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Monteiro Lobato

Êste número de "Fundamentos" já se encontrava naJipografia,

ST d^pSecSo dõ no2o ginde patrício e do vasio detodo

^starSpeU ausência do seu fundador e redator-chefe Coados

deí£«a Jo podemos prestar neste momento aoque *•?££:

giandL nacional outra homenagem que nao seja esta- a de acom

psnhar o povo brasileiro no seu carinho e na sua magua.

Monteiro Lobato realizou obra tão vasta e profunda que, ao
d^anaíece^do nosso meio, não poderá ser substituido no posto de

cSpor um homem ou alguns homens, mas por uma geração
inWa A maTs modesta faceta da sua múltipla atividade seria

bastante par^encher uma existência, faria a glória de um homem

excepcionalmente dotado.

Na literatura, que foi a primeira flor do seu Jardim êle tornou
brasileiras e populares tôdas as coisas em que tocou. Ainda em 191U

os pS apresentavam atitudes hieráticas; cantavam amores im-
nossfreis em versos de mármore. Os romances estavam cheios de
SSSte^ marajás, de doutores de "pince-nez" ou de coronéis

dfchapéu de ChilÍ. Lobato chegou, escancarou a porta e deu en-

tada Tjeca Tatu e aos seus parceiros, os infelizes trabalhadores

^e es^mtam de cócoras, no terreiro. E com essas ?««-££
veio a nosso lingua. Até então, falava-se assim e escrevia-se.assada
Is expressões patrícias, quando empregadas, eram Praticamente
escritas entre aspas, seguidas de explicações "como du cvulgo^,
"na lieuagem do zé-povinho" e outras que tais . , . Foi Lobato quem,
d^rnSofautoridade, recolheu nos livros a linguagem do povo,eno-
brecendo-a com sua arte.

Ao mesmo tempo, dirigiu-se às crianças. Fê-lo num tempo em
nue aiSa disposta a ler só encontrava obras traduzidas, con-

Zdl £ STde outras terras e as virtudes de outros homens
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que moravam lá longe, no fim do mundo. Essa obra de despaiza-
mento produziu males que enfraqueceram nosso espírito durante
muitos anos. Lobato criou entre os jovens brasileiros o gosto pela
leitura, o amor pela nossa vida e o prazer das belas páginas, con-
tando á infância histórias tão lindas que hoje correm mundo, por
diversos paises da América e da Europa. Por toda parte, elas es-
palham. sôbre as almas em flor, a poeira luminosa da sua bondade.

Mas Lobato que recebeu do povo brasileiro, em vida, home-,
nagens a que só fizeram jús muito poucos homens, embora idoso e
doente, não quiz recolher-se à torre de marfim. Ao contrário, quanto
mais compreendeu e amou o Brasil mais aproximou-se do povo, mais
se confundiu com as grandes massas anciosas e infelizes. Seus olhos
tarjados de luto, que viam claro e longe, surpreenderam a tempo as
tramóias do imperialismo, dos trustes e do petróleo. Foi o primeiro
a dar o grito de alerta. A princípio, poucos o entenderam. Esteve
preso, foi insultado e apedrejado- Mas a sua obra ficou, aí está mais
viva do que nunca. Os fatos que se seguiram deram-lhe razão. E
hoje todos nós compreendemos que esse brasileiro franzino e singelo
fêz mais pelo Brasil, com sua pena, do que todos os políticos que,
durante cinqüenta anos, se revezaram no governo da República.

Morto o grande lutador das causas populares, a obra será con-
tinuada por todos os bons brasileiros mas, principalmente, pela ge-
ração que, tendo sido educada nos seus livros, melhor do que nm-
guém o compreende. E nós que hoje lutamos, na medida de nossas
forças, pelos ideais que foram os seus, prosseguiremos no combate
à sombra do seu nome — como de uma bandeira.

Como ficou esclarecido no início desta página, 
"Fundamentos"-

por motivos de ordem técnica, não poderá ainda prestar à memória
de Monteiro Lobato, seu fundador, a homenagem a, que
êle tem direito e que tão grata seria para nós. Presta-la-emos a
seu tempo, com todas as forças, com todos os entusiasmos que em
nossos corações couberem.

AFONSO SCHMD3T
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O problema hidro-elétrico de São Paulo

CATULO BRANCO

I PARTE

1

Têm êste trabalho por objetivo apresentar um conjunto de

dados históricos, estatísticos e tecidos, que ^^_5ca S
racional do nosso problema hidro-elétrico. A energia detm, cojo
nSo é elemento fundamental para o estabelecimento das in-
a \SS'tlSSa_P nara o enriquecimento do -olo através de obras
KÍdíá^Íf^âl^|I do padrão de vida do povo. O consumo
"-horas "£- ca^tta" é um índice dc grau de de-envolv-mento
He um país Nestes últimos 30 anos não vimos uma nação projetar
o seTreer^uimento sem lançar como elemento primordial, em u
^laneiamento o desenvolvimnto dos recursos de produção eletn-

caSle hidro-elétrica. E assim foi que ao estudarem na

U^SoSfca o primeiro plano qüinqüenal, propôs Lenin a ceie-

bre equação:
soviet -f* eletricidade _____ socialismo

Também nos Estados Unidos, o plano de desenvolvimento pro-
posto pdo presidente Roosevelt em 1932, o "New Deal" destinado
a enfrentar os males da terrível crise de 1929, tinha por base as

gra_Sobras do Vale do Tennessee, de Boulder Dam, de Grand
Coullée, etc, que somavam mais de 10 milhões de cavalos. E ul-

timamente a França estabeleceu um plano de reerguimento em

que muitas usinas foram projetadas, executadas e agora estac.sen-
do inauguradas à razão de uma por mes, declara o sr. Lacoste,
ministro da Indústria e do Comércio (Revista Travaux — ja-
neiro de 1948). Em todos os exemplos que conhecemos, estes des-
envolvimentos são estatais; é um característico destes empreendi-
mentos que só se podem desenvolver de acordo com um plano pre-
viamente estudado e destinado a atender exclusivamente ao inte-

, rêsse de toda a população.

DADOS ESTATÍSTICOS E PROJETOS

Recurso Hidro-elétrico — Frente a esta situação de desejo de
ver o nosso país também entrar em fase de desenvolvimento de
seus recursos naturais, surge uma pergunta freqüentemente for-
mulada: qual o potencial hidro-elétrico do Brasil? O quadro apre-
sentado a seguir responde a esta pergunta.
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RECURSOS HIDRO-ELÉTRICOS TOTAIS

AVALIADOS EM
Paises 1916 1924 1935

kw kw kw

Brasil 14.000.000 50.000.000
Argentina 20.000.000
Rússia  14.600.000 47.700.000 280.000.000

1) 2)

1) Estimativa do Ministério
2) Na primeira Conferência Mundial de 1924.

Realmente não se pode citar um número. O conhecimento do
conjunto do potencial depende de estudos hidrológicos e topo-
gráficos do nosso país, que ainda não foram feitos sinão em escala
muito modesta. Um país que muito progrediu nestes últimos 30
anos foi a União Soviética. Os seus técnicos têm apresentado, nos
vários congressos internacionais, novos números, resultantes de
estudos mais aprofundados. Em nosso país também se verificará a
mesma cousa, quando se estudarem as centenas de grandes usinas
que poderão ser construídas em nossos grandes rios; não em quedas
já existentes e, sim, em adequadas gargantas onde uma barragem
promoverá a queda; promovendo também navegação econômica,
irrigação dos campos e saneamento das margens.

Potência Instalada — No Brasil a potência total instalada anda
por volta de 1.500.000 CV. O quadro estatístico abaixo mostra a
situação de nosso país em relação a vários outros da América do Sul.

POTÊNCIA ELÉTRICA INSTALADA EM PAISES DA AMÉRICA

;_ Hidráulica Vapor TotalPoises frw kw kw

Estados Unidos . . . .. 12.000.000 33.000.000
Canadá 8.000.000
Brasil . • • 725.000 150.000
México 400.000
Chile 180.000 87o.000
Uruguai ....... 120.000
Bolívia .... 50.000
ArglntinaV / .... 43.000 1.100-000 45.000.000

O quadro seguinte é o do consumo anual "per capita", índice
êste que, no Brasil, é realmente entristecedor. E' um índice da
nossa pobreza. Decorre daí, também, o baixo rendimento do traba-
lho no Brasil. Cerca de 20 vezes menor do que o do Canadá. E como
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Paises <f

DADOS
Energia, Elétrica

Per capi- Bilhões
ta" kw. jCWt fooras

horas

D E :
índice de
analfabe-

tismo
em %

Rendimen-
to "Per
capita"

Trab. Hu-
mano

Suécia ....
Noruega . . .
Itália ....
França . . . .
Canadá . . . •
Estados Unidos
índia ....
Brasil . . . .
Idem - 1941 . ,

815
3.560

264
378

2.124
1.025

40
65

4,9
10,0
11,0
15,5
19,4

125,0

8,0

26,8
5,9

6,0
90,0
70,0

6,69
11,80

2,17
4,39

15,74
12,27

0,49
0,63

conseqüência, temos também o elevado índice de analfabetismo em
nosso país. Outras colunas poderiam ser aduzidas a este quadro,
todas elas demonstrando o nosso baixo padrão de vida. Vejamos,
por exemplo, as referentes ao consumo de cimento, com dados tira-
dos de um discurso do Deputado Federal, Major Henrique Oest, e
transcritos da Revista do Instituto de Engenharia de Sao Paulo,
número de dezembro de 1947:

"Somos no setor, um dos povos mais atrazados do
mundo, com um consumo de 16 kg. "per capita", acima
apenas, na América Latina, do Equador e do Paraguai,
respectivamente com 9 e 5 kg. "per capita". A Argen-
tina consome 90 kg. "per capita", a Suécia 155 kg., etc,
etc".

