesse uma boa receptividade em favor do senhor seu filho, já gostava dele por 

causa do senhor, antes até de conhecê-lo. Hoje gosto dele pelo que é. O senhor pode ficar 
inteiramente tranqüilo em relação a ele:  meu zelo, se necessário, não lhe fará falta nem 

tampouco meu afeto6.  

 
                                                
5 Como atesta uma carta escrita por sua irmã Euphémie , em 27/05/1853 e confiscada pela censura, Arquivos da 
Préfecture de Police, Paris, dossiê Vauthier, – EA/77 
6 Carta nos arquivos da família de Pierre Vauthier, Atenas.  



Que pai não ficaria orgulhoso com uma carta destas?  
 
Em 1830, quando Louis-Léger cursava o secundário em Limoges, Paris é palco de três 
dias de insurreição popular, que passam para a história com o nome de “Os três gloriosos”. 
Uma revolta obrigou Carlos X – outro irmão de Luís XVI, sucessor de Luís XVIII – a 
ceder o trono ao primo, o duque de Orleans, futuro Luís Filipe7. O povo de Paris exprime 
seu ódio contra os Bourbons, que as monarquias reacionárias da Europa tinham imposto 
aos franceses após a derrota definitiva de Bonaparte, em 1815. 
 
Os combatentes que reagem à tentativa de Carlos X de dar um golpe de Estado contra a 
Assembléia nacional, não passam de 10 000 mas têm o apoio ativo da população dos 
bairros populares de Paris, que a subida do preço dos mantimentos, resultado de uma série 
de colheitas catastróficas exaspera. No início do verão de 1830, o preço do pão está nas 
alturas e a queda do consumo atinge as manufaturas. O desemprego se alastra nas cidades 
grandes, muitas obras estão paradas.  
 
O material dessas construções serve para erguer milhares de barricadas contra as tropas do 
exército. O confronto é sangrento, morrem duzentos soldados e mais de mil insurretos. 
 
Os revoltosos, gente do povo, contam com o apoio dos estudantes e os alunos da 
Polytechnique, muito ativos. Porém, os republicanos, mal organizados, não conseguem 
tomar o poder. Perdem para os monarquistas liberais que, graças a uma mudança de 
dinastia, conseguem conservar o sistema monárquico.  
 
A subida de Luís Filipe, como “rei dos franceses” e não como “rei da França” ao poder, 
marca a impossibilidade definitiva de retrocesso ao Antigo Regime mas deixa um gosto 
amargo de uma “revolução confiscada” e os anos que se seguem até a queda definitiva da 
monarquia, em 1848, são anos de revoltas esporádicas mas violentas, que Victor Hugo tão 
bem retrata em Os Miseráveis, onde numa dessas barricadas morre justamente o jovem 
Gavroche.  
 
Quanto ao outro jovem, o que estudava em Limoges, por ora é preciso que as esperanças 
de um belo futuro pela frente, dêem frutos. Em 1832, Louis-Léger ingressa na 
Universidade de Limoges para cursar o curso preparatório do concurso de admissão à 
Ecole Polytechnique. O pai escreve ao novo diretor. Monsieur Merilhou que envia uma 
resposta tão categórica quanto a de Monsieur Borredon, Louis-Léger vai conseguir passar, 
embora no final do ano escolar de 1832 ainda apresente lacunas, sobretudo em 
matemática, prova mais que eliminatória para entrar na Polytechnique. Mas já em abril do 
ano seguinte o jovem Louis passa no difícil concurso de admissão. 
 
Em 1834, Louis-Léger recebe finalmente a carta tão esperada. O subdiretor de Artilharia 
do Ministério da Guerra, do qual depende a escola, anuncia que o rapaz foi aprovado em 
16.° lugar dentre 136 admitidos. O jovem devia “por conseguinte, tomar as providências 
necessárias para se apresentar ao mais tardar no dia 13 de novembro do mesmo ano, 
data marcada para o início das aulas do ano escolar em andamento”. Tem ainda a 
possibilidade de renunciar a apresentar-se. Idéia que obviamente nem lhe passa pela 
cabeça.  
 
                                                
7 Filho de Filipe Igualdade (Philippe Egalité), primo de Louis XVI que aderiu à Revolução Francesa. Luís XVIII reina 
de 1814 a 1824, Charles X de 1824 a 1830, Luís Filipe de 1830 a 1848. 



Seguem-se dois anos em Paris, ritmados pelos estudos e pelos exames. Vauthier aplica-se 
e consegue melhorar de classificação, passando para o sétimo lugar no final do primeiro 
ano e sai da Ecole, classificado em 4.° lugar, colocação que lhe garante a especialização 
desejada. Em 1836 inscreve-se na Ecole royale des Ponts et chaussées.  
 
Nas duas escolas paira a certeza de que a sociedade, além de uma revolução política, 
precisa de uma revolução científica. O desenvolvimento das forças produtivas deve 
proporcionar uma recomposição da sociedade francesa em novos moldes. O conhecimento 
científico, deve ser aplicado à indústria para que ambos possam favorecer o surgimento de 
uma sociedade na qual os trabalhadores já não sejam explorados, mas sim associados à 
construção do futuro. A filosofia de Saint-Simon é difundida através de conferências 
especialmente dirigidas aos alunos da Polytechnique e o jornal do movimento, o Globe, 
distribuído gratuitamente.  
 
Prosper Enfantin, engenheiro politécnico, um dos principais mentores da escola saint-
simoniana e mais tarde um dos idealizadores do canal de Suez, acredita que a École deve 
ser o canal privilegiado para a propagação dessas idéias na sociedade.  
 
A doutrina de Charles Fourier também tem seus adeptos, tanto na Polytechnique como na 
Ponts et chaussées. Em 1829, tinha sido publicado o livro Le Nouveau Monde industriel 
onde Fourier apresenta um projeto de construção de uma sociedade harmoniosa buscando 
ir mais longe do terreno econômico ou social. Prega uma ordem mais fundamental que 
deve permitir o surgimento de um homem novo, através da harmonização das paixões 
humanas. Propõe um equilíbrio social baseado num novo tipo de remuneração do trabalho, 
do capital e do talento individual. O “falanstério” tipo de cooperativa em sistema de ações, 
deve ser a base de uma nova organização social, onde viverá harmoniosamente uma 
comunidade, a “Falange”. Essa cooperativa, onde em harmonia de vida, trabalho e 
sentimentos viverão os trabalhadores será a resposta ao liberalismo e ao individualismo, os 
filhos desnaturados da Revolução francesa. 
 
É num ambiente onde imperam grandes discussões filosóficas, nas duas escolas 
parisienses onde estuda, que Vauthier faz amigos que o acompanharão a vida inteira. Um 
deles é François-Jean-Félix Cantagrel8, com quem compartilhará afinidades filosóficas e 
políticas até o fim da vida. Nascido em Pontoise, localidade próxima de Paris, Cantagrel 
começa estudando Direito, mas ao invés da advocacia, prefera o jornalismo. Durante 
quatro anos (1834-1838) escreve nas páginas do jornal L’Artiste, mas ao mesmo tempo 
continua os estudos:  arquitetura e engenharia civil. Diploma-se como engenheiro. É 
conducteur9 des Ponts et chaussées. Como Louis-Léger, Cantagrel é apaixonado pelas 
teorias de Fourier e de Victor Considerant, um dos principais líderes do movimento, 
acabando por abandonar a carreira de engenheiro para se consagrar à inteiramente à 
militância10.  
 
Quanto à Vauthier, já antes de se formar começa a batalhar para ser nomeado engenheiro-
aspirante num estágio interessante. Gostaria muito de trabalhar com Jacques Frimot, 

                                                
8 Sobre Cantagrel, ver “L’œuvre dialogique de François Cantagrel”, in. Journal of French Philosophy, Bulletin de la 
Société américaine de Philosophie de langue française, 1991, vol.III, n.°1.  
9 Um conducteur, embora engenheiro, trabalhava sob as ordens de um ingénieur des Ponts et chaussées. Era o caso, 
como vimos, de Victor Boulitreau. 
10 Cantagrel, seria um dos fundadores do Falanstério de Reunion, no Texas, em 1855, liderado por Considerant. 



condiscípulo e amigo de seu pai, especialista das máquinas a vapor que, muitos anos mais 
tarde, acabariam por fazer dele um homem rico. 
 
É num estilo muito particular e algo insolente que em 1838, escreve11 ao Secretário de  
Estado de Obras Públicas pedindo esta nomeação:   
 

[...] num momento em que buscam despojar a administração pública da direção das 
estradas de ferro, talvez não lhe seja indiferente que certos engenheiros de Pontes e 

Calçadas tentem conquistar um dos ramos mais interessantes do setor, afim de impedir 
que a Inglaterra ou pessoas independentes do Corpo detenham o monopólio exclusivo da 
criação de máquinas locomotivas. Este é pelo menos o ponto de vista, segundo o qual, o 

engenheiro Frimot encara os resultados de uma missão para a qual, junto a ele, eu 
poderia ser nomeado. E foi igualmente neste sentido, que o mesmo deve ter-lhe falado de 

mim.  

 
Sem duvidar “da benemerência” de seu correspondente mas temendo que suas ocupações 
de Diretor não lhe permitam ter em vista o interesse desta nomeação, Louis-Léger diz 
acreditar ser de seu dever, “voltar a pô-la diante de seus olhos”.  
 
Nesta carta, Louis-Léger mostra que embora jovem já tem uma boa visão das coisas.  
Se no final do século XIX, a França, graças à participação ativa dos engenheiros de Pontes 
e Calçadas, terá conseguido construir a rede de transportes mais densa do mundo, a 
relação dos engenheiros da Ecole com as estradas de ferro ainda não estava nada clara no 
final dos anos 1830 e era preciso ocupar este espaço antes que outros o fizessem. 
 
Antoine Picon, explica que uma das razões do atraso francês (apenas 560 kms de estradas 
de ferro em 1841) vinha das reticências que os engenheiros de Pontes e Calçadas 
manifestavam perante um meio de transporte que se situava a meio caminho entre a 
articulação da engenharia civil e as novas lógicas industriais, frente às quais estes não 
sabiam como situar os quadros tradicionais de pensamento e de ação do Corpo.12 Mostra 
igualmente o esforço desdobrado na França para construir canais (como o que Pierre 
Vauthier planejou) ou ainda portos, para a construção e modernização dos quais o Estado 
não pouparia esforços.  
 
É assim que Vauthier, que viria a ser muitos anos mais tarde, um excelente engenheiro 
ferroviário, não consegue, no início da carreira, especializar-se nas máquinas a vapor, e 
vai parar em Vannes, na Bretanha, onde projeta o novo porto da cidade e matar o tédio e 
as saudades de Elisa, nos braços de outra.  
 
Finalmente o corpo de engenheiros de Pontes e Calçadas desempenha um papel essencial 
no desenvolvimento da rede ferroviária francesa, construída sob o controle do Estado, 
graças ao capital de grandes companhias privadas, que em seguida têm o direito de 
explorá-las por um período determinado. O Estado assegura as infra-estruturas onerosas:  
compra de terrenos, construção de pontes, túneis, vias. As companhias privadas obtém a 
exploração das linhas, após construírem as super-estruturas (trilhos, estações, sinalização).  
 

                                                
11 Carta datada de 23 de maio de 1838, Archives nationales, Paris, dossiê administrativo de Louis-Léger Vauthier, 
F/14/11619. 
12 Antoine Picon, “Le Corps des Ponts et Chaussées, de la conquête de l’espace national à l’aménagement du territoire”, 
artigo online. Ver em:  http: //www.enpc.fr/enseignements/Picon/CorpsPC.html. Consultado em 19 de fevereiro de 2010.  



Nos dois anos em que vive em Vannes, Louis-Léger, lotado no Serviço dos Portos 
Marítimos de Comércio e devendo residir na capital do Morbihan, fica sob as ordens do 
engenheiro Potel, que não lhe deixa muito espaço livre para existir. 
 
A vida na capital provincial não devia ser mesmo fácil:  muito trabalho, pouca diversão 
naquela pequena capital de uma província distante e pobre, onde os raros letrados, são 
quase todos favoráveis ao regime. 
 
Louis-Léger faz o levantamento da circunscrição, era vasta. Conta onze portos  
 

[...] alguns dos quais, da maior importância para a grande navegação comercial e a 
cabotagem, exigem numerosas melhorias, inclusive, o grande canteiro de obras do porto 

de Vannes, à jusante do porto marítimo de Quiberon (...) está em pleno andamento...13  

 
Para justificar um pedido de aumento de ajudas de custo, junto ao Diretor geral de Pontes 
e Calçadas, não se acanha em enumerar até a execução de um farol de sinalização, cuja 
construção acaba de acompanhar14. Do serviço que estava a seu cargo, diz:  
 

[...] cresce a cada dia, e com isso as obras ficam disseminadas em demasiados pontos. As 
dificuldades próprias às obras marítimas exigem de um engenheiro uma atividade 

permanente que não recua nem sequer diante de obstáculos ou de despesas às vezes 
bastante consideráveis. 15  

 
Nada feito, não consegue nenhum aumento e para completar o chefe direto não gosta dele. 
Vauthier começa a bombardear a administração com pedidos de transferência. Pede para ir 
trabalhar em Périgueux, perto de onde morava a família. Seu protetor, Louis-Léger Vallée, 
que conhece a situação material difícil dos Vauthier, entra em campo, intervindo a seu 
favor, mas nada! Nosso engenheiro pede para ser nomeado na Dordonha, para trabalhar 
com o pai, que finalmente tinha conseguido voltar para lá ... pedido indeferido.  
 
Livra-se provisoriamente do chefe:   
 

Ainda estou em Vannes, Madame, não consigo daqui zarpar. Queira desculpar minhas 
expressões marítimas. Uma felicidade num mar de infelicidade. É que finalmente me 

livrei daquele chefe, com o qual estava em termos tão ásperos e tão penosos para mim. 
Ele deixou o Departamento. Fiquei como engenheiro-chefe durante dois meses e meio, 

mais há alguns dias cá estou eu novamente sob a férula. Minhas asas tinham crescido um 
pouco durante aqueles dias de liberdade e agora sofro ao ter que roê-las 16.  

 
Já na época Vauthier parece ter sido feito mais para comandar que para obedecer. 
                                                
13 Archives nationales, Paris,  dossiê carta de 20/11/1838, administrativo de Louis-Léger Vauthier, op.cit..  
14 Deste período consta também o projeto, assinado conjuntamente com o engenheiro-aspirante Fricot, do farol de Port 
Navalo, também conhecido como farol de Arzon, cuja construção iria ter início em 1840.  Ver http: //www.patrimoine-
de-france.org/oeuvres/richesses-22-7722-60199.html#fiche, consultado em 10/12/2008.  
15 Carta datada de 20 de novembro de 1838, dirigida fora da via hierárquica, Archives nationales, Paris, dossiê Vauthier, 
op. cit.  
16 Carta a Laure de Surville, datada de 2 de dezembro de 1839. Irmã de Balzac casada com Eugène de Surville, 
engenheiro politécnico e de Pontes e Calçadas. Não se sabe como os Vauthier e os Surville se conheceram. De todo 
modo o tom da carta demonstra certa familiaridade. Ver Biblioteca do Institut de France, manuscrit Ms Lov.385, 
feuillets 252-253 verso.  



 
A sociedade de Vannes tinha acolhido bem o jovem engenheiro que se torna membro do 
círculo recreativo, organiza bailes onde pode vestir o uniforme de gala. Participa também 
das atividades da Société polymathique du Morbihan, que réune todos os eruditos e 
mentes curiosas dos arredores e que o futuro prefeito de Vannes, o tabelião Taslé, preside. 
Este grêmio é uma das inúmeras sociétés savantes (sociedades de sábios) que na época, 
pululam na França.  
 
Esta sociedada polimática – o termo significa o conjunto das ciências – faz parte de uma 
rede das mil outras que existem na época, cuja atividade centra-se no inventário, na 
classificação, na pesquisa e no conhecimento de toda forma vegetal, animal, mineral 
existente na Terra. Do Brasil, Vauthier enviará para Vannes especímenes de plantas, de 
insetos e de conchas17 e até papagaios vivos! 
 
É também em Vannes que fica amigo de Tinel de Kérolan, fidalgote bretão e fourierista 
ativo e dos irmãos Guérin. Alphonse o mais novo, passará para a história da medicina 
como o inventor do curativo esterilizado e mostrará ser um verdadeiro amigo de Vauthier 
num momento difícil, muitos anos depois das noites de conversa de Vannes18. O irmão 
mais velho, Frédéric, jurista eminente, é na altura diretor de um pasquim local, La Vigie 
du Morbihan, de tendência contrária ao rei Luís Filipe e partidário do retorno dos 
Bourbons ao poder. De certo modo, um jornal de oposição... 
 
É nele que Vauthier comete uma verdadeira imprudência. Vejamos o que conta muitos 
anos depois uma testemunha dos fatos:   
 

[...] Há quarenta anos ou mais, um jovem engenheiro inseria no Vigie du Morbihan, sob 
as iniciais X.Y.Z., um artigo muito engraçado sobre alguns defeitos da sociedade de 

Vannes. Muitas pessoas se reconheceram nos retratos que uma mão de mestre traçara. As 
suscetibilidades femininas sentiram-se atingidas e o malicioso escritor foi acusado de 

ingratidão por quem o tinha acolhido de braços abertos nos salões locais. Mas a 
vingança, esse prazer dos deuses, não demoraria muito a chegar e, alguns dias mais tarde, 

no mesmo jornal, sob a assinatura A.B.C. era publicado um artigo de resposta, no qual o 
jovem engenheiro recebia uma verdadeira surra. Como fora imprudente! arvorara-se a 

criticar os outros, justamente no dia seguinte em que o dique que tinha construído no 
porto de Vannes, fora submergido e arrastado por uma maré equinocial! (...) 19. 

 
Imaginem a chacota geral numa cidade provinciana! É justamente enão que recebe um 
convite para ir trabalhar num país distante. O contrato para Pernambuco, cai mesmo do 
céu! 
 
Um convite irrecusável 
 
A vida provinciana está longe de satisfazer o ímpeto juvenil e romântico de Vauthier. 
Embora imbuído do espírito cientificista de seu tempo, o engenheiro também banha no 
ambiente romântico da época. Sonha com um grande futuro, com a possibilidade de 
                                                
17 Um caderno de conchas de Monsieur Taslé encontra-se ainda hoje no acervo desta instituição.  
18 Quando Vauthier esteve preso em Paris, após 1852, Guérin era o médico de família e deu diversos atestados para para 
Vauthier pudesse passar algumas noites em casa, cuidando do filho ou da mulher doentes, como atestam documentos do 
dossiê L.L.Vauthier” dos Arquivos da Préfécture de Police de Paris, op.cit. 
19 René Kerviler, Répertoire général de Bio-Bibliographie Bretonne, Rennes, Librairie générale de J.Plihon et L. Hervé, 
1898, p. 241. 



aplicar seus conhecimentos técnicos, com poder difundir uma doutrina capaz de construir 
um futuro melhor para os homens. Acredita na capacidade dos indivíduos de escolherem e 
construírem seus destinos.  
 
Nos bancos da Ecole Polytechnique, os alunos não aprendiam apenas novas técnicas, 
aprendiam também novos sonhos para explicar aquilo que a ciência ainda não conseguia 
revelar:  o funcionamento das paixões, das pulsões humanas.  
 
Compreender um mundo que novas técnicas e novas máquinas estão começando a 
transformar, canalizar emoções e angústias que estas inovações adicionam àquelas que 
desde sempre tinham acompanhado os homens, explicam em parte o surgimento dessas 
doutrinas e por isso Vauthier escreve:  
 

[...] apesar da superioridade real e evidente da inteligência sobre o corpo, do princípio 
ativo sobre o princípio passivo, os dois estão tão fortemente soldados no homem que um 

só pode agir se as necessidades do outro tiverem sido previamente satisfeitas20. 

 
Dirigir o avanço técnico em benefício da maioria, organizar a sociedade mas também os 
homens, domando e canalizando produtivamente as paixões, é isso em síntese, o que 
Vauthier acredita ser possível! Mas o dia-a-dia é bem menos glorioso. Trabalhava sob as 
ordens de um chefe que não transigia em suas prerrogativas e deixava o engenheiro-
aspirante21, transbordante de idéias, que era Louis-Léger, sem qualquer possibilidade de 
iniciativa. 
 
Trabalhar no Brasil é portanto um daqueles convites que não se recusa! Gustave Coriolis, 
diretor pedagógico da Polytechnique, e professor de mecânica aplicada na Ecole des 
ponts, verdadeira sumidade no campo das ciências tinha indicado seu nome a José Lúcio 
Correia, brasileiro radicado em Paris, que procurava atender a um pedido do Barão da Boa 
Vista. Pernambuco precisava de um engenheiro competente para executar o projeto 
modernizador de Boa Vista.  
 
É bem verdade que é preciso compreender o projeto deste presidente de província 
principalmente em sua dimensão subjetiva. É que na época, muitos homens de Estado de 
países periféricos acreditam que a mera adoção dos sinais exteriores da modernidade pode 
contribuir de forma decisiva à implantação da mesma. Boa Vista não pretende transformar 
a organização sócio-econômica da sociedade pernambucana, essencialmente baseada na 
tradicional exportação do açúcar ou do algodão e na exploração do trabalho escravo. Tem 
contudo a noção de que para evitar a decadência inexorável que aponta no horizonte 
pernambucano, é preciso, mesmo de forma indireta, tirar algum proveito das inovações 
introduzidas que o avanço das ciências e das técnicas tinham introduzido na Europa. 
 
Ora, as escolas de engenharia francesas são na época, altamente conceituadas pelo mundo 
afora. No Egito, Mehémet Ali, o representante do sultão otomano, compreende o proveito 
que pode tirar da exportação, para as florescentes indústrias têxteis européias, do algodão, 
o principal produto do país. Com os recursos gerados pela exportação constitui um 
exército moderno e dá início a um importante projeto de obras-públicas. Os franceses 

                                                
20 Vauthier, Diário, anotação de 21 de julho de 1840.  
21 Na França até nossos dias, os engenheiros de Pontes e Calçadas são funcionários públicos efetivados após um ano de 
estágio, durante o qual são “engenheiros-aspirantes”. 



desempenham um papel relevante nesses dois projetos. Engenheiros politécnicos franceses 
organizam e formam o exército egípcio, constroem portos e estradas de ferro. A presença 
francesa no projeto do Egito moderno, chega ao ápice, entre 1869 e 1880, com a 
construção, do canal de Suez.  
 