Para que se faça uma idéia mais objetiva de nossa situação,
basta dizer que, nos Estados Unidos, existe uma usina, a de "Grand

Coullée", com 2.750.000 C.V., quase 2 vezes toda a potência
instalada em todo o Brasil. A usina de "Grande Coullee e uma
das grandes obras realizadas pelo Presidente Roosevelt*

Os dados estatísticos aqui apresentados para outros paises são
bastante antigos; é que a ameaça de guerra e depois a 2. grande
guerra tornaram estas informações pouco conhecidas. Ja agora
estão chegando informações atualizadas. Assim e que no n. de
fevereiro de 1948 da revista Engenharia do Instituto de Engenha-
ria de São Paulo — pág. 274, encontramos uma informação inte-
ressante: a de que, nos Estados-Unidos, o consumo per capita
alcançou em 1947 a cifra de 2.100 kw-horas por habitante-ano.

No número especial da Revista "Travaux" (janeiro de 1948),
verificamos que, quando estiverem inauguradas as usinas presen-
temente em construção na França, o consumo per capita será

de 1.000 kw-horas e isto representa para a França um grande
sucesso.
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Crises de Energia Elétrica em São Paulo — E' enorme a de-
ficiência de energia elétrica no Estado de São Paulo, onde se acham
instalados cerca de 50% de toda a indústria elétrica do pais O to-
tal da potência aqui instalada, de acordo com as ultimas estatisti-
cas, anda por volta de 830.000 C.V., ou seja 615.000 kw., assim
distribuídos:

T .  500.000 kw.
Empresas Elétricas Brasileiras  in nnn kw'
Empresas Independentes ••• w-wu KW"

TOTAL  615.000kw.

Há mais de 20 anos que o ritmo de crescimento das nossas
usinas tem se mantido muito aquém das necessidades de nosso des-
envolvimento. Já conhecemos duas graves crises de energia. A pri-
meira se manifestou em 1925 e a outra vem se fazendo sentir des-
de 1945. São períodos em que as empresas se negam a fazer novos

suprimentos para determinados tipos de consumidores, racionan-

do o mercado.
Uma das regiões do Estado, mais prejudicadas pela crise, é a

de Campinas; não obstante, a crise que se tem verificado pre3u-
dique todo o Estado. Há algum tempo, no "Diário de S. Paulo de

28 2-47, o Engenheiro Plínio de Queiroz denunciou os males decor-
rentes dessa deficiência de energia em substancioso artigo, cu3o ti-

íu?o era o seguinte: "Em mais de 300 localidades do Estado o pro-

gresso está cerceado por falta de energia .

Esta deficiência fòi avaliada há algum tempo em 300.000 C.V.

para o interior e 100.000 C.V. para a Capital.

Refere-se esta avaliação ao consumo industrial e domiciliar já
existentes auer dizer, si usinas com esta potência fossem monta-

das hoje^ dentro de alguns meses estariam sendo plenamente uti-

lizadas.
Há porém, um outro aspecto do problema, o da falta, da ener-

ffia para o desenvolvimento de nossas indústrias básicas, — as in-

dústrias do alumínio, dos aços especiais, dos nitratos, dos adubos, etc.

Indústrias Eletro-químicas — Mas, o nosso país, para sair da
situação de país de economia dependente, não pode prescindir do
desenvolvimento de indústrias básicas que aqui ainda nao existem.
E não existem porquê? - porque estas indústrias dependem de
energia farta e barata. Estas indústrias básicas denominam-se m-
dústrias eletro-químicas. São as indústrias de alumínio — aços es-
peciais - nitratos - superfosfatos - etc, etc. - que se desenvol-
vem sob forma de grandes 

«combinados industriais , em que os

subprodutos de uma são usados como matéria prima da outra, o

que melhora o rendimento do conjunto.

I
;?

i
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Já em 1905 desenvolvia-se um grande combinado desta natu-
reza em tomo da queda do Niagara, porquanto o fatoi; essencial

para estas indústrias, » matéria básica e a energia elétrica. Em se-

guida outros combinados desta natureza se formaram na^Suec^-^
na União Soviética, em torno do Dnieperpetrowsk, — e, finalmente,
no Vale do Tennessee, nos Estados Unidos.

Grande quantidade de energia elétrica absorvem as industrias
eletro-químicas. Uma tonelada de nitratos absorve 601 000 kW"h°ras
_ uma de alumínio, 30.000 kw-hora — uma de aço silício, 10.000.

O Vale do Paraíba e a Usina de Caraguatatuba — Há cerca de
10 anos. estudos topográficos detalhados revelaram a possibilidade
de desvio do rio Paraíba rumo a Caraguatatuba. As obras civis em
tal empreendimento sáo de pequena monta, dadas as situações to-
pográficas muito favoráveis e a potência que poderá ser instalada
na usina, que é de 1.000.000 CV. Estas condições criam para
o Vale do Paraíba a situação de Rhur do Brasil; pois ao lado deste
enorme potencial dispomos de variadas fontes de minério.

A experiência em outros paises tem demonstrado que o fator
de atração preponderante para a localização das grandes indústrias
eletro-químicas, dos chamados combinados eletro-químicos, e a exis-
tencia de manancial elétrico. O Vale do Paraíba apresenta ainda
outras vantagens para o estabelecimento destas grandes industrias,
pois:

a) Dispõe, em sua vizinhança, de uma grande fonte de
energia hidro-elétrica, em ótimas condições de apro-
veitamento.

b) Dispõe de um grande rio, não só para o suprimento
de água para as indústrias, como também para ai-
gum transporte fluvial.

c) Acha-se a distâncias razoáveis dos centros de mine-
rios de ferro, manganês, quartzo, bauxita, aos quais
já está ligado por estrada de ferro.

d) Região servida por ótima estrada de ferro.
e) Extensas matas da Serra do Mar.
f) Clima excelente.

Acontece ainda que, para montagem da usina, teremos de fa-
zer uma barragem com grande armazenamento de água a mon-
tante da cidade de Paraibuna. Com isto~fieará-Q_JÍ^Paraíba menos
sujeito às cheias periódicas e assim poderão suas fertéis-várzeas^
serem aproveitadas para o plantio. Com o estabelecimento das in-
dustrias eletro-químicas teremos a farta produção de adubos (su-
perfosfatos) com os quais iremos enriquecer a terra, tornando-a
produtiva, o que virá elevar o padrão de vida das paupérrimas po-
pulações do Vale. A exposição aqui feita não é fruto de imagina-
ção; evolução desta natureza foi perfeitamente comprovada no Vale
do Tennessee.
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Nitratos — Fosfatos solúveis — Apatites — Um dos elemen-
tos que caracterizam a indústria eletro-química é o nitrato, ele-
mento de suma importância para o Brasil e especialmente para
São Paulo.

Como sabemos, a exploração da terra operou-se por processos
só admissíveis quando a mão de obra era escrava; a derrubada, a
queimada, a plantação. A terra no início era rica e fértil. Com a
desmatação seguiu-se a erosão e escoamento das substancias nu-
tritivas do solo para os rios- Entre nós, o Vale do Paraíba foi a
primeira região explorada nesta base. Com a desmatação o rio
Paraíba tornou-se mais torrencial, inundando de forma mais pro-
nunciada as suas várzeas. A terra ficou reduzida_ a encostas empo-
brecidas e várzeas inaproveitáveis. As plantações, especialmente
a do café, deslocaram-se para outras regiões, iniciou-se a marcha
para o oeste. De todas as plantações, a do algodão e uma das que
mais empobrecem a terra, e, foi esta a nossa segunda grande cul-
tura. A erosão levou para os rios os elementos de que mais neces-
sitamos para a produtividade da terra e que sao: azoto (mtro) —

fósforo — potássio e cálcio.
Ao estudar o processo de enriquecimento dos solos em nossa

terra, precisaríamos iniciar por estudar onde encontrar estes ele-
mentos indispensáveis, especialmente os nitratos e fosfatos.