Vauthier, numa carta dirigida aos redatores do Diário de Pernambuco, lembra a fama 
internacional da engenharia de seu país:   
 

Numerosos estrangeiros ocupam hoje postos eminentes no exército e armada imperial em 
que com glória sua e utilidade da nação servem desde a época da independência do 

Brasil. A mor parte dos Estados da Europa têm por vezes recorrido às luzes dos 
estrangeiros sem quebra de sua dignidade ou ofensa de seus interesses, a Escola 

Politécnica da Rússia, foi criada por Engenheiros franceses de Pontes e Calçadas, e 
outros ocupam os lugares mais distintos ao Corpo Imperial – des voies de 

communications – por muito tempo dirigido pelo general Bazaine também engenheiro de 
Pontes e Calçadas. A Inglaterra tão rica em homens sábios e experimentados, confiou à 
Monsieur Brunel, engenheiro das Pontes e Calçadas, a fatura de seu túnel, a obra mais 
maravilhosa do século atual. São engenheiros franceses que têm ajudado Mehemet-Ali 
nas imensas obras com que se há celebrizado o Egito, cujos portos, armadas e arsenais 
foram criados por Monsieur Cerisy, engenheiro francês, cujas escolas são dirigidas por 

Monsieur Lambert, e finalmente cujas obras gigantescas estão agora a cargo do Mougel, 
meu compatriota e companheiro de estudos22.  

 
Evidentemente, o Barão de Boa Vista, que tinha na França e é abertamente francófilo, 
conhece a reputação e a competência dos politécnicos. Quer construir docas, pontes, 
modernizar as vias de comunicação e além disso construir um teatro. Precisa de um 
engenheiro politécnico especializado em Pontes e Calçadas, com dotes de arquiteto. O 
perfil de Vauthier corresponde às necessidades de Pernambuco. 
  
O contrato de trabalho que Louis-Léger assina, em 6 de maio de 1840, antes mesmo de 
receber a autorização de seus superiores hierárquicos, é por três anos. A missão é vasta, 
devia:   
 
[...] exercer na Província de Pernambuco as funções de engenheiro-chefe de serviço. Lá devendo executar 
todas as obras que dependam rigorosamente da Província, sendo pagas através do orçamento da mesma, 
como estradas, pontes, obras marítimas e fluviais, prédios públicos, o levantamento topográfico da Província 
e todas as obras da alçada de um engenheiro. Também devendo, com prazer, construir uma casa de 
espetáculos, mesmo se a construção da mesma não estiver a cargo do governo da província, confeccionando 
todos os projetos necessários para tal e acompanhando sua execução23. 
 
Certamente pontes e estradas eram necessárias à economia da província, prédios públicos 
úteis para sua administração, mas por que um teatro? Simplesmente porque qualquer 
capital moderna precisava ter um. Não eram apenas necessárias melhores condições de 
infra-estrutura para o desenvolvimento da província. Também era preciso dar uma 
aparência moderna e civilizada ao lazer, e o teatro era o divertimento mais popular da 
época.  
 

                                                
22 Diário de Pernambuco, 25/11/1841. 
23 Contrato de trabalho entre L.J. Correia e L.L. Vauthier, assinado perante Juvêncio Maciel da Rocha, adido na Legação 
brasileira e encarregado do Consulado Geral do Brasil na França, Paris, 6 de maio de 1840. Arquivos da família de 
Pierre Vauthier, Atenas. 



Era no teatro que coabitavam a aristocracia, a burguesia e o povo que mesmo não sabendo 
ler, sabia ouvir. Por isso o teatro estava destinado a ocupar um lugar particular na 
paisagem cultural. Seu sucesso devia muito ao repertório e à moda românticos mas, no 
Brasil, o público cujo comportamento, no dizer do diretor do único teatro existente em 
Pernambuco, fazia com que a sala parecesse “as mais das vezes Praças de Toiros do que 
Escola de Moral”24, gostava mesmo era das farsas vindas de Lisboa.  
 
Contudo, no Brasil como na França, já acontecia na França, foi no teatro que cultura e 
política se encontraram. Na verdade, o palco oferecia uma oportunidade única para 
retratar, sob o ângulo do grotesco ou do dramático, figuras de primeiro plano da vida 
política. Além disso, os teatros foram também salas de reunião. Em Pernambuco, anos 
mais tarde o Santa Isabel, planejado por Vauthier, seria o palco de importantíssimos 
acontecimentos da vida pública pernambucana, como as campanhas abolicionistas.  
 
Os vinte e quatro artigos do documento assinado pelo engenheiro francês estipulavam as 
condições da viagem, da residência, da remuneração (12 000 francos por ano), das viagens 
internas (50 000 réis por mês), da compra de livros ou de instrumentos e ferramentas. 
Previa até mesmo o caso de doença contraída no Brasil que viesse a obrigar o contratado a 
retornar ao país de origem e ainda uma pouco provável hipótese de declaração de guerra 
entre o Brasil e a França. O artigo mais importante porém, — tendo em vista a 
desagradável experiência de Vauthier, sob as ordens de um chefe tirânico, — era o de n.° 
7, que determinava que Louis-Léger estaria diretamente sob às ordens do Presidente Rego 
Barros. E mais, determinava sua condição de chefe:  haverá adjunção ao engenheiro para 
a redação dos projetos e a direção das obras, de um determinado número de agentes 
capacitados25.  
 
É verdade que as cláusulas eram vantajosas, mas não divergiam muito do que era 
oferecido por outros países. Importa dizer que as vantagens não eram apenas materiais e 
não diziam só respeito aos próprios engenheiros. Levavam ao estabelecimento de uma 
cooperação técnica entre os dois países que, num segundo tempo, poderia ter um 
desdobramento econômico. Fato que Gilberto Freyre lembra claramente:   
 

[...] a execução de um contrato importante por uma equipe de técnicos — no caso que 
nos interessa, engenheiros franceses de uma época em que a França procurava expandir-

se no Brasil por meio de sua técnica e do seu comércio, e não apenas de sua ciência, de 
sua arte e de sua literatura, como hoje — oferece excelente oportunidade de expansão 
comercial. Sucede, com efeito, que da realização feliz de trabalhos de engenharia, por 

estrangeiros, em determinada área ou região tecnicamente atrasada, resulta a disposição, 
da parte da gente beneficiada, para adotar artigos da nação representada superiormente 

pelos engenheiros ou arquitetos — máquina e material de construção principalmente. 
Mas também idéias26.  

 
Efetivamente, no Brasil, Vauthier seria promotor de novas técnicas, de novos materiais, de 
novas máquinas mas igualmente de novas idéias. Nos bancos da Polytechnique além de 
                                                
24 Diário de Pernambuco, 20/10/1840. 
25 O primeiro engenheiro adjunto foi Pierre Victor Boulitreau, engenheiro civil que Vauthier tinha conhecido em 
Vannes. Boulitreau, contrariamente a Vauthier, ficaria no Brasil onde fundaria família e deixaria diversos descendentes.  
Outros quatro engenheiros serão contratados a seguir e mais adiante, outro engenheiro francês, de Mornay, vai ser 
assistente de Vauthier durante a construção da ponte de Caxangá. Ver sobre esta obra:  William Laxton, The Civil 
engineer and architect’s journal, Londres, 1866, p. 327. 
26 Gilberto Freyre, Um engenheiro francês no Brasil, op.cit., p. 224-225 



técnicas aprendera também idéias, compartilhando o sentimento de que a modernidade 
industrial e técnica só tinha sentido se conjugada com a preservação da dignidade humana. 
O francês acreditava que, desde que promovesse também o progresso social, o 
desenvolvimento técnico abriria as portas para um futuro melhor.  
 
Na Polytechnique, as aventuras no Egito dos saint-simonistas27, ex-alunos da escola, 
corriam de boca em boca. É por isso que Vauthier fala com admiração de Mehemet Ali e 
diz no seu Diário que “se deixasse Pernambuco, gostaria de ir trabalhar no Egito”. Mas é 
no Brasil que se concentram suas esperanças. Está convencido de que naquele país 
distante realizará uma importante missão e construirá também sua felicidade pessoal. 
 
Era vistoso, baixinho, media apenas 1m61. Sua ficha de inscrição da Ecole des Ponts, 
ainda do tempo anterior à fotografia de identidade, descreve-o assim:  “cabelos e 
sobrancelhas castanho-claro, testa larga, nariz reto, olhos castanhos, lábios médios, 
queixo redondo, rosto cheio”.  
 
É muito vaidoso, a ponto de alguns de seus companheiros de viagem acharem que é um 
metido de marca maior, com circunstâncias agravantes:  usa um robe em público, está 
sempre de luvas e tem modos elegantes, e para piorar, conversa longamente com Madame 
Sarmento, a única mulher da viagem. Os outros viajantes não podem deixar de invejá-lo. 
Além disso é pintor, poeta, grande leitor e grande conversador; pedagogo que adora 
compartilhar conhecimentos e convencer. Vauthier fala inglês, alemão, italiano e durante a 
travessia, consegue aprender sozinho a falar, ou ao menos, a arranhar o português. Por isso 
tudo, o jovem engenheiro tem o olhar ferino e crítico daqueles que se consideram 
superiores à imensa maioria. 
 
Do Havre ao Recife 
 
Em meados do século XIX, colônia francesa do Recife, é essencialmente composta por 
comerciantes e artesãos que introduzem tanto os produtos franceses como também novos 
hábitos, como estuda Gilberto Freyre.  
 
Um anúncio publicado no Diário de Pernambuco, em 1840, dá uma boa amostragem do 
tipo de produtos francesas que chegavam ao Brasil. O Consulado faz um leilão de parte da 
carga de um barco, saído de Bordeaux, que naufragara nas costas nordestinas:  
 

 Quinta-feira 17 do corrente, às 10 horas da manhã se fará a venda pública, no armazém 
de Lenoir Puget & Cia, Rua da Cruz, por intervenção do Corretor Oliveira, das fazendas 

abaixo declaradas em Bordeaux para o mercado do Rio de Janeiro, a bordo do navio 
Provence, naufragado em Lorena, a saber; espelhos, gravuras, perfumarias, relógios de 

cima de mesa, luvas para senhoras e homem, de várias qualidades, sapatos para senhora, 
painéis com relógios, coletes para homem, cassas de muito bom gosto, chitas finas, 

fazendas de lã, pentes de tartaruga bem sortidos, cetins, gros de nápoles, Kalan, fazenda 
linda de inteiramente nova para vestido de senhora, sedas para coletes, xales e lenços de 
seda, guarnecidos de renda, instrumentos de música, relógios de outro e prata, brincos e 

anéis de ouro com esmeraldas, rubins e brilhantes, alfinetes de ouro para senhoras, de 

                                                
27 Adeptos das teorias de Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon, fundador de uma doutrina sócio-político-econômica 
que teve influência decisiva no século XIX no processo de industrialização da sociedade francesa. Muitos engenheiros 
politécnicos eram saint-simonistas e trabalharam no Egito, onde participaram do projeto de abertura do canal de Suez. 
Outros tiveram participação ativa no projeto colonial francês. 



lindos gostos, com camafeu e mosaicos, bezerros28 e numerosos outros objetos de gosto 
muito moderno.29  

Tudo isso explica porque a maioria absoluta dos passageiros do Armorique, navio em que 
Vauthier viajou para o Recife, é constituída por representantes de casas comerciais que 
vendem este tipo de mercadorias. No navio viajam também, além desses franceses (três 
negociantes, três comerciantes, um seleiro Boulitreau, engenheiro auxiliar que Vauthier 
tinha conhecido em Vannes) e um personagem de romance, Henri-Auguste Milet.  
 
No início Vauthier lhe dá o apelido de Jean Bart, o pirata francês por antonomásia, o 
“filhinho de papai”, malandro, esperto, encantador que a família manda respirar novos 
ares num país distante. Um verdadeiro virador, que Vauthier acabará por contratar como 
engenheiro e que engenheiro se tornará. Anos mais tarde, vira um rico homem de negócios 
integrado pelo casamento num poderoso clã pernambucano, marcado contudo para sempre 
pelas idéias de Vauthier30.  
 
Vão também no Armorique o Doutor Sarmento, médico sanitarista, seus dois filhos 
menores e a esposa que abrirá um colégio de meninas no Recife. Embora Louis-Léger 
ache a parisiense Clémentine Sarmento muito feia, não pode negar que é charmosa e 
sedutora. Também vão no navio dois cavalheiros brasileiros, Vianna Bandeira e dos Reis, 
além de um alemão de nome impronunciável e sem profissão declarada. 
 
Amor e trópico 
 
O Vauthier que desembarca no Recife em setembro de 1840, é um jovem marcado pelo 
romantismo tão em voga e dividido entre a necessidade de agir e a necessidade de sonhar.  
 

O devaneio! ...veneno mortal para algumas almas e, para outras, bebida salutar que lhes 
dá vigor e permite retomar forças. Para algumas, impulso vago de uniteísmo31 que não se 

define; para outras, surto de uniteísmo preciso e determinado que aciona as molas da 
máquina, restituindo-lhe a energia 32. 

 
A descoberta da natureza tropical encanta imediatamente seus sentidos:  
 

Esta natureza impressiona quem vem da França, pela manifestação de uma pujança 
muito maior do que a que lhe é familiar. Vê-se que aqui a água e o fogo combinam-se 

generosamente para produzir esplêndidas harmonias. Como o homem poderia ser feliz no 
meio desses esplendores 33!  

 
Assim, durante os dois primeiros anos (1840-1841), o engenheiro se debate entre as 
imposições da carne e as exigências do espírito:   
 

Certas idéias agitam-me o sangue de modo estranho. O que nos dizia ontem Monsieur 

                                                
28 Não foi possível descobrir de que se trata. 
29 Diário de Pernambuco, Recife, 4 de junho de 1840. 
30 Os dois estiveram constantemente em contato e muitos anos depois, em 1878 encontram-se em Paris. 
31 Uma das paixões humanas, segundo Fourier. 
32 Diário de L.L.V., anotação de 30 de julho de 1840. 
33 id.ibid.  



Milet sobre a beleza de formas das mulheres deste país, de sua lascívia, de sua ânsia de 
prazer, fez-me subir o sangue à cabeça. A quase completa castidade de minha vida me 

empurra para esses prazeres com todo o ardor de um corpo robusto e quase virgem e por 
toda a curiosidade e desejo de sensações de toda espécie, que tanto me atormentam. É 

necessário um grande auto-controle para conseguir resistir a esses poderosos ímpetos e 
frear esse ardor intenso que busca me levar, para resistir às volúpias lascivas que nesses 

instantes brotam na minha imaginação em lufadas inebriantes 34! 

 
As primeiras vão rapidamente primar sobre as segundas e alguns dias mais tarde, no dia 2 
de novembro anota:  À noite, mulheres sensíveis demais. Duas! É demais e é triste. 
 
 
Resiste contudo a algumas tentações que poderiam facilitar sua vida de filho e de irmão 
zeloso com a situação material de seus pais, irmãos e sobretudo das seis irmãs:   
 

Tédio mortal estes dias. Passaram-me idéias singulares pela cabeça por ter ouvido certas 
coisas das quais concluo que, se o quisesse, a filha de Luís Gomes35 não se importaria de 

dormir comigo legitimamente. Quantas coisas semelhante decisão mudaria em minha 
vida! Que mudança completa! Com sua fortuna, como tudo se tornaria fácil! Aliás, seria 
de minha parte e do meu ponto de vista, um ato perfeitamente infame; mas, é certo que, 
se algum dia pudesse me resolver a isso, a idéia do futuro feliz de minha família pesaria 

na balança numa proporção de 99%. A verdade é que, neste mundo ruim, os melhores 
sentimentos podem produzir os mais deploráveis efeitos.36 

 
É que uma das principais razões que motivaram o contrato com o governo de Pernambuco 
está na Itália. É lá que mora aquela que embora não seja dona de seu corpo, é dona de seu 
coração.  
 
Louis-Léger não cede à tentação de um casamento por interesse e mantém-se fiel 
(convenhamos que de coração apenas...) a uma noiva pobre, três anos velha que ele, mas 
culta, instruída, inteligente e corajosa, Élia Elisa Joubert, Elisa, como todos a chamam, é 
sobrinha do famoso escritor moralista francês Joseph Joubert, um amigo próximo do 
escritor francês Chateaubriand37. Elisa é filha de Elie, o irmão mais novo do escritor, 
nomeado, graças às relações do irmão Joseph, médico obstetra da princesa Elisa, irmã de 
Napoleão I, duquesa de Lucca e Piombino e mais tarde, grã-duquesa da Toscana.  
 
Depois da queda de Napoleão e da debandada da família Bonaparte dos tronos que 
ocupava Europa afora, Elie, a esposa e as duas filhas continuam morando em Florença 
mas sem o mesmo conforto material. Esperando receber seu quinhão da herança de Joseph 
Joubert, que tinha morrido sem deixar filhos, passam uma longa temporada em 
Montignac, (entre 1830 e 1839), cidade natal dos Joubert, onde a família de Vauthier mora 
durante as obras de construção do canal de Lalande, projetado e construído por Pierre 
Vauthier. Foi lá que os dois se conhecem. Ele tem dezessete anos, ela vinte. Corre o ano 
de 1832. 

                                                
34 Diário de L.L.V., anotação de 30 de outubro de 1840. 
35 Luís Gomes Ferreira, já citado anteriormente. 
36 Diário de L.L.V., anotação de 3 de dezembro de 1840. 
37 François-Auguste-René, visconde de Chateaubriand (Saint-Malo 04/09/1768-Paris 04/07/1848), diplomata e político, 
foi um dos mais importantes escritores românticos franceses. Sua influência foi muito importante no Romantismo 
brasileiro. Sua fama inspirou inclusive o nome de um brasileiro famoso, o jornalista Assis Chateaubriand Bandeira de 
Melo (Umbuzeiro, 4/10/1892-São Paulo, 4 de abril de 1968). 



 
As duas irmãs Joubert, Elisa e Camille, elegantes e sofisticadas florentinas, são a 
coqueluche da cidadezinha do interior. Louis-Léger apaixona-se perdidamente pela 
primeira. Noivam em segredo, já que a família de Elisa tem ainda mais problemas 
materiais que a do noivo. Os Joubert não conseguem ganho de causa com relação à 
herança e a estada termina bruscamente. Um belo dia, os Joubert são obrigados a fugir dos 
credores locais e regressam à Itália38. 
 
Os dois jovens trocam cartas, promessas, versos, fazem projetos e voltam a se encontrar 
no outono de 1833, passando juntos a festa de Santa Elisa. Para Louis-Léger, ela é a musa, 
o amor com A maiúsculo. Mas sem que nenhuma esperança de casamento à vista. 
 
Muito provavelmente a família de Louis-Léger não vê com bons olhos uma aliança com 
essa família sem fortuna. Ter seis filhas para casar, numa França onde só o casamento 
pode assegurar um futuro decente para uma moça, e onde muitas ficam solteironas, já é 
um encargo mais do que suficiente para uma família.  
 
E eis que nosso recém formado engenheiro de Pontes e Calçadas é nomeado em Vannes, 
no extremo oeste da França, o que o afasta ainda mais da Itália! Na capital do 
departamento39 do Morbihan acaba encontrando consolo passageiro nos braços de uma 
mulher, de um meio social inferior ao seu e cujo nome nem sequer escreve no Diário. 
Louis-Léger contudo não a ilude com promessas de amor:  
 

 Pensei – pensei também na outra, na de Vannes, que é boa, realmente boa e carinhosa, 
mas pela qual decerto nunca senti o que se pode chamar de amor. Só meus sentidos se 

expressavam e, ademais, tinha por ela essa afeição terna que me inspira toda criatura boa, 
carinhosa e sensível de coração. Não era certamente, sob todos os pontos de vista, uma 

alma muito nobre. A posição penosa em que se encontrou na tenra juventude, sua falta de 
recursos, em lugar de exaltarem nela certos sentimentos, os tinha atrofiado e apagado; 

mas restavam-lhe ainda certa altivez e nobreza e uma inesgotável reserva de bondade que 
dificilmente encontrará meios de se expandir ou será mal empregada, em proveito dos 

seres secos que a cercam.40 

 
Em Elisa, por quem continua perdidamente apaixonado, nunca tocara nem sequer com a 
ponta dos dedos. O amor sincero o leva a confessar-lhe os amores carnais e passageiros de 
Vannes. Elisa não perdoa facilmente, Louis-Léger tem que purgar um longo período 
expiatório, antes de ser perdoado. Gato escaldado..., é certamente por isso que não lhe 
conta as aventuras pernambucanas, não lhe fala das pernas peludas de Joaninha, dos 
braços cálidos de Totonha, das noites de fogo com Antera, dos seios de Madame 
Sarmento, da bela dona Ana, do decote cavado das costas do vestido de Madame Lazary. 
Muito menos lhe escreve sobre todas as outras, as que nem sequer merecem menção no 
Diário.  
  

                                                
38 Agradeço a Jean-Luc Dauphin, Presidente da associação “Amis de Joseph Joubert”, pelas informações recebidas sobre 
a relação entre as famílias Joubert e Vauthier, oriundas de uma carta escrita em 1912, por uma prima em terceiro grau de 
Elisa, depositada os arquivos desta associação. 
39 O departamento é uma divisão administrativa criada pela Revolução Francesa para substituir as províncias. Há hoje 
100 departamentos na França, país que não é uma República Federativa, como o Brasil. 
40 Diário de L.L.V. anotação de 30 de setembro de 1840. 



Nos dois primeiros anos do Recife, Louis-Léger permanece dividido entre os sentidos 
ardentes e o amor etéreo, sonhando sempre com Elisa e tendo a cada dia maior certeza de 
que ela é a mulher de sua vida:   
 

Quando penso na vida tão especial que tracei para mim, quando penso em tudo o que 
sofri:  ter reprimido completamente meus sentidos ardentes, destroçado em minh’alma 

todos os desejos, em meu espírito todas as vocações; ter traçado sempre laboriosamente 
meu sulco na terra, no sentido da resultante de várias idéias fixas e ter sempre trabalhado 

a contragosto, mas com coragem... não acho que ninguém jamais, além dela, poderá ler 
em minh’alma tudo o que nela se passou de amargo e de sombrio. 

Agora que me pus a viver com essas idéias de casamento – de que sinto estar mais 
próximo do que nunca, acho que, se tivesse de esmagar de novo essa esperança em 

minh’alma, seria um escolha que talvez não suportasse41. 

 
E enquanto isso, Elisa continuava à espera. Camille, a filha mais nova dos Joubert casa-se 
logo que a família volta para Florença. E ela, a mais velha, corre o perigo de ficar 
solteirona! As notícias que Louis-Léger mandava de Pernambuco devem ter sido boas o 
bastante, para que os riscos da viagem tenham parecido menores que o perigo de ficar para 
titia. Além disso, os dois se amavam tanto! A família Joubert acaba por autorizar Elisa a 
viajar sozinha para Pernambuco, o que na época é um verdadeiro escândalo no círculo 
familiar:  atravessar os mares desacompanhada, num navio cheio de homens!  
 
Bem que Louis-Léger tenta um casamento por procuração. Nomeia seu irmão Eugène seu 
procurador. Faz todos os trâmites necessários para o casamento. Elisa e os pais assinam 
um contrato de casamento no gabinete de um notário italiano42. Mas Elisa continua 
solteira quando faz a viagem para o Recife. 
  
Nos primeiros dias de novembro de 1844, a noiva adorada desembarca finalmente! As 
mesmas razões burocráticas que tinham impedido a realização do casamento por 
procuração, impedem a realização do casamento civil no Consulado francês. A solução é 
realizar um casamento religioso, mesmo sendo ambos ateus. É no dia 6 do mesmo mês, na 
capela do colégio de Madame Sarmento, que o reverendo padre Dom Francisco realiza a 
cerimônia. É testemunha do noivo o doutor Sarmento e da noiva, Herculano Alves43.  
 
A cerimônia civil só terá lugar no dia 31 de julho de 184544, quando Elisa já estava 
grávida de sete meses. Boulitreau e Morel são os testemunhas do noivo. Lahautière e 
Dhétan os de Elisa. Pierre Louis Léger Arthur, filho legítimo do casal Vauthier é 
registrado no Consulado francês no dia 29 de setembro de 184545. Muitos anos mais tarde 
será o único pintor recifense a ter quadros expostos no Museu d’Orsay de Paris.  
 
Quanto à Elisa, Louis-Léger tinha razão, ela será a companheira de todos os momentos da 
sua vida, dos melhores mas também dos piores. 
 
                                                
41 Diário de L.L.V., anotação de 3 de dezembro de 1740. 
42 Contrato de casamento, assinado no gabinete do Tabelião Lorenzo di Demetrio Gargiolli, em Florença, 
ver cópia fotográfica no dossiê Vauthier dos arquivos da Fundação Gilberto Freyre, no Recife.  
43 Atestado de matrimônio, ibid. 
44 Certidão de Casamento, Archives diplomatiques, Ministère des affaires étrangères, série État civil, 
Pernambouc, série P 04192; n.°2997. 
45  Certidão de Nascimento, id. ibid, n.° 2998. 



Boa Vista, Vauthier e a Repartição de Obras Públicas:  
 
Vauthier chega ao Brasil a chamado de um poderoso chefe político, o então barão e depois 
conde de Boa Vista46, político hábil, movido por uma visão clara do interesse coletivo e 
capaz de impor seu ponto de vista às míopes visões de seus parentes, amigos, compadres e 
clientes. Essa casta de senhores de engenho e de donos de fazendas de algodão, cujos 
horizontes da imensa maioria não vão além da próxima safra.  
 
Mal desembarca, o francês descobre a sociedade pernambucana, suas damas recatadas que 
lhe parecem sem traquejo, que tocam piano de modo passável. Depois de ter dormido a 
primeira noite recifense com um travesseiro feito com as anáguas de Madame Sarmento, 
logo que acorda vai pavonear com o uniforme de gala numa visita oficial ao Presidente 
Rego Barros 47.  
 
Em seu Diário, anota as primeiras impressões, faz a lista das tarefas a realizar, das 
reformas a encetar. Visita os futuros subordinados, cuja capacidade de intriga e força de 
inércia pressente. Conhece o velho engenheiro Âncora, amargurado de se ver suplantado 
por um jovem estrangeiro.  
 
Quando Rego Barros anuncia o recrutamento de dois engenheiros franceses em seu 
relatório anual que apresenta, no dia 1.° de março de 1841 perante a Assembléia 
provincial, Vauthier e Boulitreau já estão instalados há mais de seis meses no Recife e 
encontram-se em plena ação. A transformação do Convento do Carmo em colégio está em 
andamento. O local onde será construído o teatro, definido, e o pré-projeto traçado. O 
levantamento da planta da cidade, em curso.  
 
Rego Barros e Vauthier sabem que poderem executar convenientemente o projeto do 
Barão, é preciso modificar a estrutura do serviço de obras públicas. Assim, apenas alguns 
dias após sua chegada, no dia 11 de setembro de 1840, aborda o assunto com Rego Barros, 
como conta no Diário:   

Conversei sobre a questão da organização, com o Presidente. Falei da organização na 
França. Ele pediu-me que me ocupasse de um trabalho nesse sentido. Redigi 

imediatamente uma pequena nota destinada a lhe dar uma idéia do mecanismo da 
organização da administração francesa48. 

 
De nota em nota, o francês propõe a 24 de setembro de 1840, o regimento da Repartição 
de Obras Públicas. Conforme sua visão do interesse público, esta devia ser centralizadora, 
hierarquizada e unificada:   

Conferência com o Presidente. Leitura do meu projeto. Aceitou sem objeção e de forma 
expedita. Deram ordens para que fosse traduzido. Prometi concluir a parte que ainda 

faltava. 

 

                                                
46 Francisco de Rego Barros, Cabo de Santo Agostinho 04/02/1802-Recife 04/10/1870. Ver nota online no site da 
Fundaj:  
http: 
//www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=300&
textCode=925&date=currentDate, consultado em 29 de novembro de 2009. 
47 Vauthier, Diário de L.L.V., anotação de 21 de setembro de 1840.  
48 Diário de L.L.V., anotação de 11 de setembro de 1840. 



Estão lançadas as bases de seu poder, logo contestado pelos funcionários da antiga 
repartição, cuja nomeação devia-se muito mais ao clientelismo que a uma real 
competência. Exceção feita a Firmino Morais Âncora, que o barão incumbe do projeto do 
futuro Palácio das Princesas49, a inércia insolente dos funcionários provoca o furor do 
francês:   

Depois do jantar, saí para ir ver o Presidente e lhe falar sobre negócios, narrar-lhe a 
conduta do Sr. Joaquim da Fonseca Soares de Figueiredo, velhaco miserável, 

pretensioso, fútil e ignorante que pretende me dar ordens. Veremos, meu caro, quem 
nasceu para obedecer ou para mandar, o brasileiro ou o francês? 50 

 
O mesmo Morais Âncora, rebaixado de diretor a inspetor de Obras Públicas, não esconde 
seu desagrado e Vauthier provoca inúmeras outras reações do gênero, algumas cobertas de 
um verniz patriótico, outras claramente xenófobas que a imprensa publica sob 
pseudônimos diversos, como uma série de artigo assinados por “O Filopátria” que o 
Diário de Pernambuco publica em 1841. Depois de muitos impropérios contra os 
estrangeiros em geral, o artigo afirma:  

[...] Eles nos têm na conta de homens pouco acima dos selvagens, e conseguintemente só 
nos cuidam em troças, em ardis, em artimanhas, com que nos possam desfrutar (...) de 

ordinário só vem para o Brasil o que na Europa não tem gasto.  

E centra o ataque em Vauthier:   

A província dispende só com o pessoal de estrangeiros 54 contos de réis anuais, isto é, 34 
com os tais trabalhadores engajados, que para nada servem e 20 com a repartição de 
engenheiros, seus agentes, etc..., e qual fruto, que daí tiramos? Eu não o vejo. Qual a 

obra importante que já fizeram, e que não possa ser executada pelos nossos artistas, com 
muito menos dispêndio? (...) Deus queira que a nossa Assembléia provincial atenda a 

estas razões e ponha termo a tão escandalosa embaçadela. Assim o pensa e assim o 
espera51. 

O Filopátria  

 
Essas críticas provém certamente de alguém cujos interesses a nova administração de 
Obras Públicas contraria. A contratação de trabalhadores livres, principalmente alemães, 
cuja competência Vauthier elogia em seus relatórios, contraria, os interesses de donos de 
escravos de ganho, acostumados a alugá-los como operários. 
 
O artigo refere-se igualmente ao fato de que o barão tinha, além de Boulitreau, autorizado 
a contratação de outros assistentes franceses:  Buessard, Morel, Portier e Milet. O último 
aprendia rápido, mas que ao que tudo indica, não possuía diploma de engenheiro. Vauthier 
anota em 13 de janeiro de 1841:   

Monsieur Milet voltou às 9h do terreno, dizendo que não pode continuar a levantar a 
planta de Santo Antônio. Atormentam-no, cercam-no, chamam-no de casaca de ferro, por 

causa de seu paletó cinza-claro; contestam-lhe o título de engenheiro. Escrevi ao 
Presidente para informá-lo do fato e pedir-lhe soldados de artilharia para carregarem a 

trena. 

                                                
49 Atual residência dos governadores de Pernambuco, nome dado depois de ter alojado a família imperial, durante sua 
visita de D.Pedro, a esposa e as duas filhas ao Recife em 1851. 
50 Diário de L.L.V. anotação de 23 de outubro de 1840. 
51 Diário de Pernambuco, 05/08/1841. 



 
A mão de obra qualificada devia ser realmente rara para que Vauthier corresse o risco de 
empregar Milet. Algumas semanas mais tarde Vauthier responde ao Filopátria, afirmando 
primeiramente sua alta competência:  
 

[...] com documentos irrecusáveis o teria eu convencido de que fui discípulo da Escola 
Politécnica de França, cujo ingresso é apenas franqueado, como todo mundo sabe, aos 

poucos que triunfam de árduos e numerosos exames dando provas não equívocas de 
profunda instrução nas matemáticas e outras matérias. Mostrar-lhe-ia também que entre 

os cento e trinta condiscípulos meus nessa famosa escola fui considerado o quarto na 
ordem das capacidades, e o segunda da Escola de Pontes e Calçadas para onde passei, 

como era necessário, a fim de concluir o curso que seguia, e da qual saí depois de graves 
estudos, um ano antes que a maioria de meus condiscípulos, para dirigir as obras 

marítimas do Departamento do Morbihan, executados sob minha inspeção imediata, e 
ocupar-me de importantíssimos projetos de outras obras avaliadas em mais de um milhão 

de francos52. 

 
A argumentação é um pouco exagerada, pois Vauthier não passava de engenheiro-
aspirante quando trabalhava em Vannes e não tinha autonomia para dirigir diretamente 
obras. Em seguida defende os outros engenheiros franceses, sem no entanto anunciar 
claramente os diplomas dos três primeiros, já que não podia exibir todos os diplomas:   

[...] de que, de 4 engenheiros atualmente empregados debaixo de minha inspeção em 
Pernambuco, 3 serviram comigo nas grandes obras em que falei e o quarto achava-se 
ocupado nas da cidade de Paris, quando veio para esta província, e não podendo eles 

tomar os graus respectivos sem passarem por exames difíceis, nem receber provas 
antecipadas de capacidade, de sorte alguma, me parece, poderão ser tidos por 

charlatães53. 

 
O que é certo é que as atividades grupo eram intensas:  construção do teatro, levantamento 
da planta da cidade, projeto de alinhamento das ruas, construção da ponte de Santo 
Amaro, transformação do Convento do Carmo em colégio, melhorias necessárias no 
porto...  
 
Vauthier toma também a iniciativa de propor outros projetos, como o fornecimento de 
água potável ao Recife e a Olinda, o aterro do pântano de Olinda, as sete milhas da estrada 
de Goiana e anota:  
 

 Pensei durante o dia em nosso grande projeto do Beberibe:  fornecer água à cidade – 
sanear o alagado de Olinda – fornecer água a Olinda – tornar o Beberibe navegável – 
fazer 7 milhas da estrada de Goiana. Cinco objetivos seriam assim alcançados, cinco 

objetivos importantes e desejáveis. Entreguei-me imediatamente ao estudo dessas 
questões54.  

 
Rego Barros cumpre o estipulado no contrato e Vauthier, a partir de 1842, é nomeado 
Diretor de Obras Públicas, sob as ordens diretas do Presidente. Daí em diante o francês é 
quem lança as concorrências (que o Presidente deve deferir), prepara e executa o 

                                                
52 Diário de Pernambuco, 25/11/1841. 
53 id.ibid. 
54 Diário de L.L.V., anotação de 26 /08/1841. 



orçamento, controla as despesas, distribui as responsabilidades que incumbem a seus 
assistentes, contrata e forma os funcionários. Menos burocracia, mais eficiência, menos 
chefes, mais executantes, trâmites uniformizados, um conseqüente controle simplificado e 
também um corpo regular de funcionários e de operários, ao invés de empresas 
prestadoras de serviço difíceis de controlar. O francês implementa um sistema único em 
todo o Brasil imperial que rapidamente dará frutos. Entendem-se portanto os protestos do 
Filopátria!  
 
Vauthier introduz novas técnicas mas também métodos novos, trabalha para o bem 
comum, alia o útil ao belo, concebe o futuro, idealiza, implanta e dirige uma estrutura 
pública única em seu tempo no Brasil. A Repartição de Obras Públicas da Província de 
Pernambuco, procura adaptar às circunstâncias pernambucanas, métodos de organização e 
de trabalho da administração francesa de Pontes e Calçadas, projeto apresentado no 
relatório ao Presidente da Província em dezembro de 1841:  
 

[...] administração segundo dois princípios gerais inscritos em todas as obras da natureza:  
primeiro, unidade do sistema e segundo, economia nos meios necessários para alcançar o 
resultado determinado. A unidade do sistema no qual tudo se faz comunicando-se de um 

centro principal aos centros secundários, destes para os de terceira ordem e assim vai 
radiando do centro para a circunferência e faz vibrar com unissonância todas as partes do 

sistema desde as mais gerais até as mais particulares.55 

 
Esse sistema concêntrico de exercício da administração dará origem a muitos de seus 
desafetos. A aplicação com rigor do regulamento contraria também interesses de 
proprietários de engenhos menores e de produtores de algodão da região ao norte do 
Recife, currais eleitorais praieiros. Já as estradas construídas, beneficiam em grande parte 
os proprietários dos grandes engenhos do sul da Província, zona controlada pelos 
conservadores. Além disso, o abandono do sistema de “arrematações”, ou seja, de 
empreitadas, contraria também os interesses de pequenos empresários. A Repartição de 
Obras Públicas (ROP) passa a ser também a executora dos “lanços”, ou seja de pedaços de 
estradas, realizados por batalhões de trabalhadores livres. Os recursos já não são apenas 
provenientes do orçamento provincial, o financiamento vem igualmente de investidores 
nacionais ou estrangeiros. O Estado reembolsa o capital privado através da cobrança de 
taxas, pedágios ... encargos que recaem sobre os utilizadores das estradas. 
 
Certamente o emprego de trabalhadores livres é mais custoso do que a utilização de 
batalhões de trabalhadores escravos, que a própria Repartição possui e continua a utilizar, 
mas os resultados são sem dúvida melhores. Esses batalhões de trabalhadores livres, 
calçados e vestidos devidamente, representam um rude golpe para os senhores de escravos 
que anteriormente, na entressafra da cana, faziam os “lanços” por empreitada, 
rentabilizando a mão-de-obra escrava desocupada.  
 
Como explica Izabel Andrade Marson, tanto a reorganização da Repartição de Obras 
Públicas, como a criação dos batalhões de trabalhadores livres, resultaram concretamente 
numa restrição de oportunidades de negócios e de consolidação da propriedade, atributos 

                                                
55 Luís L. Vauthier, “Relatório do Engenheiro em Chefe da Província de Pernambuco”, de 20 de fevereiro de 1843. in. 
João Emerenciano, “Vauthier no Arquivo Público”. Revista do Arquivo Público, Recife, Secretaria do Interior e Justiça, 
Ano III, n.° V, 1948. 



essenciais na fundamentação da cidadania de cunho censitário recém instaurada no 
império56.  
 
Em Pernambuco tudo corre razoavelmente bem, enquanto Boa Vista é presidente da 
província. Vauthier tem, durante o período, a proteção necessária para levar a cabo a 
missão de que o barão o incumbira e cujas modalidades de aplicação estavam a seu 
critério.  
 
Porém os projetos de Vauthier vão muito além de simples projetos de engenharia civil, são 
também de engenharia social:   

Tive hoje de manhã uma longa conversa com o Presidente sobre a situação geral do 
Brasil. Questão de importância capital agora:  a ligação das províncias ao centro. O 

sistema atual é abominavelmente falso. Nada se fará enquanto subsistir o atual estado de 
coisas. Desenvolver essa idéia em uma brochura ou em alguns artigos para os jornais57. 

 
Note-se a certeza de que o progresso social virá como conseqüência do progresso 
econômico, que o progresso técnico deve propiciar, em plena concordância com as 
discussões dos fourieristas. A preocupação em introduzir melhorias técnicas dentro de 
uma concepção social, transparece em suas conversas com Boa Vista.  
 
Para que, pelo menos em Pernambuco, este estado de coisas se transforme, Vauthier com 
o apoio constante de Rego Barros define uma política de ordenamento do território cuja 
finalidade é incitar o desenvolvimento econômico e o progresso social. O sistema de 
comunicações então existente era péssimo e trata-se contudo de um ponto crucial. 
Vauthier sabe que os transportes têm:   
 

[...] uma influência máxima no desenvolvimento da riqueza social, órgãos principais da 
distribuição, as vias de comunicação dão um impulso poderoso à renda através do 
crescimento da produção:  pelos braços inutilmente empregados no transporte de 

mercadorias e que poderiam ficar disponíveis para a agricultura ou a manufatura; pela 
facilidade para a introdução de processos mais aperfeiçoados, de métodos mais racionais 

e por inúmeras outras razões ainda [...]58. 

  
Daí estas novas estradas partindo do Recife para o norte, o sul e o centro da província, 
viabilizando a utilização de modernos meios de transporte, acompanhando e incitando o 
desenvolvimento da produção. Pontes ultrapassando rios – a ponte-pênsil de Caxangá será 
a primeira do gênero em toda a América do Sul – aproximando os povoados à capital e 
facilitando seu desenvolvimento. O plano de urbanismo do Recife prevê a remodelagem 
do centro, o alinhamento das casas, o saneamento das ruas, a proposta de instauração de 
um sistema de coleta de detritos domésticos para substituir o horrível sistema dos “tigres”.  
 
É também político e premonitório seu combate para a preservação do meio ambiente, das 
margens dos rios, para o reflorestamento da mata na foz dos cursos d’água e para que 
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sejam fiscalizados rios e praias, o que paradoxalmente granjeia-lhe muitos inimigos. Os 
plantadores de algodão sentem-se prejudicados com o projeto que Vauthier propõe para 
evitar os desmatamentos tão nefastos para as nascentes, o controle destas passaria para o 
Estado. 
  
O projeto apresentado em 12 de abril de 1848 na revista O Progresso, propõe a criação de 
uma entidade especialmente dedicada à questão de “águas e matas”, diretamente inspirada 
pelo sistema francês da Administration des Eaux et Forêts. Silvana Pettinati59 relaciona 
este artigo, publicado quase dois anos após a partida de Vauthier, com o Relatório, que o 
engenheiro apresenta em 20 de fevereiro de 1843 e afirma que as duas propostas são 
idênticas.  
 
O projeto apresentado em 1843 não vai adiante pois os conservadores e aliados do Barão 
da Boa Vista são derrotados nas eleições de 1844 e 1845. Francisco do Rego Barros 
chegara à presidência graças à aliança com Antônio Francisco de Paula Holanda 
Cavalcanti de Albuquerque, o visconde de Albuquerque, que defendia a autonomia 
provincial frente à centralização em curso.  
 
As homenagens e cerimônias que Vauthier descreve no dia 2 de dezembro de 1840 para 
aclamar o jovem Pedro II, são uma forma de juramento de obediência da província ao 
poder central:   

Fomos todos para um salão com o brasão do Brasil, com paredes forradas de verde e 
amarelo. Em fila indiana, demos a volta pelo salão para o beija-mão. Ao fundo, estava o 

retrato do Imperador, à esquerda do qual estavam postados o Presidente e o Bispo. Ao 
passarem diante do retrato, todos viram-se de frente e o saúdam. 60 

 
Os projetos do barão de modernização e de saneamento do aparelho administrativo, 
tinham como pressuposto a aliança com o setor mais reacionário do Partido Conservador. 
Era um acordo complexo entre famílias, com interesses ao mesmo tempo comuns e 
controversos e que conhecerá diversos percalços, levando o barão e sua entourage 
progressista, após a ruptura de certas alianças, a encarnarem o passado61. 
 
A política de Rego Barros, da qual Vauthier é um dos pontos fortes, contraria, é bem 
verdade, interesses de alguns de seus aliados privados de contratações que 
tradicionalmente distribuíam aos seus apadrinhados. Por outro lado, se a construção de 
novas estradas no sul da província serve aos aliados de Boa Vista, acarretam, como já 
vimos, novos encargos pois os beneficiados vêem-se obrigados a contribuir para sua 
manutenção.  
 
Nos dois anos que se seguem à 1844, partida de Rego Barros, nada menos de seis 
presidentes se sucedem à frente da província de Pernambuco:  Francisco de Paula 
Cavalcanti (abril-maio de 1844), Francisco de Paula Mesquita e Silva (maio-junho de 
1844), Marcelino de Brito (junho-outubro de 1844) Xavier Garcia de Almeida (outubro de 
1844 – junho de 1845), Manuel de Sousa Teixeira (junho-julho de 1845) e finalmente 
Antônio Pinto Chichorro da Gama (julho de 1845-abril de 1848).  
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Aos dois partidos tradicionais, conservadores e liberais, que se alternavam no poder, 
juntara-se a partir de 1842, um terceiro, dito Nacional, cisão do Partido Liberal que acaba 
por obter a nomeação de Chichorro da Gama na presidência. Mas assim que Boa Vista 
deixa definitivamente a presidência provincial começam a aumentar as resistências, as 
críticas e a campanha contra o engenheiro (e sua equipe). Finalmente, em 1846, Chichorro 
da Gama, o novo presidente, nega-se a renovar o contrato de Vauthier. 
 
Um engenheiro com idéias 
 
O Partido Nacional, que se exprime no Diário Novo, da Praia62, ataca tanto os 
conservadores quanto os progressistas. Porém, no Pernambuco da época, conservadorismo 
e progresso concentram-se em figuras locais como Antônio Pedro de Figueiredo. O 
Progresso, jornal fundado por ele com participação ativa de Vauthier, ainda que socialista, 
é visto pelos praieiros como conservador.  
 
Vauthier já mantinha uma atividade intensa para a difusão do ideário fourierista. A análise 
das listas de assinantes dos jornais fourieristas que Vauthier manda vir da França, para 
difundir em Pernambuco, mostra que, além de alguns poucos franceses, os assinantes 
brasileiros fazem parte da “notabilidade” conservadora esclarecida.  
 
A difusão que o francês faz no Recife, de panfletos, livros e revistas dos seguidores de 
Fourier, fundadores da Escola Falansteriana, também chamada de Escola Societária, 
inscreve-se dentro da lógica de propagação dos preceitos elaborados por Fourier e que 
retrabalhados por seus discípulos, liderados por Victor Considerant63.  
 