Até 1912 só eram conhecidos os nitratos que, como o sal, eram
encontrados em minas. Os mais notáveis são os nitratos do Chile.
Em 1912 foi descoberto um processo de fixação do azoto ou mtro
do ar atmosférico. E' um processo elétrico pelo qual se obtém
diretamente o azoto combinado ao sódio ou ao potássio, sob forma

de nitrato. Sendo este um produto que absorve 60.000 kw-horas por
tonelada, só poderá ser produzido em condições econômicas, quan-
do houver energia elétrica farta e barata. Quanto aos fosfatos, sao
eles preparados também por processo elétrico, usando-se como ma-
teria prima as apatites, que são fosfatos minerais msoluveis. Dis-
pomos de grandes minas de apatites (fosfatos de cálcio) próximo
a Ipanema^ na Sorocabana. Através de um processo elétrico e o
fosfato insolúvel transformado em um adubo chamado superfos-
fato e contendo, às vezes, até 60% de fosfatos solúveis. Os me-
lhores superfosfatos que usamos, preparados por outros processos,
fontem no máximo 16% de fosfato solúvel. As l^dos esgotos
. ontem no máximo 4% e nas dos esgotos de Sao Paulo, de acordo

com £ estudos do Dr. Jesus Neto, foi encontrado apenas cerca de

1% de fosfato solúvel.
Pelo interesse com que os Estados Unidos se dedicam a esta

produção, podemos avaliar a sua importância. Por uma publicação
fb^Íà.do_Tennessee, feita em 1940, verifica.se-queja_ usii*

de fosfato, posta^nrse^içojiavia pouco, produzira 69.000tonela-
das de superfosfatos em 193_r^onsumirampara isto 142.400.000
kw-horas. E as publicações que ultimamente rios cliegam-fmzem

1
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notícias do progresso fantástico desta indústria, a começar pelo seu
maquinário. Uma revista da Westinghouse, de fevereiro de 1948,
veio com um artigo de grande interesse para nós. Trata-se da des-
crição de uma enorme pá mecânica, destinada a desmontar e carre-
gar o minério de apatite* Para que se faça uma idéia da máquina,
basta dizer que sua caçamba levanta 25 toneladas, que o peso total
da máquina é de 1.165 toneladas, isto é, o peso de um navio — e
que ela tem vários motores, sendo que o maior é de 1.250 C.V.
Esta máquina gigantesca se acha em serviço numa mineração da
Flórida. Neste artigo lê-se o seguinte:

"A mineração e a extração deste minério são o
primeiro passo para a extração de fosfatos utilizáveis,
e nos últimos 50 anos desenvolveu-se uma grande in-
dustria no país, caracterizada por uma técnica progres-
sista e por métodos tecnológicos modernos, cuja produ-
ção atinge aproximadamente a 5.000.000 de toneladas
por ano — metade da produção mundial."

E, na parte final, encontramos o seguinte:
"O papel do superfosfato é, em resumo, a reposição

do fósforo do solo — papel vital quando se pretende evi-
tar o esgotamento do terreno e o fracasso da cultura. O
fato de certas regiões, como o Deserto do Sahara e cer-
tas zonas da Ásia e da América do Sul, outróra férteis,
de indústria e comércio prósperos, berço de antigas ci-
vilizações, serem atualmente áridas, é conseqüência do
esgotamento do terreno."

O problema da preservação do solo é, sem dúvida, muito com-
plexo, mas, suas linhas gerais são evidentes por si mesmas. Se é
preciso evitar-se a progressiva destruição da terra cultivável, ter-
se-ão de adotar medidas de conservação, compreendendo regulação
dos cursos dágua, reflorestamento, emprego de plantas que con-
solidem o terreno e lavoura cuidadosa para evitar o esgotamento
do solo. E, se se pretende conservar a fertilidade da terra com a
continuidade das culturas, é mister ajuntar-se-lhe artificialmente
os elementos essenciais, tais como o fósforo, o potássio e o ni-
trogênio.

Usinas de Acumulação — Si estudarmos um plano de supri-
mento de energia ao Estado de São Paulo, plano êste fundamentado
na enorme deficiência atual que anda por volta de 300.000 C.V.,
verificaremos que os mananciais hidráulicos para êste fim, isto é,
mananciais que possam alimentar usinas de 100.000 C.V. para
cima, são de duas naturezas:

a) em altas quedas na Serra do Mar;
b) em represamentos executados sôbre os grandes rios

do interior, em pontos adequados.
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Como exemplo de manancial existente na Serra do Mar ci-

teremos a possibilidade de represamento do Paraíba e aversão
de suas águas em Paraibuna, rumo a Caraguatatuba. E esta uma

fosSSde cerca de 1.000.000 C.V. 
ft-g—£ £r£

Paraíba irá alterar o seu regime, melhorando em muito as condi

ções de plantio de suas várzeas.
Quanto ao interior, dois projetos acham-se em estudos no 

jrio
Tietê transformando-o em rio navegável economicamente desdém

Avanhandava até Anhambí e mais o rio P^e1^^^^
Aifrprln Destes dois proietos, o primeiro a ser executado devera

£fo de BaSÍBonHa 
Ppara 

125.00P0 C.V.. como logo - veremos.

Mas, perguntarão, porque as empresas P8***^J^2£
executaram estes projetos? A resposta que me 

SSJTSÍS
I a seguinte: barrar um rio para montar usina eletnca_e um tra

vários utilizadores das novas condições creadas.

Há norém uma segunda explicação para o fato das empresas

*"" eVofL°SnorteSgS fa* eqbarata e surgimento de
vos meios de transporte, eiie»xg*» raminViaríamos para
combinados industriais de t po eleteW^g,ffiK5SS-fâS»
a nossa independência f^SSâí^SSS.^** taperia-
fundamental para com os interesses oos gm _>
listas

Nós, porém, devemos aprotadaro,j*g 
££%££outros países* 

=1me„ 
" 

^Xre^^o^o no irrigando
"as" 

lafgent JS * terra que as P^^*^
Vale tornaram suas terras pwdutivue em terra P

tão bem conhecemos no nosso vaie ao . , anaT
Concluímos, na realidade, é que 

J«-f-^
feí^é^S^^^^-í 

continuará o

SS^e^l^S, assumindo outras formas; torna-se agorarim-
seu d.esenvoivimen desenvolvimento em mãos do Esta-

T^ã o Sr^rá entrentar tão vastas atividades em

conjunto-

•j

.
i-

1

1

si;
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Umia Solução para o Interior — Dos vários projetos de usina
do Interior do Estado, o que me parece mais interessante e que de-
veria ser iniciado prontamente, é o de Barra Bonita. Trata-se de
uma barragem, de simples execução, a ser executada no rio Tietê
e que promoverá navegação econômica entre Barra Bonita e Anhem-
bi no Tietê e até Porto João Alfredo no Piracicaba. O volume dágua
represado será de 1.000.000.000 m3 o que promoverá em muito
a regularização do Tietê, bem como o saneamento de suas margens.
Será creado um sistema que permitirá irrigação e, sobretudo, a
possibilidade de montagem de uma usina de 125.000 C.V. A po-
sição da usina não poderia ser melhor: na parte central do Estado,
no ponto terminal de uma linha de transmissão, através da qual
se poderia alimentar a região de Campinas, uma das mais prejudi-
cadas pela falta de energia, e próximo à Serra de Botucatu, isto é,
próxima à região da linha da E. F. S. onde haverá maior deman-
da de energia quando eletrificada.

Acha-se a usina projetada em uma garganta do rio muito ade-
quada à execução da barragem, e, por se tratar de um trecho quasi
plano do rio (com apenas 16 cm. por km. de desnível), enorme é
o volume represado com uma barragem de apenas 20 metros de
altura.

' ' ¦ ¦ - ¦¦¦':¦¦¦' '. '.".. 
.¦„',-¦." V- '¦¦¦..- . ..-.'.*,

Em nosso país, quando se fala em aproveitamento hidro-elé-
tricô, vem-nos logo à lembrança a idéia de aproveitamento de uma
bela cachoeira. A experiência, porém, tem-nos mostrado que estas
cachoeiras são de difícil aproveitamento e que, a estas dificulda-
des, têm correspondido maiores despesas, levando-nos assim a em-
preendimentos pouco econômicos. Acresce que usinas montadas em
quedas existentes não dispõem de acumulação de água e são obri-
gadas a fixar a potência no regime de fio dágua, isto é, fica a po-
tencia limitada à mínima vazão do rio. Para melhor compreensão
vamos comparar a usina do Avanhandava, com 19 metros de que-
da, e onde o Tietê passai por uma vazão mínima, de cerca de 200
m3/seg., à projetada em Barra Bonita, com 20 metros de queda, e
vazão mínima de 115 m3/seg. No Avanhandava só poderão ser
instalados 42.000 C.V., enquanto que em Barra Bonita podere-
mos instalar 125.000 C.V. e isto porque em Barra Bonita, com a
grande acumulação poderemos atravessar grandes períodos de seca.

As empresas dispõem de informações técnicas seguras que lhes
sâo fornecidas pelos seus grandes engenheiros; dirigem-se para
empreendimentos como o do Avanhandava porquanto estes não
trazem dificuldades decorrentes da navegação, irrigação, regulari-
zação e saneamento. Dirigem-se também para empreendimentos
onde já são detentoras de concessão. Mas, estes não são os nossos
interesses; os interesses do nosso país nos conduzem para empre-
endimentos com grande acumulação, a exemplo do Tennessee,
Dnieperpetrowsk e, ultimamente, do Genissiat, na França.
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Há um outro exemplo que vem a propósito discutir e é o do
aproveitamento do rio Atibaia, nas vizinhanças de Campinas. E'
esta uma região das mais prejudicadas pela falta de energia e, no
entanto, existe uma situação bastante interessante onde poderá ser
montada uma usina de 70.000 C.V. de potência primária. A des-
crição do projeto acha-se feita pelo seu autor, Engenheiro Salles
Abreu, no n.° 27 da Revista de Engenharia do ano de 1944 do Ins-
tituto de Engenharia de São Paulo. Em linhas gerais, consta o pro-
ieto de duas barragens, uma no Jaguarí e outra no Atibaia; lan-

camento da acumulação do Jaguarí no Atibaia e, por fim, lança-
mento das águas dos dois rios em ponto favorável do Jaguarí, onde
a diferença de nível é de 55 metros. Acontece, porém, que as Em-
presas Elétricas Brasileiras detêm a concessão de uma usina de
3 000 K V.A. no rio Atibaia, pouco acima da confluência dos dois
rios Ao envés de pedir autorização para executar o grande pro-
ieto', aproveitando os dois rios, pediu inicialmente autorização para
impliar a sua usina instalando mais 6.800 kw - cerca de 10.000
C V O aproveitamento de apenas o no Atibaia (em 33 metros
de queda), conforme o seu atual projeto, não permite instalar mais

do que 18.000 C.V. totais de potência primária. Esta ampliação
está sendo executada e virá privar-nos de um aproveitamento futu-

?o de todo o manancial, porquanto a despesa de desapropriação da

atual usina tornará proibitivo êste empreendimento. Ha ainda a

Sra" 
"ue 

a execro das duas barragens P™move^ um »-

mazenamento de água que viria regularizar o no Piracicaba e^me-
lhorar as condições de funcionamento das usinas da cidade de

Piracicaba. E' êste mais um exemplo que bem mostra como, asolu-
cão dos problemas, atendendo aos interesses particulares das em-

presas, se opõe ao interesse geral do povo do nosso Estado.

II PARTE

EMPRÉSTIMO À LIGHT E DESENVOLVIMENTO DO VALE DO
PARAÍBA

Aspecto Geral do Empréstimo — Após uma preparação psi-
cológica desenvolvida em vários jornais, especialmente no O Es-

tado de S. Paulo", surgiu a notícia de que, sob garantia do Gover-
no do Brasil, seria negociado pela Light um empréstimo de 90 mi-

mões de dólares no "International Bank of Reconstruction and De-

velopment". O aparato preliminar tornava-se realmente necessa-

£ Zs^dificilmente se^ poderá compreender que uma empresa

estrange ra, que para aqui se dirige com objetivo evidente de au-
ferLlcros venha solicitar, justamente a nós, a garantia para este

empréstimo. Si garantias se tornam necessárias, deveriam ser da-
das neio país de origem dos capitais da Cia. —

Além do mais, a nossa legislação, - o CódigoJeAfíias n^j
caso - exige em seu artigo 158 - alínea^Tã prova de 

Cidade
financeira e isto não se coaduna com o atual pedido da Light.

•r
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Há também um outro aspecto do problema a ser considerado:
é que a Cia. ainda não definiu, de forma precisa, a que obras se
destina o empréstimo e, pelo vulto da importância solicitada, não
podemos admitir que se destine às faladas obras de Barra do
Pirai, ou então somos levados a crer que estas obras ou serão mal
administradas e encarecidas, ou inconvenientes para nós por falta
de fundamento econômico. Devemos então perguntar: a que obras
se destina o empréstimo? e será êle totalmente aplicado no Brasil?

De acordo com os últimos balanços apresentados pela Light,
verificamos que seus lucros têm sido enormes em nosso país. Só
nos últimos três anos, realizou esta empresa cerca de 1,5 bilhões
de cruzeiros de lucros líquidos no Brasil. Vê-se assim que esta emprê-
sa já não se satisfaz em se desenvolver em nosso país com seus
próprios lucros; pede-nos ainda garantias para empréstimos.

Há ainda uma questão que, por ser de suma importância, a ela
daremos desenvolvimento especial a seguir: a Light pediu con-
cessão para executar obras hidráulicas de vulto em Barra do Pi-
raí e o seu pedido encerra interesses de grande importância para
o Estado de São Paulo, onde tem o rio Paraíba a maior parte de
seu curso. Já tem sido bastante debatida a possibilidade que apre-
senta o rio Paraíba de poder ser desviado em Caraguatatuba, para
uma usina cuja potência será de 1.000.000 C.V., e o pedido de con-
cessão, tal como está feito, impede a execução desta usina.

Vê-se assim que, em resumo,

a) não devemos e mesmo não podemos, frente a nossa
legislação, oferecer o nosso endosso ao empréstimo;

b) caso a importância do empréstimo se destine às obras
de Barra do Pirai, destinam-se a obras de bases eco-
nômicas indefensáveis, como mais adiante veremos;

c) a concessão das obras de Barra do Pirai é sumamen-
te inconveniente ao reerguimento do Vale do Pa-
raíba por impedir a montagem da usina em Cara-
guatatuba.

A Light tem obstruído o Desenvolvimento do Vale do Plaraiflba
- Sabemos que o reerguimento do Vale do Paraíba está condicio-

nado ao desenvolvimento de um plano, cuja base é o apíoveita-
mento de seus mananciais hidroelétricos. No entanto a Light, dian-
te do desejo de manter inaproveitado o enorme manancial de
energia decorrente do desvio do Paraíba rumo a Caraguatatuba,
evitando assim qualquer concorrência, já por duas vezes (em 1930
e 1945) pediu concessões objetivando impedir a montagem da usina
em Caraguatatuba.

A primeira tentativa neste sentido foi feita em 1930. Através
do requerimento n.° 2.392, de 16 de setembro de 1930 e planta
ii.0 3.804 que o acompanhou, pediu a Light autorização para exe-



O PROBLEMA HIDRO-ELÉTRICO 99

s

cutar várias obras e lançar as águas do Paraíba no Tietê. Estepe-
dido era evidentemente absurdo, pois, o rio Paraíba acha-se cerca *

de 190 metros abaixo do rio Tietê e a elevação das águas deveria »¦

ser superior a 200 metros* Neste pedido, feito com evidente ma fe, i
como o demonstrou o Dr. Plínio de Queiroz, pretendia acompa- :;
nhia fazer corresponder a uma concessão de um ribeirão (do alto
Guarapiranga), que a Cia havia perdido, à do rio Paraíba e mais )
oarte do alto Tietê. , , .

Afim de bem esclarecer esta questão, transcrevo o trecho ci- ¦

taAc, áo relatório do Eng. Plínio de Queiroz. \
mÉM relatório apresentado pelo Engenheiro P ínio de Queiroz,
im 1930, e transcrito no «O Estado de São Paulo» em 14-W-WJJ»
loca em que o Engenheiro Plínio de Queiroz era assistente tecni-

P 
co do saudoso Dr. Monlevade, então Secretário da V-açao
"Êm fins de 1927 resolveu o Governo *i*rtr^!vrr^

uma aventura técnica com a construção da Unha férrea Mayrmk

Santos, iniciada em 9 de março de 1928. ,
Só depois de construído o trecho compreendido entre as es-

tações deTtaqÚTciara e Embura, verificaram os engenheiros^-
tações «e -iicui grande 

parte desse trecho, numa

SSSS de 
"dei 

quüômeios. ficíria submersa pelas águas

S reprêsa projSada n0q rio M'-Boi-Guassú e aprovada pela le.

n° 
cluLdprSais da construção desse trecho em cota inferior

m do^SSiKto projetado, foram informações inexatas do en-

ir-^ao &*5 ^eprâre^rofefado^no M-Boi-Guass^em qA cita confidencial anexa, dirigida em 27 de junho ultrmo
irt rJrLar Ricardo, diretor da Estrada, ao então secretario

! HSS« a^^a ^«"

S&ÍS.™ ^no momento q-J^-^ ^^*Ve£«
E ela própria quem -«tembro último, quando

dlreit^sustar ou interromper as obras procedidas pela Estr-da de

Fe"L!rCnreferiu 
eia vir à presença do sr. Secretário da Viação

propof a^l» ao reservatório fcM-Boi-Guassú pela. am-

é&Z ígtr^co^M S eft^U í^id col:

i

¦'¦



_ 100 FUNDAMENTOS

pensação exigida pela Companhia em troca da sua desistência. Exi-
gia mais lhe fosse concedido o direito de descarregar "no vale do
Paraíba" as enchentes do alto Tietê por um vertedouro a ser cons-
truído no rio Putim.

E ingenuamente acrescentava que, 
"para evitar prejuízos de

terceiros, no vale do rio Paraíba", construiria dois reservatórios
nos rios Paraibuna e Paraitinga, com o nível máximo na cota 680,
dotando-os de vertedouros, usina hidro-elétrica e canal de ligação.