A escola societária, surgida no início dos anos 1830, busca difundir e aplicar um 
conhecimento científico através da experimentação, aspirando à constituição de uma vida 
associativa harmoniosa, organizada em falanstérios, baseada na “ciência da atração”. 
 
Os anos que Vauthier passa no Recife, correspondem a um período de expansão desta 
Escola, que entre 1836 e 1846 consegue multiplicar por dez o número de seus aderentes, 
passando, graças à militância ativa de seus membros e a numerosas publicações, a ser 
conhecida tanto na França como o estrangeiro.  
 
Este crescimento contudo gerar necessariamente conflitos internos relacionados, quer com 
a interpretação dos ensinamentos de Fourier, quer com o tipo de ação a realizar para a 
difusão dos mesmos. Considerant luta a duras penas para conciliar as intensas querelas 
pessoais ou doutrinárias que a fragilizam. 
 
As apreciações pejorativas que Vauthier manifesta sobre Mure e o projeto do falanstério 
de São Francisco do Sul:  “4 léguas de terreno na península do Saí (ilha de Santa 
Catarina)64, 64 contos da Assembléia Geral. Já são ótimos resultados. Mure é um 
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charlatão, mas enfim, sabe fazer uso da língua e de palavras melífluas”65, podem ser 
compreendidas se levarmos em conta que ambos pertencem a tendências opostas dentro 
do mesmo movimento. 
 
Vauthier é do grupo majoritário dos “propagadores”, que acredita que a principal tarefa a 
realizar éa difusão do ideário fourierista, através da leitura e da propaganda. Já Mure, é 
partidário dos “realizadores” que pretendem uma aplicação imediata dos preceitos de 
Fourier para difundir sua doutrina pelo exemplo.  
 
Vauthier não apóia a iniciativa de Mure, pelo contrário, envia informações sobre o doutor 
para Paris numa uma carta que escreve a Cantagrel sobre o Saí, no dia 14 de novembro de 
1845. De certo modo, torce para que essa iniciativa fracasse e continua com sua obra de 
“propagação”. Louis-Léger não é um revolucionário, quer uma transformação progressiva 
da sociedade. 
 
Em Pernambuco procura, através de suas leituras, acompanhar as discussões em curso na 
França, mas também aprofundar seus conhecimentos teóricos, não se atendo apenas ao 
círculo fourierista, lê todo tipo de livros. Procura, através destas leituras, não apenas 
satisfazer uma grande sede intelectual, mas também adquirir as bases que lhe permitam 
argumentar, discutir e finalmente convencer. A adesão à escola não deve ser obtida pelo 
doutrinamento ou pela força, mas sim pela argumentação66.  
 
Posto que para os “societários” as teorias de Fourier são ciência, a adesão a seus preceitos 
deve ser a natural conseqüência de uma demonstração feita de forma racional e convicta. 
Já a bordo do Armorique, a caminho do Brasil, Louis-Léger tenta convencer um dos 
passageiros, o negociante Bruyère:   
 

Conversei ontem sobre falanstérios durante mais de duas horas, com Monsieur Bruyère. 
É estranho como os homens pouco habituados ao estudo de matérias científicas têm 

dificuldade em acompanhar as deduções lógicas de um princípio, cuja verdade admitem. 
Acham exatas nossas premissas maior e menor, mas, nas deduções, tiram o corpo fora e 
afincam-se nos seus axiomas – e deles não desistem – sobre a impossibilidade de algum 

dia se instaurar na terra certa ordem e regularidade e de estabelecer um sistema que torne 
a grande maioria feliz67. 

 
Não consegue, mas ao fio de longas conversas sobre “ciência social” acaba por converter 
Boulitreau, Milet e mais tarde os outros engenheiros franceses:  Buessard, Morel, Portier 
além do farmacêutico Saisset. Já os brasileiros que figuram na listas de assinantes das 
publicações da escola, fazem essencialmente parte do círculo de Boa Vista:  Figueira de 
Melo, Antônio Joaquim de Sousa Castro, Francisco José da Costa, Brosser, Antônio José 
de Miranda Falcão, Antônio Borges da Fonseca, José Bento da Cunha Figueiredo, sem 
contar Soares de Azevedo, diretor do Colégio Pernambucano e Antônio Pedro de 
Figueiredo. 
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Em 1841, Cantagrel, publica um livro que foi um importante instrumento do movimento 
societário, Le fou du Palais Royal. Nesta obra procura, através de diálogos filosóficos, de 
fácil compreensão e agradável leitura, discutir os principais teoremas de Fourier. O livro é 
um verdadeiro sucesso. Vauthier lê atentamente o livro do amigo, envia-lhe diversas 
sugestões, em 1842, importa nove exemplares para distribuir no Recife. 
 
A presença de livros franceses no Brasil era forte desde meados do século XVIII e início 
do século XIX. Os anúncios de livros do Diário de Pernambuco, da época, permitem 
constatar que havia, embora muito restrito, um mercado consumidor de livros na 
província. Gilberto Freyre, em Um engenheiro francês no Brasil faz um levantamento 
minucioso de anúncios de livros nos jornais de meados do século XIX e insiste na 
influência desempenhada pelos livros franceses para tornarem o Recife do século XIX, um 
grande centro de atividades políticas e sociais. Lembra também que Frei Caneca tinha sido 
fortemente influenciado pela cultura francesa e que Tollenare notara que os 
pernambucanos cultos conheciam a história da Revolução Francesa68.  
 
Ao Recife, primeiro porto de abordagem para os barcos vindos da Europa, chegam muitos 
livros estrangeiros, além dos portugueses, é claro. Na cidade há sociedades e gabinetes de 
leitura cujas bibliotecas são alimentadas pelos sócios, como o Gabinete Literário de 
Pernambuco ou ainda livrarias, como a de João da Cunha Magalhães, localizada na rua da 
Cadeia do Recife ou a livraria de Manoel Figueiroa Faria, da esquina do Colégio, onde 
inclusive os livros podem, “ser trocados contanto que lhes não faltem folhas”.69  
 
Os livros de autores franceses são propostos, tanto no idioma original como em traduções 
portuguesas e são de literatura, técnicos, de Direito, didáticos ou filosóficos. Quem tem 
alguma instrução, mesmo não sabendo falar francês, sabe ler a língua de Molière. Por isso 
Vauthier anuncia no Diário de Pernambuco a venda de livros franceses que põe à 
disposição dos interessados na livraria da esquina do Colégio:  

Publicações da escola societária 

Acabam de chegar da França algumas obras desta escola filosófica, que numa forma 
clara apresentam as mais nobres e justas idéias sobre estado presente e futuro da 

humanidade, e cuja leitura portanto pode ser da maior utilidade para os homens de todos 
os credos políticos; elas vendem-se nesta tipografia pelos preços seguintes; Débâcle de la 

Politique 1$22rs, Notions Elémentaires de la Science Sociale, 1$200rs, Almanach 
phalanstérien, 400r$; Les enfants du Phalanstère, 240r$; Petit cours d’économie 

politique 240r$, De la Politique Nouvelle 120 r$70. 

 
Ou ainda:  

Publicações da escola societária. Além das obras da dita escola, anunciadas 
anteriormente por este Diário, e que tiveram já muita extração, acabam de chegar de 
França e vendem-se nesta tipografia, pelo preço mais cômodo, as interessantes obras 

seguintes:  Trois discours; Vie de Charles Fourier, Exposition Abrégée du système de 
Fourier, Examen en défense du même; Le sept avril; Colonisation de Madagascar; Des 
Caisses d’épargne. Acham-se depositados na praça da Independência, livraria n.°6 e 8, 

alguns catálogos das obras completas da Escola, e há quem se encarregue de as fornecer 
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às pessoas que desejarem entrar no perfeito conhecimento do sistema societário71.  

 
Vauthier também empresta livros a quem não podia comprá-los, como atesta o anúncio 
publicado alguns dias antes de regressar à França:  

L.L. Vauthier estando para embarcar até o dia 12 do corrente, roga a todas as pessoas, em 
cujas bibliotecas existam livros pertencentes ao anunciante que se sirvam devolvê-los.72  

 
Assim, sua ação para a difusão de livros dos partidários de Fourier, os livros societários, 
além tomar a forma de venda de assinaturas, ou de livros avulsos, ainda se manifesta pelo 
empréstimo de livros pessoais. O engenheiro também envia livros para a Bahia, onde são 
vendidos em Salvador pelo italiano Carlo Poggetti, que Eugène Vauthier, conhece em 
dezembro de 1843, a bordo do Casimir Delavigne, durante a travessia entre o porto de Le 
Havre e Pernambuco. Poggetti é um dos principais tipógrafos da Bahia e dono de uma 
livraria que fundada em 1835 e que se tornara o local predileto dos intelectuais da 
cidade73.  
 
Em 1845, é criado em Niterói um jornal precursor do gênero:  O Socialista da Província 
do Rio de Janeiro74, que anuncia sua filiação à corrente fourierista. No ano anterior fora 
lançado na capital do império brasileiro, O Globo, “jornal filosófico, literário, industrial, 
científico”. O fundador, A.F. Guimarães, era adepto das teorias de Saint Simon e de 
Fourier. Em outubro desse ano de 1845, Vauthier envia dois exemplares desta folha a 
Cantagrel. 
 
O Socialista da província do Rio de Janeiro, anuncia em seus primeiros números a 
ambição de preparar uma transformação social profunda no país. Proclamação muito 
grandiloqüente em relação à tiragem, longe de poder entrar em concorrência com grandes 
órgãos de imprensa, como o Jornal do Commercio, que no Rio de Janeiro possuía um 
público leitor de mais de 10 000 pessoas e prosperava graças aos anunciantes e também 
aos assinantes espalhados por todo o Império. 
 
O título do jornal socialista, no qual colabora o Dr. Mure, fundador da colônia 
falansteriana do Saí, não deve iludir. Nos três primeiros meses de edição, o jornal publica 
efetivamente alguns artigos referentes ao tema. Mas, nos quatro números, o espaço 
dedicado ao socialismo, ocupa uma coluna que nunca passa de meia página. A partir do 
mês de outubro de 1845 e até maio de 1847, a coluna desaparece e nada em diante levará a 
crer que se trata de um jornal “socialista”.  
 
Só alguns meses antes do desaparecimento definitivo do jornal, em setembro de 1847 é 
que voltam a aparecer algumas crônicas sobre questões sociais e políticas, mas o principal 
tema tratado por O Socialista é sempre a questão da homeopatia, da qual o Dr. Mure é o 
principal defensor, mesmo se a folha anuncia, em seu primeiro número, um programa bem 
diferente:  

O vocábulo socialista sob cuja denominação sai hoje à luz a nossa folha, define 
exuberantemente o objeto principal com que ela é publicada:  a conservação, 

melhoramento do pouco de bom que existe entre nós, a extirpação de abusos e vícios 

                                                
71 id,  
72 ibidem. 
73 Ubiratan Machado, A Etiqueta de Livros no Brasil, São Paulo, Edusp, 2003, p. 24. 
74 O termo socialista aparece por primeira vez em 1832, no jornal saint-simoniano Le Globe.  



provenientes da ignorância, falsa educação, e imitação sem critérios:  a introdução de 
novidades de progresso universal, enfim, todo o aperfeiçoamento de que for susceptível a 

sociedade, provincial, nacional e universal, quer na parte moral, quer na parte material 
em que naturalmente está dividida a vivenda humana no mundo terreno.  

Assim, pois, O Socialista tratará de economia prática, economia social, didática, política 
preventiva e medicina doméstica e sobretudo do socialismo, ciência novamente 

explorada, da qual basta dizer que seu fim é ensinar aos homens a se amarem uns aos 
outros... 75 

Apesar destas belas palavras, nem esta folha, nem a revista do Recife questionam a base 
da economia brasileira:  o sistema escravocrata. Mas o que se pode esperar em relação à 
questão no Brasil dos anos 1840? o trabalho escravo é então a base de todo o sistema 
produtivo do país e que na época ninguém vê concretamente como substituí-lo. 
 
Vauthier e O Progresso 
 
O lançamento da revista O Progresso, inscreve-se dentro desta ótica de propaganda. Foi 
um dos projetos mais caros a Vauthier, que com orgulho anota o envio exemplares a 
amigos franceses, como Cantagrel, e também a seu pai. A finalidade do jornal é a 
“instrução das massas” em sentido amplo, não se limitando à política mas abrangendo 
igualmente literatura e ciências, arte e filosofia. No primeiro número, Vauthier assina a 
seção científica mas escreve também outros artigos apócrifos, como por exemplo a seção 
intitulada “Interesses provinciais”, na qual transparecem muitas de suas opiniões, 
experiências e sugestões que, como vimos, figuram nos relatórios de suas atividades. 
 
Num país de analfabetismo endêmico onde, em meados do século XIX mais de 75% da 
população não sabia ler nem escrever, a instrução continuava sendo o privilégio de uma 
minoria constituída de fazendeiros, de grandes comerciantes e de outros membros da 
restrita burguesia urbana. As tiragens oscilavam entre 500 e 1000 exemplares. Por isso a 
edição de livros só podia progredir lentamente.  
 
Neste contexto explica-se a importância dos jornais que não tinham apenas um papel 
informativo, mas também político, social, cultural e comercial. Estavam contudo, todos 
ligados aos grupos políticos e econômicos dominantes e não abordavam as grandes 
questões de fundo, capazes de questionar a monarquia constitucional e o sistema 
escravocrata, nem tampouco as relações estabelecidas com a Grã-Bretanha que impediam 
a emergência de uma indústria nacional e o nascimento de uma classe de operários livres. 
 
Faltava portanto uma imprensa de opinião capaz de responder aos anseios de uma fração 
da população instruída — fosse ela monarquista ou com simpatias republicanas — 
interessada pelas grandes questões nacionais e preocupada pela situação social do país.  
 
O Progresso afilia-se, como o jornal de Niterói, à corrente fourierista, mas a revista do 
Recife difere do jornal do Rio de Janeiro pela densidade de seu conteúdo, pela qualidade 
dos artigos e pela diversidade dos temas tratados, está muito próxima da Phalange, jornal 
francês, fundado por Considerant. 
 
Lançada no Recife, em 1° de agosto de 1846, a revista pernambucana destina-se a um 
público local já familiarizado com os escritos societários franceses, mas chega também a 
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outras províncias, tem assinantes na Bahia, na Paraíba, no Ceará e no Maranhão. A revista, 
editada em português, se propõe a dar a conhecer a leitores não francófonos, as reflexões 
de pensadores e publicistas franceses e a adaptar ao contexto nacional o pensamento dos 
adeptos de Fourier, analisando situações e propondo soluções que viabilizem o progresso. 
 
O principal artífice da revista, Antônio Pedro de Figueiredo (1814-1859), mulato de 
origem modesta, graças à proteção de Boa Vista, freqüenta a faculdade de Direito e 
adquire uma formação intelectual sólida. Aos 29 anos traduz o Cours d’Histoire de la 
Philosophie Moderne, de Victor Cousin, daí em diante recebe a alcunha de “Cousin 
Fusco”, alusão pejorativa à cor de sua pele. A revista é constituída por um grupo de 
colaboradores de qualidade, cuja identidade é difícil de estabelecer, posto que a maioria 
dos artigos não são assinados, ou levam apenas iniciais.  
 
Vauthier, com a viagem de regresso marcada, escreve no número de lançamento, mas é 
provável que tenha participado da preparação dos números seguintes. O artigo que assina 
com suas iniciais, fala do desenvolvimento das estradas de ferro, fator de progresso e de 
concórdia entre os homens, mas também é provável que seja de sua autoria um artigo 
sobre o imposto fundiário progressivo, já que muitos anos mais tarde publicará na França 
um livro sobre o tema76. 
 
O Progresso desaparece em setembro de 1848, no auge da Praieira. Em novembro de 
1846, é com pesar que anuncia o retorno de Louis-Léger à França, testemunhando 
amizade num longo artigo que retraça as atividades do engenheiro-chefe, insistindo em 
sua competência, conhecimentos e compreensão tanto do meio físico pernambucano como 
do meio social e humano da província. Busca responder às críticas mesquinhas e invejosas 
de que o engenheiro é objeto, e conclui insistindo enfaticamente na perda que a partida de 
Vauthier representa para a província e para o Brasil.  
 
É que as qualidades de Vauthier tinham chegado ao Rio de Janeiro. O Imperador lhe 
concedera o título de cavalheiro da Ordem da Rosa e o Instituto Histórico e Geográfico 
fizera dele membro correspondente77.  
 
 
 
Adeus Recife 
 
No dia 17 de novembro de 1846, os leitores de O Lidador, jornal de Vitória de Santo 
Antão, lêem na primeira página desta folha conservadora, a notícia da regresso de Louis-
Léger Vauthier à França. Num longo artigo que ocupa quase uma página inteira, o redator 
lastima a partida do então chefe da Repartição de Obras Públicas de Pernambuco. 
 

[...] Partindo para sua bela terra, o Sr. Vauthier deixa um nome imaculado quanto à 
honradez e probidade, com que se portou no exercício de suas árduas funções; deixa 

numerosos amigos, que saudosos se hão de sempre lembrar da elevação dos seus 
sentimentos, da delicadeza e amenidade de suas maneiras, da morigeração de sua 

conduta como particular, ou como empregado público; deixa finalmente a todos os 

                                                
76 Louis-Léger Vauthier, De l'impôt progressif, étude sur l'application de ce mode de prélèvement à un impôt 
quelconque, Paris, Librairie Phalanstérienne, 1851, 93 p., quadros.  
77 Como francês, Vauthier precisa pedir a seu governo a autorização para receber a insígnia. Recebe parecer favorável 
em 25/06/1847. Arquivos da família Pierre Vauthier, Atenas.  



Pernambucanos sumamente penhorados pelos relevantes serviços que lhes prestou, o que 
nós lhes agradecemos em nome deles. [...] 

 

 A partida é confirmada no Diário de Pernambuco num comunicado, publicado três dias 
mais tarde:   
 

No vapor Antelope, que a cada instante deve tocar neste porto, vai retirar-se para a 
Europa o Sr. L.L. Vauthier:  o vazio moral que ele nos deixa custará muito a encher! 

Com a separação do Sr. Vauthier de entre nós, Pernambuco sofrerá com efeito, grande 
atraso na senda dos melhoramentos materiais, pela qual a província ia andando a passos 

bem largos, desde a aquisição que ela fez do Sr. Vauthier.  

Inútil seria aqui demonstrar os conhecimentos do nobre engenheiros de Pontes e 
Calçadas de França, apontaremos apenas para lembrança dos serviços, que ele nos 

prestou, as oras, en que encarnara o seu pensamento, como homem de arte e de ciência, 
as quais ficarão vivas entre nós como uma reminiscência imorredoura e como um 

incorruptível pergaminho, em que o gênio legará o seu nome às gerações por vir. O 
teatro público, a ponte Pênsil de Caxangá, a de Santo Amaro de Jaboatão, a de Tararuna, 

etc., etc., são o mais cabal elogio que possa ser feito ao Sr. Vauthier, e excedem tudo 
quanto a seu respeito pudéramos dizer, no tocante à economia, perfeição e perícia, com 

que ele traçara e dirigira tais obras. Agora, à vista disto, que que razão não fez a 
província um sacrifício, se sacrifício se pode chamar o provimento de necessidades 

palpitantes, para contratar de novo o Sr. Vauthier?  

[...] 

Possa o Sr. Vauthier, ao entrar cheio de emoção na sua bela pátria receber as felicitações 
do seu ilustre governo, pelo testemunho da ciência que deixou no meio de um povo 
amigo, e hoje por mais de um título aliado de França; e ao recordar-se sempre com 

saudades deste risonho Pernambuco, onde tantas simpatias o acompanham, e que a cada 
instante lhe serão presentes, como um sonho agradável e benigno. 

 
Volta sem dúvida triste mas certamente aliviado. Seus últimos tempos em Pernambuco 
tinham sido difíceis. Nos jornais da “Praia”, como o Diário Novo, diversos artigos 
atacavam o engenheiro-chefe e seus auxiliares franceses que acusavam de receber salários 
exorbitantes. Eram acusados de gastos excessivos, usurpação de cargos, despotismo e 
incompetência... Seu contrato de trabalho, assinado em 1840, prorrogado em 1843 por 
mais três anos, chega ao fim sem ser renovado78.  
 
Dois meses antes deste artigo, o Diário de Pernambuco anunciava um leilão:  
 

Luís – L. Vauthier, próximo a retirar-se desta província, fará leilão, por intervenção do 
corretor Oliveira, de toda a mobília de sua casa, consistindo em aparadores, mesas de 
jantar, de jogo, de meio de sala, espelhos grandes, um ótimo relógio patente inglês de 

cima de mesa, marquesas, cadeiras, ditas de balanço, um lindo piano, uma burra de ferro, 
louça, vidros, várias obras de prata e outros muitos utensílios assaz necessários para uma 
casa; assim como de alguns escravos de ambos os sexos; segunda-feira, 9 do corrente, às 

10 horas da manhã, na sua casa, rua do Aragão, n.°1279. 
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E como nem tudo é vendido, alguns dias mais tarde lê-se:   

L.L. Vauthier, não tendo podido concluir a venda da sua mobília de casa, no leilão de 9 
do corrente, pela multiplicidade dos objetos, continuará a venda do restante, por estes 

dois dias, na sua casa, na rua do Aragão80. 

 
O leilão dos móveis da família inspira muita mexeriquice e subentendidos que deixam a 
entender que o suposto luxo do mobiliário é a prova cabal de sua corrupção. Logo ele que 
tinha sempre buscado administrar zelosamente os recursos públicos, criando inimizades 
com fornecedores e que em seu Diário critica a ganância de alguns franceses que, sem 
quaisquer preocupações éticas, só pensam em lucrar no Brasil:  

Almoço hoje de manhã a bordo do Armorique com a família Sarmento, Monsieur 
Navarre e Monsieur Dubarry, consignatário do navio. (...). O começo foi de um tédio 

cruel. Os cavalheiros e Madame Sarmento tinham se lançado em conversas de dinheiro:  
são verdadeiros tubarões, lobos vorazes. (...) É preciso ganhar dinheiro, não pensar em 

outra coisa! (...) Todas essas vulgaridades mercantis, todas essas profissões de fé 
sórdidas me inspiram um profundo nojo. 

Isso exalta estranhamente, no meu coração, a consciência de minha superioridade de 
sentimentos em relação a essas naturezas vulgares. Considero com orgulho que nunca 

pensei em orientar minha vida segundo tais princípios e que jamais serei guiado por 
eles81. 