Não parava aí a ambição da concessionária: que pleiteava ain-
da o direito de construir barragens, canais e estações de boriibas
no rio Putim, a-fim-de, recaloamdo as águas armazenadas pelos re-
servatórios dos rios Paraibuna e Paraitinga para o rio Tietê, au-
mentar as águas disponíveis no Alto Tietê, na época da estiagem
para produção de força e eventual abastecimento de água potável.

Obras de Barra do Piraí — Tendo falhado a Cia. em sua tenta-
tiva em 1930, volta novamente a Light com outro pedido em 1945;
desta vez para obras a serem realizadas no Estado do Rio. Pede
autorização para desviar 160 m3/ seg. do rio Paraíba, em Barra do
Piraí, para sua usina de Ribeirão das Lages. As obras necessárias
a êste desvio são as seguintes, em suas linhas gerais:

a) Barragem de derivação do Paraiba em Barra do Piraí;
b) Canalização e aprofundamento do leito do rio Piraí para

a inversão das águas;
c) — Barragem e usina de recalque no rio Piraí, próximo a

Santana. Elevação de 15 metros;
d) — Barragem e usina de recalque para o ribeirão do Vigário.

Elevação de 28 metros;
e) _ Canalização do ribeirão do Vigário e túneis, cuja exten-

são total é de cerca de 8 km. com secção útil de 48 m2.

Esta rápida resenha nos dá uma idéia do vulto das obras. Tra-
*d-se evidentemente de um empreendimento fortemente oneroso. O
potencial a ser instalado em Lages anda por volta de 500.000 C. V.
A caraterística mais condenável deste empreendimento é a ele-
vação das águas em duas usinas de recalque sucessivos e de preço
de custo elevadíssimo, pois destinam-se a elevar o enorme volume de
160 m3/ seg.

A altura total de elevação é de 43 metros. Como, porém, o ren-
dimento global das máquinas que entrarão em funcionamento (bom-
bas — motores — transformadores — transmissão — geradores —
turbinas — e tubulações) é da ordem de 0,5, chegamos à conclusão
que realmente vamos elevar a água a 100 metros para depois apro-
veitá-la em 308 metros de queda. Existem no Brasil muitos manan-
ciais hidroelétricos, de coMiçõès^economicas de aproveitamento
muito superior a êste, e a eles é que devemos recorrer antes de
executarmos obras de tamanho vulto para uma usina de rendimento
tão baixo.
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Caraguatatuba e Barra do Pirai — Ao solicitar a concessão
para executar as obras de Barra do Pirai, a Light apresentou uma
exigência quanto ao uso das águas: a de que as águas do rio Paraíba
não fossem desviadas para fóra de sua bacia hidrográfica a mon-
tante de Barra do Pirai e isto, em outras palavras, é a proibição da
execução da usina de Caraguatatuba, cuja potência é para 1.000.000
C. V,

Ficaríamos realmente perplexos ao ver uma empresa projetar
o aproveitamento do Salto do Itapura (próximo à foz do Tietê) e,
baseada em seus projetos, fazer restrições ao uso das águas do Tietê
no Cubatão; pois a mesma correlação existe entre a projetada usina
de Caraguatatuba e as obras de Barra do Pirai. E' que a vazão destes
rios, em suas cabeceiras, é pequena quando comparada às que tem
em Salto do Itapura ou em Barra do Pirai, e salta à vista a pouca
influência que terão ao aproveitamento da cabeceira do rio (com o
desvio de águas para fora de suas bacias hidrográficas) sobre os
projetos de aproveitamento muito a jusante. E' o que se depreende
das seguintes considerações sobre vazões mínimas e acumulações:

Num período de vários anos, em que se observou o rio Paraíba
em Barra do Pirai, verificou-se que a vazão "minima-minimorum"
foi de 95 m3/ seg. Na cidade de Paraibuna esta vazão mínima é de
25 m3/ seg. e, para o projeto de 1.000.000 C. V., precisamos des-
viar apenas 15 m3/ seg. para Caraguatatuba, deixando 10 m3/
seg. para o leito do rio.

Para a execução da usina de Caraguatatuba, vamos então des-
falçar a vazão mínima do rio de 15 m3/ seg., quantidade de água
esta, pouco perceptível em Barra do Pirai. Além disto, é de se
notar que é raro o ano em que a vazão em Barra do Pirai cai abaixo
de 130 m3/ seg. As novas usinas, que fatalmente serão executadas
ao longo do curso do rio Paraíba, promoverão a navegação através
de suas barragens e promoverão também a regularização do rio,
que não cairá então a mínimos tão baixos, tornando-se ainda mais
desprezível o desfalque dos 15 m3/ seg.

O que realmente vamos utilizar para a usina de 1.000.000 C.V.,
são as enchentes do Paraíba, represando-as a montante de Paraibuna,
o que nos permitirá desviar, para a usina de Caraguatatuba, uma
vazão regularizada de 50 m3/ seg.

A Light fala também em represar as cabeceiras do Paraíba.
Mas, perguntaremos então: qual será a solução economicamente
mais recomendável? Lançar estas águas para Caraguatatuba, em
um desnível de 650 metros, ou ir aproveitá-las em Lages, promoven-
do se, primeiro, duas elevações sucessivas, uma de 15 metros e outra
de 28 metros, para depois lançá-las nas turbinas com desnível de
apenas 308 metros?

E' preciso ainda lembrar que uma usina de recalque custa quasi
© mesmo preço da usina de produção e que, em instalações como esta
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de Barra do Piraí, o preço de produção na usina torna-se cerca de
3 vezes maior.

A usina projetada em Caraguatatuba (tal como a do Cubatão)
funcionará, como vimos, com grande acumulação de águas armaze-
nadas nos períodos chuvosos. E' então evidente, que uma vez aeu-
muladas estas águas melhor rendimento econômico tiraremos de
sua utilização com 650 metros de diferença de nível, em Caraguata-
tuba, do que em Barra do Piraí. Especialmente neste caso, em que,
em Caraguatatuba, as águas se encaminharão por simples gravidade
em 650 metros de desnível, enquanto que em Barra do Piraí necessi-
tamos de duas usinas de bombagem sucessivas de 15 e 28 metros de
elevação para depois aproveitá-las em 308 metros. Sabemos que as
usinas de recalque são caríssimas; cada usina de recalque custará
quasi tanto quanto a própria usina de produção, e isto acrescido
do baixo rendimento do conjunto nos leva a afirmar que, sem som-
bra de dúvida, o preço da energia, em alta tensão, será cerca de
3 vezes maior que o preço em uma usina normal. Afim de melhor
esclarecer esta situação vamos fazer uma hipótese: vejamos o que
sucederia si a elevação, ao envés de ser de 50 metros, fosse de
150. Como o rendimento do conjunto é de apenas 50%, teremos
que a energia necesária à elevação de 150 meros é a que corres-
ponde a uma diferença de nível de 300 metros. Sendo a queda em
Lages de 308 metros, concluímos que neste caso (em que por hipó-
tese a altura de elevação seria de 150 metros) poucos seriam os kw-
horas vendáveis e cada um deles custaria uma fortuna. Estai hipó-
tese bem nos mostra que as duas usinas elevatórias, projetadas em
Barra do Piraí, para uma elevação total de 43 metros, irão sobre-
carregar fortemente o preço da energia em alta tensão, em Lages.
E é baseado em semelhantes projetos que se pretende impedir a
execução da usina em Caraguatatuba. E' também para a execução
de semelhantes obras que se pretende o endosso do Brasil para
o empréstimo de 90 milhões de dólares.

Aqui também convém lembrar que as indústrias eletro-quimi-
cas, indústrias fundamentais de que tanto carecemos em nosso país,
só podem se desenvolver com energia elétrica de baixo custo. Vai
neste empreendimento o objetivo imperialista desta empresa, que
se prepara para executar uma usina destinada antes ao suprimento
do consumo domiciliar que suporta tarifas elevadas. Aliás, mesmo
com as atuais tarifas de consumo domiciliar não está esta empresa
satisfeita e já conseguiu, independemente de qualquer tomada de
contas, as vantagens especificadas na Portaria n.° 187 de 6 de março
de 1948. Os processos de que lança mão para obtenção de seme-
lhantes vantagens já foram, de forma inteiramente convincente,

descritos ultimamente pelo General Juarez Távora. Através da-
luela Portaria irá a empresa cobrar tarifas para calefação que re-
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presentam, em muitos casos, 3 vezes as atuais tarifas. E conseguiu
ainda mais; sob pretexto de modificar apenas as tarifas de cale-
facão, ficou a empresa com a possibilidde de lançar um mínimo de
Cr$ 80,00 sobre a quasi totalidade de seus consumidores.

O Aproveitamento Integral do Vale do Paraíba — No entanto,
um planejamento para o aproveitamento integral das possibilidades
do rio Paraíba, feito não à base de interesses particulares de em-
presa e sim à base do interesse geral da população, compreenderá
evidentemente, não só o desvio rumo Caraguatatuba, como também
a execução de uma série de barragens a serem executadas em pon-
tos adequados ao longo do rio. E' que o funcionamento da usina em
Caraguatatuba não impede o funcionamento econômico das usinas
ao longo do rio. Estas obras terão todas os mesmos objetivos: o da
produção da energia e o da regularização do regime do rio para
melhor aproveitamento agricultura 1 de suas várzeas. As usinas ao
longo do rio irão ainda permitir a navegação em condições econo-
micas.