Não que Vauthier não quisesse ganhar dinheiro! Além de seus vencimentos como 
engenheiro em chefe, de 12 mil francos anuais e mais algumas vantagens82, tenta em vão, 
montar uma serraria com Boulitreau, procura outros empregos bem remunerados, faz 
trabalhos por conta própria — o que seu contrato permitia— e também a mando do 
presidente da província e a pedido do governo imperial83, sem nem sempre ter sido pago84. 
Inclusive, poucos dias antes de embarcar, manda publicar em 6 de novembro de 1846 no 
Diário de Pernambuco a seguinte nota:   

As pessoas constantes da relação abaixo transcrita e que têm em seu poder termos de 
terrenos de marinha lavrados, sem serem ainda assinados pelo anunciante, até o dia do 

seu embarque que terá lugar no dia 12 do corrente, para se cumprir esta formalidade, sem 
a qual as partes não podem utilizar dos termos e têm que requerer nova medição e o 

anunciante que tem direito a receber a sua gratificação deixa o competente procurador, 
para ser ela cobrada na ocasião da nova medição que se fizer, de tal modo que as partes 

terão de fazer duplicada despesa, o que se avisa, para não alegarem ignorância.  

Luís Léger Vauthier  

 
E seguem, por extenso, os nomes dos caloteiros, que com certeza não apreciam nada.. Nos 
anos seguintes, manterá uma assídua correspondência com seu procurador no Rio de 
Janeiro. João Gomes Duarte tinha ficado encarregado de cobrar essas e outras dívidas.  
 

                                                
80 id., 10/11/1846. 
81 Diário de L.L.V., anotação de 18/10/1840. 
82 “Correspondência recebida”, Legação em Paris, 1851-1854, Rio de Janeiro, Arquivo histórico do Itamaraty, 421-3-14.  
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Gilberto Freyre. 
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brasileiro a propósito do pagamento de serviços executados a mando do Governo imperial, ou seja, fora das funções 
previstas em seu contrato com o governo provincial. 



O que é certo é que no Brasil, Vauthier não deixa dívidas mas sim devedores e não parece 
ter contrariado o voto feito pouco depois de chegar ao Recife, de nunca deixar a ambição 
material guiar seus passos:   

Embora tenha vindo a este país com o desejo, se possível de ganhar dinheiro, tinha 
entretanto, a firme intenção de nunca me envolver em negócios sobre os quais pairasse a 
mais leve suspeita; que, inclusive estava em Pernambuco, para ser útil a esta terra e que 

tinha mesa posta na França, assim como Monsieur Boulitreau e que estávamos prontos a 
partir logo que ocorressem aqui coisas que nos repugnassem em demasia. Nada me 

magoaria tanto como ser identificado como um daqueles lobos selvagens.85 

 
O engenheiro sai da capital pernambucana frustrado. Não terminara o teatro, não 
construíra todas as estradas, todas as pontes, todos os canais projetados, mas voltava para 
a França com o orgulho de ter sido fiel a si mesmo.  
 
Embora, alguns meses antes de embarcar escreva, possivelmente numa última tentativa 
para encontrar trabalho no Brasil, para o engenheiro Gustave de Frontin86 ou para o 
General Andréa, então presidente da província do Rio Grande do Sul, o francês embarca 
no dia 19 de novembro de 1846 com a esposa, um filho menor e um escravo no Antelope, 
vapor inglês que o levará de volta à Europa.  
 

Figure 1 – anúncio partida 

Se tivesse ficado no Brasil e ido para o Rio de Janeiro, Vauthier provavelmente teria tido 
uma carreira coroada de êxitos pessoais, mas no navio inglês que leva a família para a 
Europa, o clima é de incertezas. Vauthier anota no Diário o enjôo à saída do porto, o 
péssimo serviço a bordo e uma “navegação feliz mas pouco favorecida pelo vento” mas 
que ventos soprariam na França? Ele que tinha podido voar com asas próprias, que tinha 
sido engenheiro-chefe numa idade em que seus colegas de turma ainda penavam sob o 
contrôle de uma administração minada pela burocracia... Como iria suportar ser apenas 
uma peça da engrenagem, quando dela tinha sido um motor? 
 
Ao deixarem o Recife nesse mês de novembro de 1846, embora preocupados com o futuro 
que os esperava na França, Vauthier e Elisa estão longe de imaginar todos os percalços 
que viverão juntos. Por ora, lastimam ter de deixar o país no qual se tornaram marido e 
mulher, sabem que dificilmente reverão os amigos, as ruas, o mar, sentirão a brisa, 
voltarão à cidade do Recife. 
 
 
De regresso a uma França às vésperas da revolução 
 
Os maus-presságios não eram falsos. Logo ao chegar de volta à França, recebe uma 
admoestação. Não tinha cumprido o regulamento, casara-se sem pedir autorização prévia 
como exigia o regulamento. Em 6 de janeiro de 1847, nosso engenheiro escreve ao sub-
secretário de Estado para reparar este “lapso involuntário” e comunicar-lhe o matrimônio 
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com Mademoiselle Elia Elisa Joubert, filha do finado Dr. Élie Joubert, antigo médico da 
grã-duquesa da Toscana, celebrado em Pernambuco a 7 de novembro de 184487.  
 
À espera de uma nomeação que demora a chegar, Vauthier, Elisa e o filhinho vão morar 
em Roanne, onde está lotado Pierre Vauthier, promovido engenheiro-chefe em 1843 e na 
altura, responsável pela navegação do rio Loire. Louis-Léger candidata-se a todos os 
cargos vagos que lhe parecem interessantes, como por exemplo o de Mantes, perto de 
Paris. 
 
Para matar o tempo, escreve com o pai uma apostila de doze páginas sobre a questão do 
movimento permanente das águas. O velho Pierre é especialista do tema e em 1836, 
recebera a medalha de ouro dos Annales des Ponts et Chaussées por um estudo sobre o 
assunto88. 
 
Eis que a 30 de abril de 1847, Louis-Léger chega finalmente a nomeação:  engenheiro 
comum de 2.° escalão, em Bourges, no centro da França. Não tendo alternativa, vai para lá 
mas protesta por só receber ordenado a partir da data em que assumir o cargo. Quer ser 
pago a partir do momento em que embarca de volta para a França, deixando de estar a 
serviço da província de Pernambuco. Lembremos que era funcionário do governo francês, 
com autorização para trabalhar no Brasil. Mais uma vez inunda de cartas o Ministério de 
Obras Públicas, desta vez o sub-secretário de Estado decide despachar a seu favor.  
 
Em Bourges, nosso engenheiro retoma o “serviço comum” – e o adjetivo tem aqui todo 
seu sentido. Uma vida pacata numa pequena capital de departamento, onde planeja e 
acompanha obras num dia-a-dia sem novidades? Ainda não sabe que, naquele naquele ano 
de 1847, a sociedade francesa estava às vésperas de grandes transformações89.  
 
O “liberalismo discriminatório” de Luís Filipe, que subira ao trono em 1848, fiel aos 
princípios de 1789:  igualdade jurídica dos indivíduos, igualdade de oportunidades, 
baseava-se, no entanto, numa hierarquia social restrita que o sistema censitário 
perpetuava. Na França de 1847, de pouco mais de 34 milhões de habitantes, apenas 60 000 
pessoas podiam ser eleitas e os eleitores não passavam de 250 00090. Em Paris, de 52 
habitantes, apenas um podia votar.  
 
A centralização do Estado repousava na manutenção de uma rede de relações sociais 
construídas localmente ao redor de uma elite de notabilidades que tinha o direito de voto 
assegurado por sua renda. Assim, o voto censitário favorecia na Câmara a representação 
da burguesia, afastando as classes populares. Os opositores ao regime de Luís Filipe não 
dispunham portanto de um número de deputados proporcional à sua real influência no 
país.  
 
O pivô do regime continuava sendo a propriedade fundiária. Era através do pagamento do 
imposto fundiário que podia ser determinada a renda, que dava acesso ao pleno exercício 
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da cidadania. A terra contudo, já não era a única fonte de riquezas. O surgimento de uma 
aristocracia financeira diversificara o patrimônio burguês. 
 
A burguesia, em todas as suas variantes representava entre 10 a 20% da população. 
Lembremos que na metade do século XIX, apenas 30% dos parisienses deixava alguma 
herança a seus descendentes e que o simples fato de possuir algum bem continuava sendo 
o privilégio de uma minoria. Nos anos 1840, 1,2 milhão de operários trabalhava em 
manufaturas e dentre eles 60% estava no setor têxtil. O resto trabalhava no setor 
metalúrgico e mineiro e a maior fortuna da época pertencia a Joseph Perier, deputado, 
banqueiro, diretor do Banque de France e administrador das minas de carvão de Anzin, as 
mesmas cujas miseráveis condições de trabalho inspirariam, décadas mais tarde, em 1885, 
Germinal, o famoso romance de Zola.  
 
Na França de Luís Filipe, 250 000 mendigos, 1,8 milhão de indigentes e 6 milhões de 
pobres, ou seja, um sexto da população, não consegue sobreviver por conta própria. O 
crescimento acelerado, o enriquecimento do país, provocara ao mesmo tempo a rápida 
extensão da miséria dos trabalhadores da indústria. 
 
A pobreza herdada do subdesenvolvimento do Antigo Regime e a pobreza moderna, do 
pauperismo, oriunda da industrialização, conjugam seus esforços e fazem com que uma 
parte da população caia na indigência, e em seguida entre num estado que os 
“observadores sociais” apavorados, não hesitam de qualificar de “animalização”91.  
  
É nesse contexto que nasce uma oposição republicana “radical”, termo que se aplica aos 
republicanos que se opõem ao que consideram a traição da Monarquia de Julho, (a que 
levara ao trono Luís Filipe) aos ideais da revolução de 1830. As leis repressivas de 1835, 
proibiam até a utilização do termo “republicano”, que passaram assim a serem chamados 
de “radicais”. 
 
Diversos pontos em comum aproximam, a partir dos anos 1840, o movimento republicano 
das tendências socialistas. Figuras como Auguste Blanqui e Ledru-Rollin, encabeçam o 
movimento de oposição ao regime. Ledru-Rollin luta contra o voto censitário e exige o 
sufrágio universal:  “Que todo cidadão seja eleitor, que o deputado seja o homem da 
nação e não o homem da fortuna”. O sufrágio universal deveria não apenas levar à 
democracia política mas também à reforma social, sem que no entanto o princípio da 
propriedade privada fosse posto em causa.  
 
Estrutura-se nessa época uma oposição republicana que réune figuras de proa como o 
cientista François Arago, antigo professor de Vauthier, e também líderes socialistas do 
gabarito de Étienne Cabet, o autor de Viagem à Icária92, que tem muito sucesso junto a 
setores da classe operária.  
 
Este socialismo é marcado pela redescoberta da Revolução Francesa. No entanto, como 
vimos no caso do primeiro número de O Socialista da Província do Rio de Janeiro, 
muitos socialistas buscavam também aplicar as lições dos Evangelhos para a 
concretização de um ideal igualitário, democrático e fraternal. 
 
                                                
91 Francis Démier, op.cit. , p. 186. 
92 O livro de Etienne Cabet, foi o primeiro a definir um Estado Comunista no qual cada um viveria segundo suas 
necessidades e não segundo suas possibilidades. 



Portanto, durante os anos 1840, emerge pouco a pouco, sem estar representada nas 
instâncias políticas do regime, uma oposição a Luís Napoleão. A crise econômica que se 
declara em 1846, a subida dos preços dos gêneros alimentícios, a crise do crédito que em 
1847 ameaça as grandes indústrias capitalistas, levam a oposição a exigir uma reforma 
eleitoral e parlamentar. 
 
Privados de meios de expressão na Câmara de deputados, os republicanos (como vimos, 
chamados de “radicais”) organizam uma campanha de banquetes, muitos deles com mais 
de mil participantes, durante os quais além de manifestarem sua oposição ao regime, os 
presentes assinam uma abaixo-assinado contra o rei. 
 
A França que Vauthier reencontra ao retornar do Brasil é portanto um país que vai 
rapidamente ser submergido pela efervescência política e a agitação chega à pacata cidade 
de Bourges. Vauthier certamente sente-se muito à vontade nessas discussões e advoga um 
processo global de avanço da sociedade. Elisa, educada num meio culto e sofisticado 
certamente participa das conversas e a elite progressista da cidade deve ter freqüentado 
seu salão.  
 
Contudo, esse mesmo ano de 1847 é um ano triste para a família Vauthier. Pierre, o pai, 
falece em 29 de novembro. A morte desse pai austero e exigente mas devotado à família, 
deixa Louis-Léger, o único filho homem com situação estável, à frente de uma família de 
seis moças, três rapazes e uma viúva com poucos meios. Todas as filhas ainda são 
solteiras e os rapazes não têm meios de subsistência regulares.  
 
Uma subscrição junto aos antigos colegas dos Ponts et Chaussées reúne parcos recursos, 
apenas oito mil francos para a viúva93. Vauthier precisa do apoio de amigos para conseguir 
emprego, ao menos para uma das irmãs. O engenheiro Frimot, aquele das locomotivas, 
homem bem relacionado nas altas esferas, se propõe a tentar conseguir para uma das irmãs 
de Louis-Léger, sua afilhada, um estanco de selos e tabaco94. Mas nada acontece... 
 
Sim, o que ocorre na verdade são parcas colheitas, a crise bancária, a queda da Bolsa, o 
desemprego urbano, as revoltas operárias, os escândalos... a “Campanha dos Banquetes” 
se intensifica. O último desses banquetes, programado para ocorrer em Paris, no dia 22 de 
fevereiro de 1848, acaba proibido pelo governo de Guizot, o presidente do Conselho. A 
oposição reage ao desafio do governo e organiza uma manifestação de reação à proibição 
do banquete. Segue-se uma dura repressão, diversos combates. Armam-se novamente as 
barricadas e a situação sofre uma reviravolta definitiva quando a Guarda Nacional, que 
devia reprimir uma das manifestações dos revoltosos, passa para o lado deles. O exército 
abandona Paris nas mãos da rebelião, o rei abdica e foge de Paris e a monarquia 
desaparece definitivamente na França. Nasce a Segunda República (1848-1851) e tem 
imediatamente início, no seio da tendência republicana, o combate intestino. Os burgueses 
temem a radicalização das camadas populares e do operariado, que exigem melhores 
condições de vida e de trabalho. 
 
O espírito da Revolução de 1848 foi marcado pelo sonho romântico de toda uma geração, 
que esperava estabelecer uma república fraternal e universal. Os socialistas propõem uma 
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nova organização do trabalho capaz de levar a uma reconstrução da sociedade mais 
harmoniosa e justa.  
 
Victor Hugo ao celebrar, em 2 de março de 1848, o plantio de uma “árvore da liberdade” 
na Praça dos Voges, em Paris, exclama!  
 

É com alegria que atendo ao chamado de meus concidadãos e que venho saudar cercado 
por eles as esperanças de emancipação, de ordem e de paz que vão germinar nas raízes 
desta árvore da liberdade. [...] A primeira árvore da liberdade foi plantada, há mais de 

1800 anos por Deus em pessoa no monte Gólgota [...]. Meus amigos, meus irmãos, meus 
concidadãos, estabeleçamos no mundo inteiro, através da grandeza de nossos exemplos, 
o império de nossas idéias. Que cada nação seja feliz e tenha orgulho de parecer-se com 

a França!95[...] 

 
O sufrágio universal é adotado pelo governo provisório, trata-se da primeira vez no mundo 
que qualquer cidadão, de sexo masculino, pode votar. Sob a pressão do movimento 
operário e da crise econômica, um novo sistema eleitoral é organizado,. Apesar do voto 
universal, a eleição de 23 e 24 de abril para a Assembléia Constituinte, elege uma ampla 
maioria de burgueses e a corrente democrática fica pouco representada. Na altura, a 
França é um país proeminentemente rural e a classe operária minoritária, frente aos 75% 
de camponeses. A questão social nas cidades que continua pendente e grave, vai provocar 
uma verdadeira guerra civil. 
 
O índice de desemprego é enorme. Como medida paulatina, o governo provisório, a partir 
de uma idéia do socialista Louis Blanc, cria nos dias imediatamente posteriores à 
revolução, oficinas nacionais. O objetivo é dar trabalho aos operários desempregados e 
prover alguma renda às famílias. Frente ao crescente número de inscrições nas oficinas, o 
governo de republicanos conservadores, contrários ao pagamento por um trabalho não 
necessário ou pouco útil, acaba fechando as oficinas, provocando uma insurreição popular 
em Paris. Mais uma vez a repressão faz muitos mortos. 1600 do lado das forças 
governamentais e 4000 do lado dos rebeldes, sem contar os 1500 fuzilados sem 
julgamento, as 25 000 prisões e as 11 000 condenações à prisão ou à deportação na 
Argélia.  
 
A República social, tão sonhada, morre ainda em botão. O poder executivo é confiado ao 
General Cavaignac, republicano moderado, francamente hostil ao socialismo. São abolidas 
as leis de caráter social, é prolongada a duração da jornada de trabalho, são fechados os 
jornais da oposição, aumenta o imposto de 45 centavos por cada franco devido e o 
exército é utilizado para pressionar os contribuintes rurais recalcitrantes. O Partido 
Republicano vai pagar esse erro tático nas eleições presidenciais de 10 de dezembro de 
1848. Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão I, que estava exilado na Inglaterra, 
é eleito presidente da República Francesa por 75% dos votos contra os 19% reunidos por 
Cavaignac.  
 
Dentro disso tudo, a situação da família Vauthier continua, obviamente, difícil. Louis-
Léger tem que sustentar a mãe e as irmãs. Em Paris, moças instruídas como elas, podiam 
mais facilmente trabalhar como professoras, do que em Bourges. E esta era a única 

                                                
95 Apud Jacques Marseille, Nouvelle histoire de France, Paris, Perrin, 2002, vol.2 p. 127. 



ocupação com que podiam sonhar obter. Por isso no dia 12 de dezembro, Louis-Léger 
dirige-se diretamente ao ministro de Obras Públicas:   

No mês passado enderecei a um de seus predecessores um pedido para ser nomeado no 
primeiro cargo que vagasse em Paris. Como resposta, recebi notificação de que este 
pedido tinha sido anotado. Permito-me insistir novamente nas graves razões que me 

levam a desejar ardentemente esta transferência 96.  

 
No dia 25 de dezembro volta a insistir, escreve uma longa carta a Roulage, secretário geral 
do Ministério, an qual explica as razões de sua insistência. Se três das irmãs “tentam no 
meio de inúmeras dificuldades, a rude carreira do magistério”, as três outras vivem com a 
mãe em Autun, uma cidadezinha perdida da Borgonha. Lá também vive Octave, o caçula 
dos irmãos, que parece ter feito também estudos de engenharia. Pierre-Félix, o irmão mais 
velho, conducteur, engenheiro de segunda-classe de Pontes e Calçadas mora em Bellac, 
perto de Bergerac, tem um pequeno salário e sua própria família para sustentar. Eugène, 
que esteve no Brasil e mora em Paris, não tem emprego fixo. 
 
Como Louis-Léger é o verdadeiro chefe da família, se fosse nomeado em Paris, poderia 
reagrupar todos. Na capital, todos teriam melhores oportunidades de encontrar emprego. 
Por isso escreve ao Ministério, apelando para as “tradições paternais” da administração, “a 
realização de um desejo que por sua parte não é uma questão pessoal. [Ele] espera assim 
que a memória do pai, as lembranças que deixou no Corpo possam ser úteis para atender 
ao seu pedido”.97  
 
O novo ministro, Léon Faucher, não cumpre a “tradição paternal” do ministério:  talvez 
porque saiba que Vauthier participa ativamente das atividades fourieristas desenvolvidas 
sob a direção de Considerant, em prol de uma aproximação das diversas tendências 
socialistas e dos democratas socialistas de A Montanha, nome do grupo de republicanos de 
esquerda, que liderado por Ledru Rollin, tenta defender as conquistas da revolução de 
fevereiro de 1848.  
 
Testemunhas da época citam o nome de Vauthier como membro de um dos famosos 
clubes secretos, que se reuniu, em janeiro de 1849, em Neuilly, um subúrbio de Paris, ao 
lado de Cantagrel, Deville, Gambon, Pyat, seus companheiros de luta e futuros 
companheiros de infortúnio.98  
 
Outros contam a história de um engenheiro de Pontes e Calçadas que num banquete em 
Bourges tinha ousado fazer um brinde ao “trabalho atraente” e feito votos de ver o reino 
de Deus realizado na terra. Seria Vauthier? É mais do que provável, mas o que é certo é 
que um partidário do governo pergunta:  “como este engenheiro não tinha sido destituído? 
Que medidas as autoridades tinham tomado contra esse tipo de funcionários públicos?”99 
 
Compreende-se assim porque invés de atender ao pedido de nomeação em Paris, o 
ministro notifica ao engenheiro uma transferência para a Bretanha. Ficaria encarregado 
                                                
96 Excerto da carta de 12 de dezembro de 1848,. No rascunho guardado lê-se no cabeçalho:  “Ao cidadão Ministro de 
Obras Públicas”. Ao lado Vauthier anota que a carta foi enviada “após substituir cidadão (citoyen)  por Senhor 
(Monsieur)”. Arquivos da família Pierre Vauthier, op.cit 
97 Cópia da carta de 25 de dezembro de 1848, id.ibid. 

 98 Alphonse Lucas, Les clubs et les clubistes, Paris, 1851, E. Dentu, p. 180. Em janeiro de 1849, Vauthier solicita uma 
licença especial para ir a Paris, carta datada de Bourges em 2é de janeiro de 1849. Dossiê administrativo de 
L.L.Vauthier, Archives nationales, op. cit.  
99 Ch.Robin, Histoire de la Révolution française de 1848, vol.2, Paris, 1850, p. 367. 



das obras do canal de Nantes a de Brest, então em construção, devendo residir na pequena 
cidade de Pontivy100.  
 
Esta transferência evidentemente, uma sanção contra as opiniões de Vauthier que, no 
contexto tenso do processo contra Barbès, Blanqui, Raspail e outros participantes da 
rebelião de maio de 1848, não se acanha em manifestá-las.101  
  
Louis-Léger procura resistir e protelar sua transferência. Apela para os amigos do pai, 
pede uma licença, consegue ganhar mais quinze dias, escreve, escreve, escreve... No dia 4 
de fevereiro, envia uma carta ao novo ministro para reiterar seu pedido e manifestar seu 
descontentamento e surpresa ao ver que lhe impõem “uma mudança que para [ele] toma 
as proporções da mais penosa desgraça...”.102 
 
 
Venturas e desventuras de um deputado  
 
Acaba partindo para Pontivy e assume o cargo, sem deixar de pensar numa possível 
escapatória... que surge graças às relações que fizera em Bourges. Os democratas-
socialistas, do departamento do Cher, de que Bourges é a capital, lançam sua candidatura a 
deputado da Assembléia Legislativa!  
 
A eleição do príncipe-presidente Luís-Napoleão, já demonstrara que a assembléia eleita 
em 1848 já não era representativa. A necessidade de uma nova eleição impõe-se. Em 29 
de janeiro fica determinado que terá lugar nos dias 13 e 14 de maio de 1849. Enquanto 
isso Léon Faucher, o ministro de Obras Públicas a quem Vauthier escrevera pedindo uma 
nomeação em Paris é promovido a Ministro do interior, vai tentar obter uma ampla 
maioria. O quer quer o príncipe-presidente Luís Napoleão? Manter o estado de sítio, 
proibir os clubes políticos, fazer uma devassa na administração pública. 
 
Os democratas-socialistas unidos sob a bandeira da “Solidariedade republicana” contam 
obter os votos dos pequenos proprietários agrícolas, dos assalariados rurais, das profissões 
liberais e dos funcionários públicos. Também esperam granjear o apoio de artesãos e 
operários, nas províncias em que estes são representativos. 
 
Nas eleições de maio, o Partido da Ordem réune 64% dos sufrágios, elegendo assim 400 
deputados. Se os republicanos moderados são os grandes perdedores da votação, obtendo 
apenas 11% dos votos e elegendo 75 deputados, a votação obtida pelos democratas-
socialistas é a grande surpresa. Conseguem eleger 180 deputados, depois de reunirem 25% 
dos votos. Os melhores resultados que obtém são no sul e no centro da França. No 
departamento do Cher, os democratas-socialistas conseguem a maioria absoluta 
(53,7%)103. 
 
Nosso engenheiro recebe 32.119 votos dos 61.460. Seis deputados são eleitos pelo Cher. 
Trata-se sem lugar a dúvidas de uma bela vitória, ainda mais levando em conta que o 
engenheiro trabalhou apenas durante pouco mais de um ano em Bourges, que não tem 
relações familiares locais e que só tem 33 anos.  
                                                
100 Decisão de 28 de dezembro de 1848. Archives de la famille Pierre Vauthier, op.cit. 
101 As sentenças foram pronunciadas em 4 de abril de 1849 e os acusados foram severamente condenados. 
102 Carta de 4 de fevereiro de 1848 ao Ministro de Obras Públicas. Archives nationales, dossiê Vauthier, op. cit.  
103 Sobre os democratas-socialistas nas eleições de 1849, ver o artigo de Jacques Bouillon, “Les démocrates-socialistes 
aux élections de 1849”, Paris, Revue française de science politique, 1956, vol.6, n.°1, p. 70-95.  



 
Dessa campanha, Vauthier deixou um panfleto104 no qual apresenta sua profissão de fé. 
Nele afirma ser “proletário da inteligência ” e fazer parte do “povo dos trabalhadores”. O 
interesse deste libelo é múltiplo. Além de afirmar-se republicano, Vauthier permite que o 
leitor de hoje se lembre que, para muitos franceses de meados do século XIX, República 
era sinônimo do período do Terror, fase da Revolução Francesa que tivera início em 1792. 
Lembra mais que o “espectro de 92 ergue-se ainda no passado com seu ensangüentado 
cortejo de ruínas e de cadáveres. Inútil terror. Vão horror!”. Mostra que o medo era um 
argumento dos conservadores. Por isso diz “Nada disso existe hoje. A República de 48 
ergue-se sobre o mundo como uma aurora de paz e de felicidade”. 
 
Apresenta o ideal republicano “Liberdade, igualdade, fraternidade” como sagrado, em 
harmonia com outros fourieristas e saint-simonistas, que buscavam fazer os homens 
“amarem-se uns aos outros”...  

Doze homens saíram do fundo da Judéia, há mil e oitocentos anos com o Evangelho nas 
mãos para transformar o mundo; estas palavras sagradas, são escritas pela Nova 

República em sua bandeira salvadora e as consagra definitivamente. 

Por isso Vauthier prega a necessidade de lutar contra a tirania da miséria para que a 
França possa assegurar:   

A todos os seus filhos, a educação; a todos os trabalhadores uma retribuição equitável e 
abundante; a todas as mulheres a independência e a dignidade; a todos os anciãos, a 

todos os necessitados, um abrigo e uma aposentadoria ”.  

Tudo isto, é claro, sem violência alguma, graças à “aliança livre e fraterna do capital e do 
trabalho”, graças à  

[...] Associação, palavra nova que multiplicará os pães, como o verbo divino, e  fará com 
que das pedras saia leite”.  

Termina dizendo aos  

“trabalhadores, meus (seus- irmãos” que nunca encontrarão coração mais devotado e 
mais sincero, nem alma mais receptiva aos seus sofrimentos e nem que deseje com mais 

vigor vê-los cessar de existir”.  

Trata-se de um documento eloqüente tanto da ideologia do engenheiro, como das 
expectativas dos eleitores e é claro do jogo de alianças tecidas com vistas à eleição. A 
Fraternidade, na “primavera dos povos” de 1848 era a palavra de ordem geral. A 
Revolução de 1848 se fizera sem derramamento de sangue, sem pilhagens, com exceção 
das propriedades da família de Orleans105 e do palacete dos Rothschild. 
 
O espírito da Segunda República, fundada em 1848 busca de forma ilusória conciliar 
cristianismo, romantismo, socialismos utópicos, emoção, curiosidade e generosidade. O 
trajeto de Vauthier se inscreve no magma ideológico de 1848. O que é certo, é que o 
engenheiro, sem ser revolucionário, era honesto e sincero e disso dará provas. 
                                                
104 Encontra-se no dossiê do processo da Haute cour de justice de Versailles. Paris, Archives nationales, cotas W 576 a 
585. 
105 A pilhagem e a expropriação dos bens da família de Orleans, terá interessante repercussão no Brasil. A bela Dona 
Francisca, uma das três irmãs de D.Pedro II, era casada com o Príncipe de Joinville, um dos filhos de Luís-Filipe. A 
precária situação em que se encontra a família real francesa, exilada em Londres após 1848, levaria à venda do dote da 
princesa:  oito léguas quadradas na província de Santa Catarina. O comprador foi a Sociedada Colonizadora de 
Hamburgo, a primeira colônia chamou-se Dona Francisca e o núcleo urbano que dela se originou recebeu o nome do 
príncipe francês.  



 
A eleição para deputado coloca Vauthier numa daquelas encruzilhadas que conhecem 
todas as vidas. A escolha de enveredar por um caminho ou por outro, em determinados 
momentos pode ter conseqüências bem diferentes no destino de um indivíduo. Por ora, 
seus problemas familiares encontram-se bem encaminhados. Eleito deputado vai poder 
reunir a família em Paris, acolher a mãe viúva, ajudar os três irmãos e sustentar as seis 
irmãs...  
 
Além disso, consegue realizar o sonho de dispor dos meios necessários para agir 
politicamente em defesa de seus ideais. Tinha sonhado e preparado longamente este 
momento. Milet, numa carta enviada de Pernambuco pelo vapor, datada de 29 de junho de 
1840, compartilha com o engenheiro a alegria de ver  
 

[...] o triunfo da República vermelha nas eleições de 13 de maio (...) e sua eleição para as 
augustas funções de representante do povo. (...) Eis nosso sonho em vias de 

concretização, falta apenas um passo e Vosmecê estará num Ministério mas ainda falta 
algo, pois ainda estou na fossa dos leões e para 1852 tínhamos sonhado com um 

Ministério onde estaríamos os dois. Enquanto isso, posso me conformar em ser seu 
simples chefe de gabinete... portanto espero que o primeiro ato de sua administração seja 

o envio de um vapor para me buscar, não se esqueça disso”.  

 
E pensar que Vauthier nunca teria em mãos esta carta malfadada! Quando chega a Paris, o 
destinatário já está preso. São olhos policiais lêem e interpretam o que diz Milet:   
“Enquanto isso, faço votos para Vosmecê e para a liberdade do Mundo, assim como para 
seu pronto ministério e para a punição exemplar de Bonaparte e de seus cúmplices...”.  
 
Por ironia do destino, a carta servirá de prova para a acusação e quem acabará punido é o 
nosso Vauthier. 
 
Mas voltemos ao curto tempo das vacas gordas... Eleito no dia 13 de maio, Vauthier 
muda-se imediatamente para Paris e vai morar num prédio hoje desaparecido106, no 
Quartier Latin. E exatamente, um mês depois, a 13 de junho de 1849, chega na tal 
encruzilhada de sua vida, e envereda por caminho consequente com seus ideais e 
ambições mas de trágicas conseqüências.  
 
Nesse dia quente de verão tem lugar, nas ruas de Paris, uma manifestação nascida na 
Assembléia. Dos 705 deputados, 450 eram do “Partido da Ordem”, 180 eram democratas-
sociais ou membros da Montanha e 75 Republicanos moderados. Vauthier fazia parte do 
segundo grupo.  
 
O primeiro objetivo do “Partido da Ordem” era reduzir as conquistas da revolução de 
1848. Se todos os caminhos levam a Roma, também de lá alguns saem. Assim, em 1849, o 
caminho da retomada do poder pela reação, passa por Roma. Desde abril de 1849, o 
governo francês enviara um corpo expedicionário à Roma. O objetivo era defender os 
estados pontificais contra os republicanos comandados por Mazzini, que tinham expulsado 
Pio IX de Roma. Os estados pontificais eram os territórios da parte central da península 
italiana que, antes da unificação de permaneciam sob o controle do poder temporal do 

                                                
106 O prédio que ficava no n° 29 da rue Saint Victor, foi um dos muitos demolidos com a abertura da rue des Écoles, em 
1854. 



papa. Em 1845, na Itália tivera início o movimento do Rissorgimento que terminaria em 
1870, com a unificação de todos os Estados da Península, num só reino.  
 
No dia 3 de junho, o corpo expedicionário francês que aguardava o resultado das eleições, 
com a vitória da direita, põe-se em marcha para atacar Roma, expulsar Mazzini e devolver 
o poder ao Papa. Baseando-se no artigo 5 do preâmbulo da Constituição de 1848 que 
determinava que “A República Francesa respeita as nacionalidades estrangeiras, como 
entende fazer respeitar a sua, não empreende nenhuma guerra com vistas à conquistas, e 
nunca emprega suas forças contra a liberdade de povo algum”, os democratas-socialistas 
e os membros da Montanha, pedem que a Assembléia Legislativa ponha o Presidente da 
República, Luís Napoleão e o governo em causa. Alegam igualmente que “O Presidente 
deve velar pela defesa do Estado, mas não pode empreender nenhuma guerra sem o 
consentimento da Assembleia Nacional [...]”.  
 
O pedido é rejeitado por 361 votos contra 202. Louis-Léger é um dos deputados que 
assinam a petição. É contra desta votação que os democratas-socialistas decidem organizar 
no dia 13 de junho, uma manifestação pacífica em Paris. O exército, sob as ordens do 
general Chagarnier, dispersa os manifestantes. As atas do processo da Haute cour de 
Versailles (Supremo Tribunal de Versalhes), no qual Vauthier e os outros acusados serão 
julgados e condenados, mostram que as ruas estavam coalhadas de espiões.  
Depois da dispersão, Ledru-Rollin e mais trinta deputados, escortados por quatrocentos 
soldados da Guarda Nacional, mandam abrir as portas do Conservatoire national des Arts 
et Métiers (Conservatório Nacional de Artes e Ofícios). No meio da agitação e da 
confusão, os deputados redigem, uma “proposta de proclamação”... ... A cavalaria ataca e 
em poucos minutos dispersa as poucas barricadas que protegiam os deputados reunidos 
naquela sessão revolucionária. Alguns tiros partem, não se sabe atirados por quem. A 
aventura acaba. Se Ledru-Rollin, Considerant, Cantagrel, Pyat, e muitos outros conseguem 
escapar ..., Vauthier é um dos que são presos. 
Um observador alemão comenta o ocorrido neste termos:  

O principal erro da “Montanha” foi ter a vitória como certa. Estava tão segura das coisas 
que acreditava que tudo ficaria resolvido com uma manifestação pacífica. Ofereceu 

destarte ao governo, a oportunidade de derrotá-la sem combatê-la. O cortejo que saiu do 
Château d'eau, e desfilou ao longo dos bulevares, não possuía arma alguma. Por seu 

lado, o governo, informado total e detalhadamente por seus espiões, tinha em silêncio, e 
subrepticiamente, mandado a Guarda Nacional ocupar todos os pontos importantes, e 

também os caçadores de Vincennes e outras tropas. [...] Certas circunstâncias 
contribuíram ainda a tornar inevitável o desenlace vergonhoso do 13 de junho. [...] Por 

outro lado, vendo Ledru-Rollin comprometer-se tão veementemente na Assembleia 
Nacional, o povo acreditou que este tinha boas relações no exército, um plano bem 

tramado e muito ramificado, etc. Assim, como deve ter ficado surpreso quando ficou 
patente que o poder de Ledru-Rollin não passava de uma ilusão e que as medidas 

defensivas e ofensiva só tinham sido tomadas do lado do governo. Em seu conjunto, o 13 
de junho de 1849 não passou do resultado de junho de 1848. Em 1848, o proletariado foi 

abandonado pela “Montanha”, desta vez, foi a vez da “Montanha” ser abandonada pelo 
proletariado. 

 
Estas palavras de Karl Marx107, escritas poucos dias depois, dão uma idéia do fiasco em 
que se meteu Vauthier. Dois dias depois, manifestações violentas têm lugar em Lyon e em 

                                                
107 Karl Marx, “Le 13 juin”, in:  Der Volksfreund – n°26, 29 juin 1849,  
online http: //www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html, consultado em 8 de janeiro 
de 2012. 



outras cidades mas o movimento republicano autêntico fica decapitado e muito 
enfraquecido. 
 
Trinta dias de mandato, três dias de agitação, trinta minutos de revolução:  a carreira 
política de Vauthier acaba antes mesmo de ter começado para valer.  
 
Transferido de prisão em prisão, Louis-Léger é acusado de complô contra o governo. No 
dia 16 de junho, a polícia vasculha seu domicílio parisiense, onde se encontrava sua irmã 
Elisa (Elisabeth) e apreende:  “uma quantidade de escritos manuscritos ou impressos e de 
folhetos que tratam de temas políticos”, durante os interrogatórios do comissário e mais 
tarde do juiz, Vautier recusa-se a responder, posição adotada pela maioria dos candidatos. 
Na Assembleia Legislativa, a moção que pede a suspensão da imunidade dos acusados é 
aprovada.  
 
Um processo se abre em 12 de outubro de 1849 perante o Supremo Tribunal de Versalhes; 
Vauthier como seus colegas e amigos, assinara antes uma declaração segundo na qual 
refutavam a competência e a própria legitimidade do Tribunal. Reservam-se o direito, uma 
vez elucidados os fatos que lhes são imputados, de poderem “falar ao país para esclarecer 
a opinião pública e levar uma segunda vez perante um juiz livre e soberano, o grande 
debate levantado em junho e ainda não terminado”. Ledo engano! Esta oportunidade 
nunca ocorrerá. A acusação é séria! Nos autos do processo são acusados de terem:  

[...] participado de um complô cuja finalidade era de:  1.° destruir ou mudar o governo; 
2.° fomentar a guerra civil armando ou levando os cidadãos a se armarem uns contra os 
outros; o dito complô foi seguido por atos cometidos ou encetados com esta finalidade// 

De terem, em 13 de junho de 1849, cometido um atentado cuja finalidade era:  1.° 
destruir ou mudar o governo; 2.° fomentar a guerra civil armando ou levando os cidadãos 

a se armarem uns contra os outros.  

 
No caso preciso de Vauthier, os autos do processo indicam que “foi preso no pátio do 
Conservatório de Artes e Ofícios, pelo soldado n.° 62. Seu nome figura embaixo do apelo 
ao povo publicado nos jornais do dia 13 e no apelo às armas datado no Conservatório”. 
Vauthier recusa-se a dar quaisquer explicações.  
 
Por estes motivos, no dia 15 de novembro de 1849, Vauthier é condenado ao degredo108, 
ao banimento, ou seja, à morte civil, com dezesseis outros de seus coacusados. A 
conseqüência que por ora mais o preocupa é a radiação do corpo dos engenheiros de 
Pontes e calçadas... ou seja a perda do emprego público, o esteio da família... 
 
Para amordaçar a propaganda revolucionaria, a Assembleia com uma maioria de direita 
mais forte do que nunca, vota restrições à liberdade de imprensa. Os delitos de opinião são 
agora extensivos a qualquer ofensa ao Presidente da República e também à incitação à 
desobediência militar, à qualquer subscrição pública para o pagamento de multas. 
Aumentam as cauções e uma autorização prévia passa a ser necessária para a publicação 
de livretos, folhetos, gravuras e livros. A lei de 24 de março que proíbe os clubes políticos 
também é prorrogada.  
 
 
                                                
108 Depois da supressão da pena de morte para crimes políticos pela Constituição de 1848, a deportação passa a ser a 
pena mais pesada. É acompanhada pela “morte civil” que a lei de 08/06/1850 transformaria em “degradação cívica”. 
Este tipo de pena foi suprimido em 1854. 



 
Prisão e degredo 
 
Para Vauthier começam cinco longos anos de prisão. Numa primeira fase, os 
manifestantes que tinham sido detidos nos Arts et métiers, ficam na mais antiga prisão de 
Paris, a Conciergerie. Esperam de uma hora para outra que chegue a ordem de soltura. Lá, 
Vauthier, para matar o tempo, esboça retratos de seus companheiros, provas de seu talento 
de desenhista. Mas não chega nenhuma ordem de libertação, os detidos são transferidos 
para Mazas109 e depois para Versalhes onde o regime quase clemente, permite que 
recebam famílias, amigos e advogados. 
 
Depois da sentença, vão para a velha fortaleza de Doulens, prisão no leste da França, onde 
já se encontram detidos Blanqui, Barbès, Raspail e outros líderes de esquerda condenados 
no processo do Supremo Tribunal de Bourges pela rebelião de 1848, contra os 
republicanos conservadores.  
 
Em Doulens, Sebastien Commissaire, um dos que acabam de chegar, conta que são 
acolhidos por uma verdadeira serenata socialista. Embora comovido com a recepção 
calorosa, Commissaire observa:  “estavam lá há um ano apenas; apesar deste curto 
espaço de tempo, a prisão já tinha deixado em seus rostos as marcas da tristeza e da 
melancolia. Ao vê-los senti pena; pus-me a pensar que em alguns meses ficaria com 
aspecto semelhante”.110  
 
A prisão é sinistra; as celas sujas e quase vazias; as visitas raramente autorizadas e, na 
maioria das vezes, a administração recusa os pedidos. Às vezes, os condenados de 48 
recebem autorização de encontrarem os de 49; mas a comida é péssima e o ar viciado. 
 
Contudo, os detidos conseguem fazer sair algumas cartas clandestinamente. É assim que 
Vauthier consegue publicar no jornal Le Temps111 uma “Carta aos eleitores do Cher”, 
explicando sua atitude. O jornal é processado pelo governo. 
 
Os presos conseguem mandar comprar papel, penas e tintas, livros e revistas. Para matar o 
tédio, os mais instruídos dão aulas aos menos instruídos. Vauthier ensina Álgebra mas 
ensina, mais ainda, a arte de cavar túneis. 
 
A partir de uma das celas, os presos cavam, o túnel recebe o vigamento necessário. Afinal, 
tinham a orientação de um bom engenheiro. Elisa, que tinha vindo de Paris e conseguido 
alojar-se perto da fortaleza, estava encarregada de fazer entrar na fortaleza as peças de 
madeira e as ferramentas necessárias e também as roupas necessárias aos futuros fugitivos. 
Desmascarada, quase acaba presa pelo diretor da prisão112. 
 

                                                
109 Na prisão de Mazas as condições de detenção eram muito rudes. Ficava situada no atual bulevard Diderot, no XII 
distrito de Paris.  
110 “Mémoires et souvenirs de Sébastien Commissaire”, Paris, Meton, 1888, uma versão resumida do livro existe online:  
http: //www.alyon.org/litterature/livres/lyonnais/sebastien_commissaire/ (consultado em 5 de janeiro de 2008). 
111 Le Temps, Paris, 29/11/1849. 
112 Jean-Yves Mollier, Charles-Ferdinand Gambon, Dans les bagnes de Napoléon III, mémoires, Paris, PUF, 1983, p. 
47. 



Um dos prisioneiros louva em suas memórias sua “grande inteligência e dedicação”.113 
Desconfiado, ou informado por algum delator, o diretor da prisão acelera a transferência 
para a velha citadela de Belle-Île-en-Mer, ilha ao largo da costa atlântica, na Bretanha. 
 
Na verdade, Vauthier e os outros condenados do processo de 1849 têm sorte. Os 
deputados votam, em 8 de junho de 1850, uma lei que determina o arquipélago das 
Marquesas, na Polinésia Francesa, como novo local de detenção para os condenados por 
crime político... Contudo, apesar das pressões do governo, não a tornam retroativa. 
Vauthier vai parar numa ilha, era preciso colocar os presos fora do território continental, 
mas infinitamente mais próxima... 
 
Em 2 de novembro de 1850, Vauthier e os companheiros chegam à cidadela. A viagem 
tinha levado quatro longos dias. Primeiro foram de Doulens até Vannes, onde Vauthier 
tinha deixado tão boas lembranças que um antigo colega, sabendo de sua escala, manda 
preparar um lanche para todos os prisioneiros do comboio114.  
 
Quando finalmente chegam à cidadela, são alojados em grupos de seis por cela... e os 
detentos são distribuídos segundo as afinidades políticas pois as querelas entre socialistas, 
são ferrenhas. No pátio, no refeitório, nas salas comuns, as discussões são permanentes.  
 
Apesar do regime severo, cuja finalidade era dobrar os prisioneiros e fazer com que 
pedissem perdão, alguns deles conseguem granjear simpatias e burlando a vigilância, fazer 
sair algumas cartas e escritos.  
 
Em Belle-Île, Louis-Léger escreve um livro importante sobre o imposto progressivo115. 
Apesar de sofrer muito com a ausência de Elisa, Louis-Léger ocupa seu tempo dando 
novamente aulas de Álgebra e comandando a perfuração de mais um túnel. Desta vez, 
parece que vai dar certo, um dos prisioneiros é genial para fazer desaparecer a terra da 
galeria. Claro, é um indicador do diretor!116 
 
Mesmo se as distrações são permitidas (teatro improvisado, horticultura, aulas, leituras), 
os diretores sucessivos da cidadela obedecem às ordens de pressionar os prisioneiros, de 
tudo fazer para que terminem por pedir clemência. O rude, frio e úmido clima da ilha, 
violências físicas, alimentação precária, calabouços para qualquer tentativa de resistência, 
quebram o moral de muitos. Um dos prisioneiros conta:   
 

A situação era insustentável! Queriam que nos rendêssemos ou que morrêssemos. A 
prisão era um inferno onde não tínhamos nenhum repouso, nem de dia, nem de noite. 