As Indústrias Eletro-químicas do Vale do Paraíba — O Vale
do Paraíba destina-se a ser o Ruhr brasileiro e não será com uma
linha de transmissão de 50.000 kw-, construída pela Light entre
Lages e Cubatão, (duas usinas que já não chegam para o consumo
de São Paulo e Rio), que se irá resolver o futuro industrial do Vale
do Paraíba.

Na realidade, apesar do desvio das enchentes do Paraíba para
Caraguatatuba, as águas do Paraíba, em seu curso através do Vale,
sucessivamente aumentadas pelos seus afluentes, serão dentro em
breve represadas em muitos pontos, onde serão montadas usinas de
grande potência. O desnível total entre a cidade de Paraibuna e
a de Barra do Pirai é de cerca de 300 metros. E as várias usinas
que neste trecho serão montadas, ao lado de promoverem a regu-
larização do rio Paraíba, produzirão certamente outro milhão de
cavalos, ou talvez mesmo mais, em acréscimo à potência do des-
vio para Caraguatatuba. Estas usinas ao longo do rio virão facili-
tar a sua navegsção e o desenvolvimento da agricultura. E, com a
energia farta e barata delas decorrentes, crlar-se-á naquela região
um ambiente propício ao desenvolvimento das indústrias eletro-
químicas. Para lá se encaminharão os nossos minérios; a bauxita
de Poços de Caldas, ou talvez possa ser usada a própria alumina do
barro azul existente na região; para lá se encaminhará também a
apatita de Ipanema para a preparação dos fosfatos solúveis nas fá-
bricas de nitratos e, assim, teremos grande quantidade de adubos
*e primeira ordem, indispensáveis para as nossas terras empooie-
cidas; e o mesmo se dará com as demais indústrias eletro-químicas.
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Nesta base é que será promovido o reerguimento do Vale. Fo-
ram estes os ensinamentos qué Roosevelt nos deixou com a sua ex-

periência do Vale do Tennessee nos Estados Unidos.

III PARTE

UM OPORTUNO EXEMPLO DO PASSADO

Ao pedir concessão para a montagem da usina do Cubatão, pro-
pôs a Light que as águas do Alto Tietê fossem transferidas à bacia
do rio Grande através das despendiosíssimas obras do canal do ria
Pinheiros, pela inversão do curso das águas através de barragens
e duas usinas de recalque. Apesar da alegação de que tal processo
era adotado afim de atender também ao saneamento da região da
Capital, às margens do Tietê e Pinheiros, foi fácil à população a cons-
tatação do contrário; as enchentes continuam periodicamente
ocasionando grandes prejuízos.

Quando estudos técnicos e plantas mais perfeitas demonstraram
a viabilidade do transbordo das águas do Alto Tietê para o vale
do rio Grande, a montante da cidade de São Paulo e isto por sim-
pies declividade, independentemente portanto do canal do rio Pi-
nheiros e suas duas usinas de elevação que, hoje em dia, absorvem
permanentemente grande quota de energia elétrica, deu a Light a
sua explicação ao caso. Encontramos esta explicação à pág. 232
do II vol. de "Coletânea de Leis, Decretos, etc. referentes aos servi-
ços de The S. Paulo Tramway, Light & Power Co., Ltd.", da Pre-
feitura Municipal, através da palavra de seu Superintendente Dr.
Edgard de Souza:

"Ao planejar as obras hidro-elétricas da Serra do Cubatão,.
podia a Requerente encaminhar para as suas usinas as águas do
Alto Tietê e outras, sem se utilizar do canal do Pinheiros.
Eram mesmo projetos, que importavam em menor aplicação
de capitais.

Preferiu, entretanto, o Governo do Estado, que a Reque-
rente estudasse o aproveitamento da várzea do Pinheiros, por-
que, assim, se faria ali, com grandes vantagens para a Cidade,
saneamento da extensa zona e ali se conseguiria, assim evitar
as inundações anuais, impedientes do seu desenvolvimento.

Aceitando êsse encargo, aliás não compensado por favores
correspondentes, planejou a Requerente ... etc. etc."
Vem a prósito relembrar estes exemplos do passado. Após o

grave erro cometido, é todo o peso da responsibilidade lançado
sobre o Governo, sôbre seus técnicos, sôbre seus administradores.
Não irá o mesmo acontecer com o presente caso do empréstimo para
execução de obras em Barra do Piraí?

Semelhantes erros encarecem o preço da energia elétrica, es-
pecialmente o preço em alta tensão, que interessa diretamente às in-
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dustrias básicas. Mas, que importa isto a uma companhia imperia-
lista? Não terá ela interesse mesmo em que estes preços sejam
altos? Para que seus lucros não sejam atingidos, por uma simples
Portaria do Ministério da Agricultura consegue novas tarifas com
grandes aumentos.

O exemplo demonstrativo aqui apresentado bem nos mostra
os inconvenientes dos planejamentos destas empresas de serviços
públicos, geridas pelo empreendimento particular de proveniência
imperialista. Mas, há ainda um aspecto a ser considerado: o de
suas decantadas superioridades como administrador, quando compa-
radas às das empresas de administração pública.

Realmente a referência feita à pouca eficiência da administra-
ção pública não é justa. Não pode êste assunto ser conveniente-
mente julgado sem uma análise mais profunda. Precisamos estudar
a proveniência dos embaraços criados à administração. Realmente
o povo se deixa influenciar muitas vezes por uma propaganda in-
tensa feita contra os serviços administrados pelo Governo. Passa
então a emitir idéias injustas. Vou citar um exemplo. Em 1935
houve um acidente muito sério na Light: a barragem do rio Grande
ruiu em pai te e muito pouco faltou para que as águas passassem por
cima da barragem, destruindo-a totalmente em alguns minutos e
ocasionando um desastre de proporções facilmente avaliáveis a vá-
rios bairros da Capital e, no entanto, os jornais não deram notícias
do que lá realmente se passava. Vigilância severa contra os curiosos
foi estabelecida em torno da obra. A companhia abriu todas as
comportas da bacia do rio Grande, inclusive as da Serra e, pouco
mais de um mês após, caía a ponte do Cubatão construída pelo
Governo havia pouco tempo; águas em excesso solapaíram o pilar
do centro da ponte. Dêste acidente é fácil encontrar notícias nos
jornais. Um deles reservou tôda uma página para fotografias. E
muitas foram as reportagens feitas, inclusive com engenheiros.

Assim, sob a impressão de propaganda intencionalmente pre-
parada e sem uma análise mais profunda, não se fica em condições
de poder julgar da "eficiência na administração pública".

São estas as considerações que devemos ter em mente ao dis-
cutir o aval solicitado pela Light, recordando ainda as declarações
ultimamente prestadas no Brasil por um dos Diretores do Banco
de Reconstrução, de que se estudava a possibilidade de ser feito
um empréstimo ao Brasil, empréstimo êste que, entre outras van-
tagens, traria a de facilitar o pagamento, nos Estados Unidos, dos
lucros auferidos pelas empresas americanas que aqui operam.

•'*
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Economia Industrial e agrícola do Estado
de São Paulo

L. HERRMAMN

Qualquer estudo econômico encontra, entre nós, grande difi-
culdade de ser realizado por falta de estatísticas adequadas e
atuais. Valendo-nos das publicações do Departamento Estadual
de Estatística (1), estamos procurando determinar o desenvolvi-
mento industrial e agrícola do Estado de São Paulo. As estatisti-
cas indicam, de 1938 a 1945, uma evolução no valor líquido do
parque industrial do Estado, de 86% (Cr$ 2.352.843.889,00) a
609% (Crf 16.688.602.005,00). Um pouco menor, a elevação
do valor das matérias primas consumidas é de 82% (Cr$
3.447.165.474,00) em 1938 e 334% (Cr$ 14.021.872.726,00) em
1944 A produção desse parque eleva-se de 100 em 1938 (C:r$
509 539.700,00) a 689% (Crf 13.508.613.885,00) e o capital em-
patado eleva-se de 100% (Cr$ 2.582.586.780,00) a 214% em 1945
(Cr$ 5.520.399.261,00) (2).

Esses índices poderiam nos conduzir a uma conclusão oti-
mista, mas uma análise mais detida 'a destroe. Realmente, os
valores absolutos, e seus índices representativos, são, na maior
parte das vezes ilusórios. Não podemos nos esquecer que uma das
características dó nosso século é «a crescente substituição dos va-
lores absolutos pelos relativos. Esse relativo que dará a medida
precisa do valor do parque industrial e da economia rural do
Estado, foi cuidadosamente procurado na pesquisa acima referi-
da, em cujas conclusões nos apoiamos.