Tudo era feito para destruir, tanto física como moralmente, os prisioneiros que 
permaneciam firmes em suas convicções117. 

                                                
113 Sébastien Commissaire, op. cit. 
114 Jornal “Le Lorientais”, Lorient, 07/11/1850. 
115 De l'impôt progressif, étude sur l'application de ce mode de prélèvement à un impôt quelconque, Paris, Librairie 
phalanstérienne, 1851, 93 p., quadros. A idéia central do livro, fora esboçada alguns anos antes em O Progresso. 
116 Jean-Yves Mollier, “Belle-Île-en-Mer...”, op.cit... Gambon assumiu por conta própria a tentativa de fuga, quando o 
tunel foi “descoberto” em 1854, Vauthier já tinha sido transferido para Sainte Pélagie em agosto de 1852, a 
administração penitenciária sabia de tudo desde o início. Vale notar que a evasão da cidadela não parecia dificuldades 
enormes. Os fugitivos não conseguiam contudo deixa a ilha. Os delatores, além do dinheiro juntavam ao dinheiro que 
recebiam dos fugitivos, a gratificação dada pela administração penitenciária. ver G. Geffroy L’enfermé, T.I., Paris Les 
Éditions G.Crès et Cie., 1926, p. 201-211. 
117 Commissaire, Mémoires..., op. cit.  



 
Vauthier participa de tentativas de evasão, de movimentos reivindicativos e da agitação 
que em fevereiro e março de 1851 sacodem a cidadela. Lutam por uma melhor 
alimentação:  em vão. O diretor responde apenas:  
  

[...] a alimentação atual não produzirá os efeitos que vocês temem. O estômago se reduz 
com o tempo, as faculdades digestivas diminuem e o corpo se habitua a uma menor 

quantidade de alimentos.118 

 
Fora das grades, os socialistas também continuavam lutando, mas a situação também lhes 
era muito desfavorável. Já em 1850, os setores mais reacionários da Igreja tinham tomado 
o controle das escolas. A lei de 11 de janeiro de 1850 impunha o controle dos mestres-
escolas pelos padres. A lei Falloux, de 15 de março de 1850, colocava todo o ensino 
público, inclusive todos programas escolares, sob o controle da Igreja.  
 
Em 10 de março do mesmo ano, os deputados que, como Vauthier, tinham sido cassados, 
precisam ser substituídos na Assembleia. A aliança dos republicanos moderados e dos 
democratas-socialistas consegue, apesar de inúmeras artimanhas do Partido da Ordem, 
alcançar um bom resultado. A direita mais reacionária se assusta. Apesar da repressão 
contra os “vermelhos”, estes ainda conseguem eleger mais de vinte deputados! Realmente 
o sufrágio universal é perigoso! 
 
A direita reage e no dia 31 de maio de 1850, a Assembleia aprova uma lei eleitoral muito 
restritiva que afasta das urnas grande parte do eleitorado pobre. Doravante, para poder 
votar é preciso pagar impostos, o que restabelece de certa forma o voto censitário. 
Também ficam privados de votos todos os que têm processos pendentes, o que afasta os 
militantes processados, ou qualquer cidadão indiciado em processo judicial. O número de 
eleitores passa de 9,6 milhões para 6,8 milhões. Em 30 de julho, os deputados aprovam a 
censura teatral. Uma série de leis entre março e julho dissolvem as sociedades de socorros 
mútuos, buscando assim inviabilizar qualquer resistência operária. 
 
A esquerda perde toda esperança de um vitória pelas urnas. Uma voz contudo se ergue 
contra essa ofensiva da reação, a de Luís-Napoleão, o príncipe-presidente! Em julho de 
1850, parte em campanha, cruza a França de leste a oeste. Apresenta-se como o homem do 
centro, aquele que pode equilibrar as conquistas de 1848, contra os setores mais 
reacionários. Na noite de 1° de dezembro de 1851, Luís-Napoleão manda a tropa ocupar a 
Assembléia Nacional. Também manda cobrir as ruas com cartazes que anunciam seu 
empenho de salvar o sufrágio universal. Dois dias depois, em Paris a esquerda-republicana 
tenta reagir contra o golpe, sem sucesso. Nas zonas rurais onde a presença dos 
democratas-socialistas é forte, a reação contra o golpe é violenta. A repressão mais ainda. 
O homem que dizia querer a felicidade do povo, desperta o ódio dos republicanos. Busca 
então e consegue o apoio do grande capital e de seus representantes. Tem início o 
Segundo Império e o sobrinho de Napoleão I, sobe ao trono com o título de Napoleão III.  
 
Detrás das grades, o moral é baixo:  o golpe Estado de 2 de dezembro, o fracasso da 
resistência parisiense e das resistências nas províncias, a nova onda de deportações, os 
quinze mil condenados, ...  
 
                                                
118 id.ibid. 



Como, frente a tudo isto, um condenado ao degredo perpétuo pode manter a esperança de 
uma libertação próxima? Louis-Léger sofre. Seu sofrimento é ainda maior quando a 
administração penitenciária proíbe as visitas de Elisa, já agora morando em Belle-Île119 . 
Para ela a única saída seria convencê-lo a pedir o indulto... Vauthier resiste ainda. Não 
pode trair os companheiros, trair suas idéias, trair a si mesmo.  
 
Enquanto isso, o imperador que precisa de apoios, busca atrair personalidades socialistas 
para seus projetos. Proudhon120, famoso filósofo autor da Filosofia da Miséria, conhece 
bem Mornay, o meio-irmão do imperador. Elisa mais uma vez vai à luta, bate à porta de 
Proudhon, que acaba conseguindo a transferência de Louis-Léger para Paris. A família 
Vauthier muito unida, tinha também batido em muitas portas para tentar a libertação do 
irmão. Uma das irmãs, Henriette, tinha até escrito para o mais famoso dos opositores de 
Napoleão III, Victor Hugo121.  
 
Finalmente, no dia 8 de agosto de 1852, provavelmente num belo dia de verão bretão, 
Louis-Léger Vauthier deixa Belle-Île e vai para a prisão de Sainte Pélagie, em Paris. Um 
dos presos, Sébastien Commissaire comenta em suas memórias:  “[...] ele simplesment 
mudou de prisão. A única vantagem é que está próximo da família”, outros prisioneiros 
deixam testemunhos menos generosos122.  
 
Em Sainte Pélagie, prisão hoje desaparecida, não longe da Ecole Polytechnique, Vauthier 
vai para o “Pavilhão dos Príncipes”, prédio quadrado de quatro andares, de onde os mais 
sortudos conseguem avistar uma parte do Jardin des Plantes e onde, desde 1831, ficam 
encarcerados os prisioneiros políticos. Lá o regime carcerário é completamente diferente. 
Os presos podem receber visitas, as cartas entram e saem e também livros, revistas. O 
ambiente é de discussão e debate sadio...123 , Vauthier renasce. 
 
Lá escreve o famoso texto sobre no Brasil as Casas de moradia no Brasil124 e também 
diversos outros artigos125 que a Revue générale de l’Architecture et des travaux publics, 
edita em 1852. Com um dos prisioneiros, o também fourierista e engenheiro politécnico 

                                                
119 Élisa, nem por isso deixava de dar ao marido e aos outros prisioneiros, toda ajuda material que conseguia fazer 
chegar a eles. Alguns guardas eram republicanos e simpatizavam com os presos. Commissaire (Mémoires..., op. cit) 
também conta que Elisa conseguia enviar-lhes cigarros e também papel e tinta.  Sobre a suspensão das visitas de Elisa, 
ver France, Assemblée nationale constituante (1848-1849), Séance du 20 mai 1851, p. 163.  
120 Sobre as relações entre Proudhon e Napoleão III, ver Georges Cogniot, Proudhon et La Démagogie Bonapartiste, 
Paris, Editions Sociales, 1958.  
121 Victor Hugo responde à Henriette de 1850:  à Madame Henriette Vauthier. Madame, não passo de um homem de 
bem e não tenho nenhuma outra paixão dentre os homens além de justiça e verdade. Sou daqueles de sofrem, com os que 
amam, com os que trabalham, odeio todas as formas da tirania e meu único desejo neste mundo e fazer caírem as armas 
e as correntes. Sua carta tão nobre e tão dolorosa chega ao fundo do meu coração. Se devesse ser recompensado, 
Madame, seus agradecimentos já me compensam muito além do pouco que fiz e do pouco que valho. Diga àquele a 
quem ama e por quem sofre, que minha mão se estende fraternalmente para ele. Infelizmente por que, nessa França 
ainda existe tanto ódio? Receba, Madame, a homenagem de meu doloroso respeito. Victor Hugo. 7 de abril, domingo. in. 
http: //fr.wikisource.org/wiki/Correspondance_-_Tome_II_1850, consultado em 08/10/2008. 
122 Sébastien Commissaire, op.cit. 
123 Jules Vallès, em Le Tableau de Paris, Paris, Berg Internacional Editeurs, 2007,  p. 125, afirma que na época 2° 
Império, Sainte Pélagie é citada durante como o “único lugar de Paris onde se é livre! E “onde o único prisioneiro é o 
diretor da prisão”.  
124 “Des maisons d’habitation au Brésil”, in Revue de l'architecture et des travaux publics, Paris, 1853, col.118, 131, 
171,179, 246, 256, 291, 306.  
125 “Télégraphie électrique”, in. Revue de l'architecture et des travaux publics, 1853-1854, col.342-355, 66-83, 115-131, 
184-192. “Nouveau système de construction des routes par M. Staub”, Revue de l'architecture et des Travaux Publics, 
1853, Col.322-326. “Emploi du fer et de la fonte dans les constructions”, Revue de l'architecture et des travaux publics, 
Paris, 1854, 1855, col.314, 323, 9,19.  



Allyre Bureau126, escreve um livro didático127 que seria muito utilizado em escolas de 
engenharia.  
 
É em Sainte Pélagie que no dia 29 de dezembro de 1852, recebe uma surpresa vinda do 
Brasil:  uma carta enviada pelo chefe da Legação do Brasil em Londres, que lhe anuncia:  

Acabo de receber de Sua Excelência o Ministro do Império do Brasil, a ordem de lhe 
propor que entre a serviço do governo imperial como engenheiro civil. São os bons 

serviços de V.S. prestou à Província de Pernambuco e a notícia de seus problemas na 
Europa que sugeriram à Sua Excelência, esta iniciativa128.  

 
 Podemos imaginar o quanto Vauthier fica comovido com o gesto de seu velho amigo 
Antônio Peregrino Maciel Monteiro, que era em 1852 o Ministro do Império, ou seja, 
Ministro do Interior. Um mês mais tarde responde à proposta:   
 

[...] esta iniciativa prova que os poucos serviços prestados na Província de Pernambuco 
foram apreciados bem além de seu real valor e que conservei em seu belo país, amigos 

que não me esquecem e que não esqueço. [...] Se fosse livre não hesitaria em responder 
favoravelmente à proposta [...]129  

Lembra que não é o caso e que não sabe quando chegará para ele “a hora da liberdade. O 
embaixador confirma o convite a 14 de fevereiro de 1853.  

Bem desconfiava que V.S. estivesse na prisão. O Imperador Napoleão III deu tantas 
provas de humanidade e de generosidade para com os criminosos políticos e os indultos 
concedidos são tão numerosos que não creio ser muito difícil obter a comutação de sua 

pena em exílio voluntário.  

 

Vauthier ainda não está pronto para fazer o pedido que não pode nem quer fazer. É o que 
responde ao embaixador no dia 14 de fevereiro de 1853. Explica que um de seus irmãos 
que vive em Londres130 lhe apresentará suas razões de viva voz. Vauthier ainda não está 
pronto para pedir a clemência do imperador.  
 
Poucos meses mais tarde, seu irmão Eugène é citado no processo contra os acusados do 
processo do “Complô da Opéra Comique”131, que visava matar o imperador quando fosse 

                                                

126 Allyre Bureau teve um destino fascinante. Depois de solto, segue os passos de Victor 
Considerant e a partir de 1857 dirige um falanstério no Texas. Foi também músico de 

talento, dizem até que era dele o primeiro piano de Dallas. 
127 Manuel des aspirants aux fonctions de conducteur et d'agent-voyer, cours complet de mathématiques élémentaires 
suivi d’applications pratiques à l’art de l’ingénieur; com Allyre Bureau, Paris, Borrani et Droz, 1854, 568 p.  
128 Esta correspondência encontra-se nos arquivos da família Pierre Vauthier, em Atenas. 

129 Id. 
130 Trata-se muito provavelmente de Octave Vauthier (Brest, 4/7/1824 – Paris 1870) , que deixa Paris para morar em 
Bruxelas, onde em 1852, publica um libelo anarquista com Ernest Coeurderoy:  La barrière du combat, ou Dernier grand 
assaut qui vient de se livrer entre les citoyens Mazzini, Ledru-Rollin, Louis Blanc, Étienne Cabet, Pierre Leroux, Martin 
Nadaud, Malarmé et autres Hercules du Nord, Bruxelas:  impr. de A. Labroue, 1852. 28 p.; in-12. Mais tarde seu nome 
figura nos círculos de exilados da ilha de Jersey, onde vivia Victor Hugo que agregava ao seu redor uma parte da 
resistência contra Napoleão III. Sabe-se de Octave que também era engenheiro. Apud Ernest Cœurderoy, Œuvres, tome 
II,  Paris, Stock, 1911.  
131 Cour d’Assises de la Seine, Audience du 7 janvier 1853, “Complot de l’Hippodrome et de l’Opéra comique”.  



assistir a uma opereta. Mesmo se Eugène, que então trabalhava na Estrada de Ferro de 
Orléans, não estivesse diretamente envolvido, o fato de ter sido envolvido não deve 
contribuído para facilitar a vida de Louis-Léger. 
 
No ano seguinte contudo, a doença de sua mãe, que acabaria falecendo em 1855 e a febre 
tifóide que contamina seu filho único, além das penosas condições materiais em que se 
encontra toda a família começam a fazer com que nosso engenheiro pense seriamente 
tomar a iniciativa de escrever diretamente ao imperador.  
 
Os primeiros passos tinham sido dados por Elisa em 29 de fevereiro de 1852 numa carta 
endereçada à imperatriz Eugénie. Em seguida a mãe de Louis-Léger, em 1853, pede 
clemência em nome de toda a família. Novamente Elisa escreve em 1854, uma longa carta 
ao Imperador, onde lembra os serviços prestados pela família Joubert à família Bonaparte 
e pede a liberdade do marido. Estas missivas são um belíssimo exemplo da inteligência e 
da cultura da mulher de Vauthier.  
 
Os pareceres não são desfavoráveis, mas nada pode ser feito sem a “súplica” oficial do 
interessado. Finalmente, chega a hora e em 9 de agosto de 1854, Louis-Léger finalmente, 
numa carta sóbria pede a clemência do imperador:  

Majestade, 

Condenado à deportação, pela Supremo Tribunal de Versalhes, como envolvido no caso 
do 13 de junho de 1849, já sofri cinco anos de captividade. Esta longa detenção 

comprometeu profundamente meus interesses mais caros e penalizou constantemente 
minha família, mulher, meu filho de que sou o único apoio. Fazem votos insistentes por 

meu retorno à liberdade. É por eles, que hoje venho pedir à Vossa Majestade que ma 
devolva, prometendo que se a recuperar, não me servir dela para conspirar contra o seu 

governo.  

Sou, com respeito meu Senhor, de vossa Majestade, o muito humilde e obediente 
servidor. 

L.L.Vauthier 

Antigo aluno da Escola Politécnica e engenheiro de Pontes e Calçadas; ex representante 
do povo132.  

 
Nota-se no manuscrito certa hesitação ao escrever “obediente” mas é de ressaltar que em 
nenhum momento Vauthier renega suas conviccções ou pede clemência abertamente. A 
partir daí o caminho fica livre e o Procurador Imperial, em seu relatório ao ministro 
mostra bem que a prova de submissão ao Imperador era a condição sine qua non do 
indulto. As outras todas já estavam reunidas há tempos. 
 

Uma garantia que me parece merecer confiança é a resultante do recurso através do qual 
o condenado implorou pessoalmente a clemência do Imperador. A submissão que acaba 

de prestar ao governo de Sua Majestade, a conduta regular que em geral teve durante seu 
cativeiro, o interesse de sua esposa e de seu filho, inclinam-no a aplicar em trabalhos 

sérios e úteis os talentos de que deu provas antes de 1849 e me parecem depor fortemente 
a favor do condenado Vauthier133. 

                                                
132 Estes documentos encontram-se nos Archives nationales, Paris, dossiê BB/21/600. 
133 Id.ibid. 



 
Enquanto o dossiê segue os meandros da burocracia da justiça imperial, Vauthier utiliza o 
tempo e continua escrevendo. Diversos artigos anônimos são publicados no Le Magasin 
pittoresque ou ainda Dictionnaire de la Conversation et de la Culture onde colabora 
assiduamente. A partir de então e até a véspera de sua morte, seria um escritor ativo de 
todo tipo de escritos sobre todo tipo de temas, como comprova sua bibliografia.  
Um mês e vinte e um dias depois do pedido de clemência chega a hora da graça que o 
Imperador assina a 29 de setembro de 1854 e que lhe é notificada no dia seguinte:  trinta 
dias de mandato, três dias de agitação, trinta minutos de revolução e 1.824 dias de prisão...  
 
Liberdade, maturidade e vida pública 
 
O homem que sai de Sainte Pélagie deve deixar imediatamente o território francês. Não 
voltará a ver a mãe, que morre em outubro de 1855, nem Henriette, que falece em 1859. 
Só voltaria à França em 1861, dois anos depois da anistia geral de 1859. 
 
Tudo estava organizado. Vauthier mantivera contato com seus antigos colegas da Ecole 
des Ponts e quando é solto parte imediatamente para a Espanha. Arruinado, deve ter aceito 
de muito bom grado o convite para trabalhar como engenheiro-chefe das obras de 
canalização do rio Ebro, na Catalunha. O canal devia ligar Zaragoza ao mar e as obras 
estavam a cargo da Real Compañía de Canalización del Ebro, constituída em 1852 com 
capitais espanhóis associados com os irmãos Péreire, ricos capitalistas franceses de origem 
portuguesa e saint-simonianos convencidos. 
 
A saída de Vauthier da Espanha e sua ida para a Suíça talvez se expliquem pelo fato de 
que o início das obras para a construção de estrada de ferro entre Barcelona e Zaragoza 
(inaugurada em 1861), logo demonstraria a inutilidade do projeto de construção do canal, 
logo abandonado. 
 
Como numerosos engenheiros de Pontes e Calçadas, Vauthier encontra no estrangeiro 
emprego condizente com suas capacidades. A família instala-se na Suíça, onde também 
morava o velho amigo Cantagrel. Em 1859, Louis-Léger é engenheiro-chefe da 
companhia ferroviária franco-suíça da linha da Alta Itália pelo passo do Simplon (Alpes). 
Criada em 1853, esta empresa tinha o projeto de construir uma estrada de ferro seguindo o 
alto vale do Ródano, pelas margens do lago Leman para chegar ao lago Maggiore na 
Itália, atravessando os Alpes no passo do Simplon.  
 
Vauthier inaugura os dois primeiros lanços da linha em 1859 e em 1860 mas quando os 
suíços tomam o controle da empresa, desentende-se com eles, deixa o emprego e volta 
para a França em 1861. 
 
Quatro anos antes, tinha solicitado sua inscrição como engenheiro civil, já que com a 
condenação perdera a qualidade engenheiro de Pontes e Calçadas. Também, logo percebe 
que como engenheiro-civil que podia mais facilmente tirar proveito material de sua 
competência.  
 
Em 1866 encontramos novamente sua pista como sócio de uma fábrica de locomotivas, a 
companhia Gellerat. Talvez o fato explique a “bela situação de fortuna de que parece 
gozar” que figura no relatório de um espião da Chefatura de Polícia, na Câmara de 
                                                                                                                                             
 



Vereadores de Paris em 1879. Já entre 1872 e 1873, um combio de navios transporta, entre 
o porto do Havre e o de Recife todo o ferro fundido e o restante material manufaturado 
necessário à reconstrução do Teatro Santa Isabel, que um incêndio tinha destruído em 
1869134.  
 
Vauthier serve de intermediário e deve também ter feito bons negócios com isso, além de 
projetar, a pedido de Fournier, outro engenheiro francês que trabalhou no Recife, a 
maquinaria e o novo palco do teatro. Tendo deixado o Recife antes que a construção do 
Santa Isabel estivesse concluída, Vauthier, que nunca viu o teatro pronto, acabou sendo 
duas vezes seu construtor135. 
 
O espião da Chefatura de Polícia que fazia relatórios de todas as sessões dos vereadores de 
Paris, anota também que, além de rico, o vereador Vauthier “professa opiniões muito 
liberais” e naquela época liberal queria dizer democrata. Fiel à promessa feita ao 
imperador de não conspirar contra ele, Vauthier mantém-se afastado da vida pública até 
1870, ano da queda de Napoleão III. Entre o momento em que Vauthier sai da prisão e 
deixa a França e o momento em que retorna, muita água tinha corrido sob as pontes do 
Sena.  
 
Napoleão III tinha aproximado-se pouco a pouco de certos setores socialistas, como o que 
dirigia Proudhon, pela necessidade de aumentar suas bases políticas. Muitos saint-
simonistas e fourieristas aderiram a seu projeto de sociedade, identificando-se no 
produtivismo econômico do Segundo Império e esquecendo os principais fundamentos da 
doutrina de Saint-Simon. 
 
Para o governo imperial, o retorno à ordem repousa num desenvolvimento econômico 
rápido e na prosperidade da sociedade como um todo, única solução capaz de resolver a 
questão social sem pôr em causa a estrutura da sociedade francesa e o direito de 
propriedade. 
 
Os anos 1860 são um período de atividade econômica intensa. Surgem novos bancos, 
agora sociedades por ação, como o Crédit Lyonnais ou a Société générale, que alimentam 
com créditos mais baratos uma atividade industrial florescente, financiando igualmente os 
grandes projetos de obras públicas do período, neles os saint simonianos estão muito 
presentes, não deixa de ser uma ironia da história que esta doutrina, cujas bases repousam 
num ideal socialista justamente desempenhe um papel preponderante no desenvolvimento 
do capitalismo na França. 
 