A primeira relação estabelecida foi entre o rítmo^ de desen-
volvimento do valor do capital empatado e da produção. A me-
dida indireta do real valor do capital invertido no parque indus-
trial paulista, por meio de vários índices (3) permitiu a seguinte
conclusão: — "em qualquer das três unidades visadas — Estado,
Interior, Capital — a evolução do valor do capital empatado e

¦
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(1) Estatística Industrial, 1938-1939, Estatística Industrial, 1943, Esta-
tística Agrícola Zootécnica, 1939-1940, Estatística Agrícola 1944, Es-

tatísticaZootécnica (não publicada), 1944 do_Jlpl».J^Eataduíd_ie Es-
tatística. Estatística Agrícola e Zootécnica, 1937 e 1,938 da Secre-
taria da Agricultura, Indústria e Comércio..

(2) Os dados e índices deste parágrafo foram cedidos pelo Dpto. Esta-
dual de Estatística.
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da produção foi desarmônica" — sendo a do primeiro muito infe-
rior ai da segunda.

A inflação e a desvalorização da moeda, a depreciação pelo
tempo, não seriam suficientes para explicar o ritmo muito me-
nor de desenvolvimento do capital invertido no parque industrial
paulista. Duas causas concomitantes intensificaram esse fenôme-
no: os males decorrentes do funcionalismo patrimonial (em opo-
sição ao funcionalismo burocrático) que caracterizam nossos ser-
viços púplicos; a técnica de registro do capital empatado nas em-
presas industriais e comerciais.

A alegação do capital empatado, raramente é exata; há sem-
pre uma certa condescendência sentimental ou política, por parte
dos responsáveis, a esse respeito, permitindo alegações muito in-
feriores à realidade. Uma vez registrado o capital, sem a compe-
tente avaliação do seu valor exato, a empresa continua a pagar, a
despeito de qualquer alteração do seu valor, o imposto inicial-
mente estipulado de acordo com o registro de capital. A valori-
zação resultante do alargamento e aperfeiçoamento do maquina-
rio, não é levada em consideração por ulteriores avaliações e fisca-
lizações periódicas.

Esse problema que, de um lado se prende diretamente aos
de administração pública, no tocante aos impostos, de outro aos
interesses da coletividade, por alterar o ritmo de desenvolvimen-
to da estrutura industrial do Estado, traz várias conseqüências
sérias: a primeira e grave, do ponto devista das responsabilidades
inerentes ás funções públicas, é o prejuízo acarretado aos Muni-
cipios, ao Estado, à Nação, de parte da renda que lhes é devida;
a segunda, de graves conseqüências coletivas, do ponto de vista
econômico, é a taxação injusta do imposto. Com efeito, as indús-
trias antigas, montadas num período de baixo nível econômico,
de alto poder aquisitivo da moeda, de baixo custo de material e
de imóveis, orçadas pelo valor antigo, continuam taxadas corres-
pondentemente. As recentemente montadas, sofrendo as conse-
quências das características do momento econômico, emboras in-
feriores ás primeiras em número de operários, em valor de pro-
dução, em renda líquida, orçadas pelo valor atual pagam um im-
posto mais elevado. Em conseqüência, sacrifício das últimas, fal-
ta de estímulo aos proprietários recentes, afastamento de muitos
possíveis organizadores, ou seja — prejuízo para a economia co-
letiva em geral. Um outro efeito é a concentração de capitais num
pequeno número de estabelecimentos antigos e fortes, que encon-
traram nas condições econômicas do passado, condições excepcio-
nais de desenvolvimento anulando, pela concorrência, os pequenos
estabelecimentos.

(3) Índices: n.° de operárips, força motriz, combustíveis e lubrificantes,
matérias primas, etc.
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No momento atual, em que o Estado tão interessado se mos-
tra em aumentar sua renda para alargar seu campo de ação rela-
tivamente aos serviços públicos, a avaliação periódica do_ valor
real dos estabelecimentos para revisões do imposto, se impõe. O
estabelecimento de índices precisos de medida, correspondentes a
cada gênero de indústria, por engenheiros técnicos em indústria,
viria corrigir os males decorrentes de um critério único de ava-
liação e consequentemente os erros do imposto único.

Uma segunda relação estabelecida foi a medida do desenvol-
vimento do parque industrial do Estado e de seus municípios, re-
lativamente aos gêneros de indústrias de transformação para con-
sumo direto e indireto, e o valor per capita do parque industrial
paulista.

O montante da produção industrial do Estado, em 1938-9 de
Cr$ 6.135.386.000,00, demasiado pequena para sua população,
implicava em Gr$ 854,47 de produção per capita, anuais. De
1938 a 1943 o Estado eleva de 302,14% sua produção industrial,
atingindo a Cr$ 2.303,64 per capita. Êsse aumento foi maior
na Capital que nos municípios do interior. Em 1938 o parque
industrial do Interior produziu Cr$ 455,62 per capita e em 1943
Cr$ 1.145,56. O parque da Capital produziu em 1938 Cr$
614,10 e em 1943 Cr$ 7.504,25 per capitta, anuais.

Essas cifras, principalmente as referentes a Capital, nos con-
duzem a conclusões otimistas que uma análise meticulosa inva-
lida. Na realidade esses valores, referindo-se a todos os gêneros
de produção e, não somente àqueles mais indispensáveis a vida,
não medem o valor vital do parque industrial paulista.

A evolução industrial do Estado indica uma acentuação de
interesse e consequentemente maior desenvolvimento dos gene-
ros de indústria de transformação para consumo indireto que, em
geral, servem menos às necessidades coletivas que as de consu-
mo direto. Uma prova está em que o aumento proporcional de
1938 a 1943, do capital empatado nas primeiras foi maior que o
aumento das invertidas nas segundas, A taxa de «aumento de
uma data a outra na totalidade das indústrias do Estado foi de
215%; >as de consumo indireto sofreram um aumento de 164% e
as de consumo direto somente de 113%.

Dentro da situação relativa, de livre concorrência que atra-
vessamos, êsse desenvolvimento, muito maior do parque indus-
trial dedicado à fabricação de artigos de consumo indireto, influin-
dp na produção dos bens de consumo direto, foi, sem dúvida, uma
das causas^ que, unida a outras que surgiram ou encontraram
no regime ditatorial campo propício ao seu desenvolvimento, res-
ponsável pela elevação extraordinária do preço dos «artigos mais
indispensáveis à vida, projetando seus efeitos até o momento pre-
sente.
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No grupo de indústrias de transformação para consumo di-
reto, as discrepâncias em capital empatado e na evolução dos
mesmos, indicam, de um lado necessidade de melhor orientação
da propaganda particular, de outro necessidade de medidas por
p;arte t dos poderes públicos, tendentes a incentivar o desenvolvi-
mento dos gêneros de indústrias produtoras dos artigos mais in-
dispensáveis à vida. Algumas destas possuem capital empatado in-
ferior ou quase igual ao empatado em outras, produtoras de ar-
tigos menos necessários e às vezes prejudiciais. Um exemplo:
o capital invertido nas indústrias de fabricação de artigos de
preservação e tratamento da saúde, não somente é inferior ao
empatado nas de artigos para fumantes, na de artigos para uso
doméstico e viagem, de limpeza e toucador, etc. como, nem sem-
pre, evolue, em seu capital, mais que estas.

A produção per capita do Estado, no grupo de indústrias de
transformação para consumo direta, foi de Crf 465,13 em 1948;
eleva-se de 297,70% e atinge em 1943 a Cr$ 1.384,71. O grupode indústrias de transformação para consumo direto produz em
1938 Cr$ 387,24 per capita anuais, inferior a produção das pri-
meiTas, sofre menor aumento 234,54%, atingindo em 1943 a Cr$
908,27. Dentro desse grupo a produção da indústria presa à
alimentação é de Cr$ 169,31 em 1938 e Cr*$ 418,24 em 1943; a de
vestuário produz Cr$ 73,08 em 1938 e Cr$ 158,67 em 1943; a
de preservação e tratamento da saúde produz respectivamente
Cr$ 17,19 e Cr$ 44,59 anuais per capita e a de limpeza e toucador
somente Cr$ 17,80 em 1938 e Cr$ 38,18 em 1943.

Os últimos números e a análise da Tabela I indicam clara-
mente que o parque industrial do Estado não está aparelhado
para umai produção correspondente ás necessidades da popula-
ção. Considerando o baixo poder aquisitivo da maior parte des-
ta, a elevação do custo da vida, compreendemos melhor a eleva-
ção das taxas de morbilidade e mortalidade que as estatísticas
demográficas acusam.

Se a situação industrial do Estado não é das melhores, a agri-
cola zootécnica igualmente deixa a desejar. O ritmo e o sentido
da sua evolução denuncia problemas graves que exigem pronta
solução.

Verificamos de 1938 a 1944 queda na produção do café, que,
de 8,22 arrobas per capita em 1938, decai a 2,52 em 1944;na da
banana, que decai de 3,85 cachos per capita anuais a 3,30; na da la-
ranja que decai de 233,92 frutos em 1938 a 231,47 per capita
anuais, em 1944; na do arroz, de 130,27 quilos anuais per capita
a 64,04; na do abacaxi, de 2,72 frutos a 2,58; na do feijão, que
apresenta queda de 26,33 quilos ai 18,72 em 1944; na do fumo, de
0,014 arrobas a 0,006; na do milho, de 194,84 quilos a 132,79; na
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criação de suínos que pecai de 42,61 quilos a 38,44 anuais per
capita em 1944.