Surge um novo mundo de intercâmbios e comunicação. O desenvolvimento das estradas 
de ferro permite a integração do espaço econômico nacional e dá origem a um mercado 
único. A indústria metalúrgica responde às exigências das ferrovias e da fabricação de 
peças para os arcabouços metálicos que engenheiros e arquitetos empregam nas novas 
gares e nos grandes prédios públicos franceses.  
 
Floresce também a indústria têxtil e de decoração, a moda do mundo inteiro sai de Paris. 
Nas décades de 1850/1860 nascem os grands magasins, como o Bon Marché, aumentam 
                                                
134 José Tibúrcio Pereira de Magalhães dirigiu as obras. Vauthier aconselhou-o com relação às modificações a introduzir 
na planta original, sobretudo no que diz respeito à estrutura metálica. A empresa francesa escolhida por Vauthier para o 
fornecimento do material foi Moisant, Laurent, Savey et Cia.  
135 Lucien Pouessel, “Vauthier et la reconstruction du théâtre” in Contraponto, V-12, Recife, 1959. 
 



as oportunidades de trabalho nas cidades e o campo deixa partir os excedentes de 
população que sai em busca de uma vida melhor.  
 
Em Paris, a organização do espaço urbano pouco tinha mudado até 1853, ano em que 
Napoleão III oferece as rédeas do projeto de uma grande transformação urbana de Paris ao 
Barão Haussmann. Até então, a capital francesa tinha guardado uma organização urbana 
muito próxima à da época medieval, enquanto que sua população não parara de crescer. A 
abertura de grandes avenidas e a consequente demolição de bairros inteiros, vai não 
apenas mudar o aspecto da cidade, vai transformar definitivamente a paisagem urbana e 
social de Paris. 
 
A ideia da cidade como corpo enfermo, onde em cortiços insalubres se acumulava uma 
população de proletários sempre à beira da insurreição, já tinha despertado muitas 
reflexões sobre a necessidade de adequar a organização urbana ao avanço tecnológico. Em 
Paris, nos bairros da zona leste da capital, mas também nos velhos bairros centrais, 
fervilhava uma massa de pequenos artesãos e operários. As ruas centrais do velho Paris 
eram verdadeiros labirintos onde só se podia andar a pé, o que tornava obrigatória a 
proximidade entre local de trabalho e alojamento.  
 
As péssimas condições materiais de vida, agravadas por condições sanitárias desastrosas 
faziam com que esses bairros fossem um palheiro, que qualquer fagulha podia fazer 
explodir de uma hora para outra. Promiscuidade, falta de higiene básica, epidemias, 
altíssima taxa de mortalidade eram o cotidiano da população.  
 
Ao nomear o Barão Haussmann, que tinha dado provas de sua eficiência no combate aos 
“vermelhos” na sua Alsácia natal, Napoleão III sabia bem que as transformações urbanas 
além de darem um enorme prestígio à capital, não resolveriam apenas a questão de 
circulação de pessoas e mercadorias em Paris, procuravam igualmente resolver boa parte 
da questão social.  
 
A abertura de largas avenidas, com a consequente demolição de pardieiros, mas também 
de prédios de valor histórico, diga-se de passagem, dificultaria doravante que a cada 
esquina se erguessem barricadas contra o governo tão difíceis de combater. A cavalaria e 
os canhões poderiam daí por diante, circular no coração de Paris.  
 
No lugar dos antigos cortiços surgem prédios burgueses, o que muda totalmente a 
composição social de bairros inteiros que de operários se tornam centros de negócios, 
centros administrativos ou bairros burgueses. Mas nem o problema do alojamento dos 
operários, nem a questão dos transportes ficam resolvidos. Parte das camadas populares, 
vão se concentrar ainda mais em prédios cujos aluguéis não param de subir. A ausência de 
transportes baratos, continua a fazer do centro de Paris uma zona onde vivem muitos 
operários.  
 
Depois de ter, no início dos anos 1850, neutralizado a oposição e conseguido no plano 
econômico, o retorno da prosperidade e o recuo do desemprego; o regime imperial 
consegue conservar a confiança dos eleitores que tinham sobrevivido às reformas 
eleitorais. Napoleão III, apesar de ditador, tinha sempre mantido o sufrágio universal. Às 
vezes o desacordo dos eleitores se manifestava através da abstenção, mas o imperador 
procurava sempre conjugar sua autoridade com a legitimidade que lhe conferia a eleição 



de deputados pelo sufrágio universal, deputados cujas atribuições tinham sido contudo 
bastante limitadas pela Constituição de 1852.   
 
Na década de 1860, começam a ter início reformas cujo objetivo é aumentar a base de 
apoio político do imperador. E pouco a pouco este entra numa espiral de concessões que 
parecem tendem a tornar parlamentar um regime ditatorial, para liberar assim as forças 
vivas da sociedade francesa. 
 
A campanha eleitoral de 1869 transcorre num clima tenso pois a liberdade de imprensa, 
restaurada no ano anterior desencadeia uma maré de protestos contra o sistema. Mas os 
deputados favoráveis ao Imperador, conservam a maioria na Assembleia, embora com 
uma margem muito menor. Porém, Napoleão I II   dá provas de um grande tino político, 
mostrando-se capaz de fazer suas as reformas desejadas pela oposição, mas surge no 
horizonte um inimigo de peso:  a Prússia.  
 
A guerra de 1870, que põe um ponto final no projeto de redemocratização do imperador, é 
uma sucessão de derrotas de um exército comandado por generais incapazes e um 
imperador totalmente impossibilitado de organizar suas tropas de forma coerente. A 
derrota final, a rendição de Sedan, levaria a França a um armistício totalmente 
desfavorável, forçada a entregar à Alemanha importante parte de seu território (Alsácia e 
Lorena) e acarretando a queda do regime.  
 
Aprisionado pelas tropas de Bismarck com mais 100 000 soldados, o imperador abdica 
mas não assina o armistício e o exército alemão avança em direção a Paris. Em algumas 
horas cai o Segundo Império e os deputados republicanos de Paris, temem que uma 
insurreição de esquerda venha comprometer a restauração de uma República moderada.  
 
No entanto, impõe-se a necessidade de defender o solo nacional contra o invasor, a hora 
não é para dissensões. A Terceira República acaba por ser proclamada na calma mais total 
e em 4 de setembro de 1870, o império francês morre para sempre. Assume o poder um 
Governo de Defesa Nacional.  
 
Como vimos, Vauthier tinha regressado à França em 1861. Suas atividades profissionais 
seguiram o ritmo dos avanços da economia francesa e Louis-Léger mantivera a promessa 
feita ao imperador de não se envolver em política. Octave Vauthier, o irmão mais novo de 
Louis-Léger, anarquista na juventude, morre em agosto de 1870, sem ter tido a alegria de 
ver o fim do império.  
 
Em 1870, quando as tropas alemães cercam a capital e mantêm-na sitiada durante meses 
(de setembro de 1870 a março de 1871), quase sem víveres e exposta às duras condições 
de um rude inverno sem calefação e sem mantimentos, Vauthier é eleito para o posto de 
comandante de um dos batalhões da Guarda Nacional, que defende a capital com valentia.  
 
Essa milícia burguesa, criada pela Revolução Francesa, é durante todo o século XIX, um 
elemento determinante para o sucesso ou o fracasso das sucessivas insurreições. Em 1870 
e 1871, a Guarda Nacional preserva Paris das tropas alemães. Para evitar que os canhões 
de proteção da capital venham cair em mãos inimigas, estes são colocados no alto da 
colina de Montmartre.  
 



Nos meses que se seguem voltam à tona os mesmos conflitos que, já em 1848, tinham 
oposto os dois campos republicanos:  de direita e de esquerda. Com a capital cercada pelos 
prussianos, o Governo de Defesa Nacional busca refúgio em Bordeaux, onde em 28 de 
janeiro de 1871 acaba assinando o famoso armistício com os prussianos. O texto prevê um 
desfile das tropas vencedoras pela capital francesa, o que é vivido pela população da 
capital como uma verdadeira humilhação. Paris elegera, a 8 de fevereiro de 1871, 43 
deputados dos quais 36 eram republicanos, e alguns deles velhos conhecidos de Vauthier, 
antigos réus do processo de 1849:  Pyatt, Commissaire, Gambon... Mas a maioria dos 
deputados da Assembleia era constituída por monarquistas e pró-clericais (400), os 
republicanos eram 150 e cerca de 100 não tinham opinião determinada. 
 
Aliviados pelo fim do sítio e da penúria de alimentos que os tinha castigado nos longo 
meses de inverno, os parisienses sentem-se no entanto, traídos por seus governantes e 
manifestam seu descontentamento. O governo, temendo a ira popular, hesita em voltar à 
capital, e resolve instalar-se na cidade de Versalhes, símbolo por excelência da monarquia 
e da direita.  
 
As primeiras medidas do governo de Versalhes são altamente impopulares, revoga 
medidas tomadas no início da guerra que impediam o aumento dos aluguéis e instalavam 
uma moratória sobre alguns impostos. Também suprime o soldo pago aos membros da 
Guarda Nacional, que reunia 180 000 homens, oriundos da pequena-burguesia e da classe 
operária, voluntários para defesa da capital contra o inimigo.  
 
Após uma série de escaramuças entre o governo e os parisienses, no dia 18 de março de 
1871, Adolphe Thiers, o chefe do poder executivo, decide mandar buscar os famosos 227 
canhões que, já não servindo para defender a capital, seriam uma arma poderosa nas mãos 
do povo. Aos habitantes de Montmartre que se recusam a devolver os canhões, a resposta 
de Thiers foi o envio de 4.000 soldados com a ordem de tirar a todo custo os canhões de 
Paris. 
 
A multidão se reúne, os soldados hesitam, retiram-se ou se aliam aos populares. Dois 
generais são presos pelos revoltosos e executados pela turba enfurecida. Em outros 
bairros, soldados e insurretos confraternizam. Os batalhões da Guarda Nacional agrupam-
se numa federação, por isso “federados”, é um dos nomes dados aos revoltosos. Thiers 
ordena às tropas do exército que se retirem da capital e tem início assim a Comuna de 
Paris, proclamada a 28 de março de 1871. Seus representantes reúnem-se numa 
assembléia de 79 membros eleitos e Paris, conclama inutilmente outras cidades francesas a 
aderirem a um projeto de federação de comunas. 
 
Vauthier renuncia nesse mesmo dia de 18 de março de 1871 ao comando de seu batalhão. 
Não se sabe exatamente como se comporta durante os meses seguintes. Possivelmente, 
como Hugo, Clemenceau, Schœlcher, Gambetta e outros republicanos tenta moderar os 
ânimos. Vauthier tinha amigos nos dois campos e talvez tivesse ficado vacinado pela 
experiência de 1849. A saúde de Elisa, que durante o cerco de Paris fica gravemente 
doente, talvez pese também em sua tomada de posição.  
 
A capital é novamente cercada, desta vez pelas tropas do próprio exército francês. No 
Conseil municipal de Paris, os communards, é o nome que também recebem os 
participantes da Comuna, elegem por primeira vez um número importante de operários, 



membros de um proletariado em formação, diversificado e submetido a pressões 
contraditórias.  
 
Há alguns gestos altamente simbólicos como a derrubada da coluna da Place Vendôme por 
iniciativa de Courbet, que depois será obrigado a pagar a reconstrução ou a execução de 
alguns versalheses ou dignitários da Igreja. Como em toda guerra civil ocorrem contudo 
mortes injustificadas, vinganças pessoais, demonstrações de violência cega. 
 
Contudo, os revoltosos fazem uma gestão relativamente moderada. Não tocam, por 
exemplo, nas reservas do Banque de France, perdendo assim um trunfo muito importante, 
mas votam a separação da Igreja e do Estado e tornam a instrução laica, gratuita e 
obrigatória. Outras medidas em prol da melhoria das condições de trabalho ou da proteção 
de viúvas ou órfãos também são tomadas. 
 
Em abril de 1871, mais uma tentativa é feita por uma “terceira força” para tentar chegar a 
uma solução pacífica, em vão. Tem também o início a ofensiva dos versalheses, que em 
21 de maio, graças a uma traição, conseguem penetrar na capital até então protegida por 
suas muralhas. Tem início a “Semana Sangrenta” e chega a hora do fim da Comuna. Para 
tentar retardar a ofensiva do exército regular, os revoltosos incendeiam tudo o que possa 
atrapalhar o avanço das tropas, destroem assim muitos monumentos históricos de Paris, 
como o Hôtel de Ville ou o Palais des Tuilleries.  
 
Morrem mais parisienses, simples moradores da capital, dos que os chamados 
communards ou federados, são mais de vinte mil as vítimas. Os vencedores fazem 38 000 
prisões. Os tribunais dos versalheses, em julgamentos em série, pronunciam cerca de 50 
000 sentenças, quase 10 000 deportações para a Nova Caledônia, possessão francesa da 
Polinésia e algumas condenações à morte, contra as quais se levanta a voz de uma 
Vauthier.  
 
Euphémie, casada com um Eugène Garcin, publica num jornal do sul da França, 
L’Avenir136, um libelo contra a pena de morte que lhe vale um processo na justiça mas 
também o apoio que Victor Hugo lhe confirma na seguinte carta137:   

A Madame Eugène Garcin 

Agradeço minha senhora, de me ter dado a ler sua página eloqüente e indignada contra os 
carrascos do terror branco. Não a pena de morte não será restabelecida. Esta última 
vergonha será poupada à França. Ai daqueles que voltem a erguer o cadafalso.  

Faço, minha senhora, o mesmo esforço que Vosmecê. Quaisquer que sejam as 
ferocidades medonhas no minuto estranho em que nos encontramos, espero de façamos 
obstáculo, e que a justiça, idêntica às vezes à clemência acabará por prevalecer. 

V.S. fez muito bem de se lembrar de meu nome, coloco a seus pés, minha senhora, meus 
agradecimentos e meu respeito. 

Victor Hugo 

 
Em novembro têm lugar novas eleições municipais. Vauthier é eleito vereador pelo bairro 
popular da Goutte d’Or, no sopé de Montmartre, sendo reeleito até 1887. Afilia-se à uma 
                                                
136 “Condamné à mort!”, L'Avenir (du Gers et du Sud-0uest), Toulouse, 11 de novembro de 1871.  
137 Publicada no mesmo jornal a 16 de novembro de 1871. 



tendência republicana de esquerda, que na época recebia o nome de “oportunista” e era 
dirigida por Léon Gambetta138. O termo oportunista merece comentário, pois na época 
significava:  “saber tirar proveito das oportunidades que se apresentam para construir a 
República e fazer com que o Partido Republicano chegue ao poder”.  
 
Nos bancos do Conseil municipal (Câmara de Vereadores) de Paris, cujos debates a 
polícia espiona, Vauthier apresenta diversos projetos em prol da instrução pública, com 
seu amigo de sempre, Cantagrel. Participam ativamente do projeto da criação de uma rede 
de bibliotecas populaires que recebem o nome de “Bibliotecas dos Amigos da 
Instrução”139 
 
Milita também em prol da instrução gratuita, obrigatória e laica. O termo “laïcité” em 
francês, teve sua origem em 1871, numa “proposition de laïcité” apresentada por 
Cantagrel e Vauthier, na Câmara de Vereadores de Paris com a finalidade de afastar o 
ensino dos dogmas religiosos das escolas públicas140.  
 
Também Conseil general de la Seine, sua experiência profissional no campo do transporte 
ferroviário, faz dele um especialista da questão e sua participação nos debates sobre a 
questão é crucial. Se hoje Paris é uma capital onde o transporte ferroviário urbano é um 
exemplo mundial, Vauthier teve participação nisso. Um especialista da história do metrô 
parisiense explica141, como Louis-Léger foi um personagem central da história do metrô 
parisiense e como se opôs aos interesses das grandes companhias defendendo o interesse 
público.  
 
Em 1865, Vauthier já tinha tratado a questão, questionando abertamente as conseqüências 
da política urbana de Haussmann, propondo a construção de uma estrada de ferro 
circular142, seguindo o trajeto dos bulevares exteriores, para poder assim atender às 
necessidades de transporte urbano dos bairros periféricos, onde moravam bom número dos 
operários que a renovação de Paris acabara por expulsar. Através de uma longa série de 
artigos143, bem argumentados e tecnicamente perfeitos, Vauthier, nos debates na Câmara 
de Vereadores de Paris, luta com afinco contra o caráter anti-econômico e incontrolável da 
participação do capital privado nas companhias de estradas de ferro144.  
 
Elisa, sua esposa amada, falece em outubro de 1877, no mesmo ano em que Vauthier cria 
um jornal La Semaine républicaine. Louis-Léger, com 62 anos, investe-se cada vez mais 
na vida pública de sua cidade de adoção. E cada vez mais escreve, escreve sobre todo tipo 
de assunto que lhe pareça útil aos diversos debates que atravessavam a sociedade francesa 
de então e constrói uma obra de mais de 170 artigos e livros, um verdadeiro retrato das 
                                                
138 Líder republicano francês (1838-1882),  um dos principais líderes da oposição  progressista durante a III República.  
139 Jean Borreil, Jean-Claude Beaune, Les Sauvages dans la cité; auto-émancipation du peuple et instruction des 
prolétaires au XIXe siècle, Paris, Champ Vallon, 1885, p. 73. 
140 Pierre Ognier, Une école sans Dieu? 1880-1895:  l’invention d’une morale laïque sous la IIIe Republique, Toulouse, 
Presses Universitaires du Mirail, 2008, p. 37. 
141 Alain Cotterau, “Les batailles pour la création du Métro:  un choix de mode de vie, un succès pour la démocratie 
locale”, Paris, Revue d’histoire du XIXe siècle, n.°29, 2004, p.  89-51.  
142 Louis-Léger Vauthier, Chemin de fer circulaire intérieur sur la ligne des anciens boulevards extérieurs et le quai 
rive droite de la Seine. “Avant-projet”, datado de 1865. Anos mais tarde, apresentaria outra versão revista deste projeto, 
Mémoire à l’appui du projet Chemin de fer circulaire intérieur sur la ligne des anciens boulevards extérieurs et le quai 
rive droite de la Seine, Paris, Imprimerie Edouard Blot, 1872.  
143 Ver a bibliografia que neste trabalho reúne a produção intelectual de L.L.V.. 
144 Ver o artigo de Georges Ribeill sobre o Vauthier engenheiro de estradas de ferro, “Vauthier, un savant polygraphe 
engagé”. Comunicação apresentada no Colóquio internacional Pontes e idéias Louis-Léger Vauthier, Recife, Fundaj, 
outubro de 2009.  



grandes questões de sua época. Sempre incansável, sempre inventivo, com uma 
curiosidade e uma sede de saber infinitas.  
 
Tem alguns reveses importantes. Perde a cadeira de vereador em 1887, para Georges 
Clemenceau. 
 
Em 1889 tanta voltar à política e apresenta-se como candidato a senador, mas talvez por 
causa da surdez profunda de que sofre há alguns anos, não consegue ser eleito, embora 
esteja sempre acompanhado por um estenógrafo pessoal para poder seguir debates e 
conversas. A profissão de fé que apresenta aos eleitores parisienses é uma espécie de 
balanço de toda uma vida:   

Minha vida política é conhecida. Data de 1848 e nunca foi desmentida. Representante do 
povo em 1849, envolvido no generoso protesto do 13 de junho, penei pela idéia 
republicana. Engenheiro do Estado, quebrei minha espada para não servir ao Império e 
vivi do livre exercício de minha profissão na direção de grandes obras no estrangeiro. 
Com a restauração da República, não lhe pedi nem honras nem funções. Não falo aqui de 
promessas, falo de empenho. Agrego que tenho consciência de ter, de 1871 a 1887, 
prestado alguns serviços tanto ao Departamento do Sena, como à cidade de Paris; e, no 
campo mais largo dos conhecimentos do meu ofício, não limitei meus esforços em 
diversas grandes questões de interesse público, buscando ser útil a meu país. Se me 
decidi a pedir-lhes que me abram as portas do Senado, é porque creio poder representar 
ao mesmo tempo os interesses gerais do país, os interesses perfeitamente legítimos dos 
subúrbios e os da grande Paris, capital da humanidade, onde as letras e as artes brilham 
com tanta luz e cuja República deve se esforçar de construir a laboriosa metrópole de sua 
indústria e de seu comércio145.  

Em 1880, já idoso, retoma os pincéis, que no Recife utilizava e tem o prazer de ver um de 
seus quadros selecionado para o Salão de Pintura de Paris, façanha renovada dez anos 
mais tarde146.  
 
Escreveu praticamente até o último suspiro, deixando inclusive uma obra póstuma sobre o 
importante tema da defesa das nações latinas, frente ao avanço preponderante da 
civilização anglo-saxã. Contudo não voltou a escrever sobre o Brasil, salvo um opúsculo 
técnico publicado em 1889, sobre a barra do Rio Grande do Sul, no qual se refere a um 
país do qual guardava doces lembranças. 
 
Morreu viúvo, em sua casa de campo, cercado pela família, em 2 de outubro de 1901. Por 
vontade expressa foi cremado e suas cinzas enterradas numa cerimônia civil, como a que 
também desejara Elisa. Como ateus que sempre foram, repousam juntos numa tumba do 
cemitério parisiense de Montmartre onde não há nenhuma cruz ou outro símbolo religioso.  
 
As notas funerárias publicadas em diversos jornais parisienses e normandos, louvam um 
espírito livre que “em nenhum momento deixou de propagar e defender a sociologia mais 
sadia e a política mais íntegra”147. Pouco meses antes de morrer, um deputado do mesmo 
                                                
145 Folheto encontrado no dossier Vauthier, Archives nationales, Paris.  
146 Emmanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs, Paris; R.Roger e F. 
Chernovitz, 1955, p. 214. 
147 Morto, em 2 de outubro de 1901, em Beauchamp, o citoyen Louis-Léger Vauthier é incinerado no Père Lachaise a 5 
de outubro, sua morte é anunciada em numerosos jornais. Os maiores elogios são publicados por jornais de tendência 
socialista, onde é lembrada sua amizade com Blanqui, Pyat, Barbès, Cantagrel, sua idéias societárias e seu trajeto de 
republicano; o Journal de Rouen elogia o engenheiro que soube defender suas idéias, em relação à navegabilidade do rio 
Sena. Em Le Radical, Sigismond Lacroix observa:  “este homem de oitenta e sete anos não conheceu a decrepitude, até o 
fim permaneceu forte, valente e generosos. Era realmente um homem mais do que estimável e um republicano da melhor 
estirpe”. 



departamento que o elegera em 1849, propõe seu nome para o primeiro prêmio Nobel da 
Paz. 
 
Sua memória vive hoje dos dois lados do Atlântico, mas sobretudo nesse Recife, que 
amou e onde amou e foi amado, nesse Pernambuco onde chegou rapaz e de onde saiu 
homem feito para uma vida plena de lutas e de ideais.  
 
 