A queda na produção do café foi enorme nos municípios do 3.
Distrito Agrícola, que se extende pela região litorânea e sul

do Estado (100 — 8,04%), nos do 8.° Distrito (Alta Mogiana) cuja
produção em 1944 compreende 13,61% da de 1938; nos muruci-
oios do 2.° Distrito (Vale do Paraíba) que reduz sua produção a
20 48%; nos do 7.° Distrito (Baixa Paulista) que reduz sua pro*.
dução a 25,75%; sofreram menores quedas os municípios do ».
10o jo 6°e5° Distritos Agrícolas. A menor redução veriti-
camos nos municípios do 4.° Distrito cuja produção cái a 63,19%
em relação a de 1938. A queda na produção do arroz provem,
como a do café, da queda geral do Estado, mas os municípios que
ac^Um maiores quedas são os do 1.° Distrito (Capital e vizi-
nho*- 100 a 26,27%; os do 3.° - 100 a 29,77%; os do 9» -

mn a 36 81% As menores quedas são registradas pelas estatis-
ticas nos'municípios do 5o, 7°, e do 8.° Distritos Agrícolas. A

aueda na produção do feijão provém, principalmente das registra-
5ãs nos mSniclpios do 3», l.°,*2.° Distritos A produção da.banana
decai muito «os_ municípios do l/>, V, 8.«- ttjteta. O müho

decai em produção nos municípios do 1.°, 3.° 4. , b. , 9* , e iu. uib

tritos e o fumo em quase todos.
Compensando essa situação, verificamos elevação na produção-

da mandioca nos municípios, principalmente, do 7. , 6. , ». , 9. ,
e 10 ° e 2 ° Distritos; elevação da produção da mamona, principal-
mente nos do 10-°, 8.°, 9.°, 7.°, 4.°, Distritos, decaindo nos do 6. ,
5 o 40 x o. aumento de produção da cana, principalmente nos mu-
nicípios do 7.0, 6.°, 8.0, lO.o, 9° Distritos e queda nos do 3_ ; ele-
vação da safra do algodão nos municípios do 10. , 9. , b.., t>. , »• ,
7 ° Distritos e queda nos do 2.° e 3.°; aumento de produção da ba-
tata nos municípios do 10.°, 6.°, 5.°, 1.°, e queda nos do 2.°, 3-°, 7.° 9.°;
a laranja aumenta em produção nos do 10.°, 9.°, 6.°, 7.° e 8.° e decai
nos do 1.°, 2.°, 3.° e 4.° Distritos; o abacaxi aumenta em produção
nos municípios do 4.°, 6.°, 7.°; a cultura da uva aumenta nos municí-
pios do 1 °, 6.°, 7.°, 9.° Distritos; a do chá confina-se em 1938 aos
municípios da área litorânea e em 1944 as estatísticas registram a

produção somente em Ribeira.
Em resumo, poderemos apontar os seguintes característicos

da evolução agrícola do Estado: os maiores aumentos de produção
apresentados pelos diferentes gêneros agrícolas prendem-se à agri-
cultura industrializada: mandioca, mamona, cana, chá, algodão;
produtos essencialmente ligados à alimentação do paulista, como o
arroz, o feijão, o café, sofrem quedas bastante significativas em
sua produção; igualmente o milho, estreitiamete ligado á engorda
do porco, decai, acarretando, unido a outras causas, queda na pro-
dução suina; o valor per capita da produção rural paulista, já bai-
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xo em 1938 decai em 1944, principalmente em relação aos gene-
ros mais indispensáveis à vida

Não esquecendo que parte dessa produção se destina à ex-
portação, podemos afirmar, sem medo de errar, que, quer em re-
Iação a sua indústria, quer em relação a sua agricultura, São Paulo
apresenta situação precária. A necessidade de planejamento eco-
nômicos tendentes a incentivar a produção agrícola e industrial,
relativamente aos gêneros mais indispensáveis a vida é das mais
urgentes e somente pesquisas dirigidas por técnicos e especialistas
nos diferentes campos de conhecimento afetos ao fenômeno, pode-
rão forncer ao Estado e às entidades competentes, dados segu-
ros para um planejamento racional.

Igualmente parece oportuno salientar, diante da situação ex-
tremamente delicada da agricultura paulista, a extrema prudên-
cia que os responsáveis pela revisão dos impostos territoriais de-
vem ter, não esquecendo que gêneros diferentes de produção, exi-
gem critérios diferentes de avaliação.

Seria impossível neste rápido apanhado salientar a situação de
cada município paulista.

Resumindo teríamos:
O campo de variação expresso pelos valores relativos dos di-

ferentes índices de produção agrícola, muito mais estreito que o
dos valores industriais, correspondentes e, a relação entre os va-
lores extremos dos diferentes índices agrícolas, indicam uma ho-
mogeneidade de composição dos elementos, muito maior, na estru-
tura econômica agrícola que na industrial dos municípios paulistas.
Essa homogeneidade provém do processo de competição que atuou
no campo dos valores agrícolas, num período muito mais longo do
que o que atuou no dos valores industriais, permitindo um equili-
brio de forças mais normal no primeiro do que no segundo. A
estrutura econômica industrial de São Paulo, muito mais recen-
te, não atingiu ainda esse equilíbrio resultante de uma longa com-
petição, apresentando assim, monopólios, concentrações de capi-
tais," explorações, e uma grande discrepância na distribuição de seus
valores municipais.

Essa homogeneidade de composição faz com que, não obstante
o ritmo mais intenso do desenvolvimento industrial que do agri-
cola e do montante maior de produção industrial que da agrícola,
os municípios paulistas apresentem situação agrícola melhor que a
industrial, em relação à população.

Realmente, 252 municípios em 1938 e 235 em 1943 apresen-
tam, na indústria, valores per capitai da propriedade, inferiores a
Cr$ 500,00; 226 em 1938 e 160 em 1943 apresentam produção in-
dustrial per capita inferior a Cr$ 500,00 anuais. Os valores agri*
colas, municipais, per capita, são muito superiores e tendem a
concentrar-se nas classes mais altas. Somente 52 municípios pos-
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suem valores per capita de propriedade inferiores a Crf o00,00.
Somente 18 em 1938 e 30 em 1944 apresentam valores per capita
de produção agrícola inferiores a Crf 500,00 anuais. As frequen-
.cias elevam-se nas classes mais altas: 85 em 1938, 461 em 1944 apre-
sentam produção rural per capita de Crf 501,00 a Crf 1 000 00; 120
em 1938 e 132 em 1944 apresentam valores de Crf 1.1UU,UU a ur»
2 000 00- 34 municípios em 1938 e 43 em 1944 apresentam valores

^r capite de produção que vão de Crf 2.100,00 a Crf 3.000,00; 5
municípios em 1938 e 19 em 1944 apresentam produção per capita
superiores a Crf 3.000,00 anuais-

Os municípios mais ricos do ponto de vista da relação entre
é valor agrícola e a respetiva população são os das áreas novas do
Estado. Os grandes centros de produção agrícola localizam-se nos
municípios: Monte Aprazível, Mirassol, Tanabi, Rio Preto, Catem-
duva, no 10.° Distrito; Valparaiso, Tupã, Pompeia, Garça, Biriguí,
Cafelândia, Araçatuba, no 9.°; Piracicaba no 7.° e Campinas no 6.°
Distrito Agrícola.

As tendências gerais da evolução industrial e agrícola do Es-
tado, relativamente a seus municípios são:

_ de 1938 a 1944 observamos uma tendência muito maior de
desenvolvimento industrial que do agrícola. Tomando como base
cs valores de 1938, teríamos em 1944 um desenvolvimento de valor
da produção industrial igual a 302,14% e da produção agrícola de
121,90%.

— Não somente o ritmo de desenvolvimento da produção in-
dustria! foi muito maior que o do desenvolvimento agrícola, como
os valores industriais, de 1938 a 1944 tendem a ultrapassar os agri-
colas. O montante de produção agrícola em 1938 (Crf
7.448.372.079.00) representava 121.40% do total da produção indus-
trial (Crf 6.135.386.000,00), mantendo igual relação os valores per
capita (Agrícolas - Crf 1.037,33; industriais - Crf 854,47). Em 1944
o montante da produção agrícola-zootécnica (Crf 9.079.713.879,00)
representa somente 48,98% do montante da produção industrial
<Crf 18.537.462.991,00). sofrendo concomitante decadência os valores
per capita (Crf 1.174,75 agricultura; Crf 2-398,42 indústria).

Dentro da, estrutura geral do Estado, as alterações sofridas
pelos seus municípios são as seguintes:

— o número de municípios que tendem <a elevar seus valores,
j^eMivíimenteraos_outros do Estado, é muito maior quando conside-

aa* V ;'•»' . Orna r

ramos os índices industriais, do que quando consideramos os agri-
colas. 109 municípios elevam seus valores relativos industriais e,
somente 78 elevam os agrícolas. 118 permanecem estacionados
quanto ao valor relativo de produção agrícola e 56 quanto aos da
produção industrial.
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— somente 33 municípios desenvolveram-se, relativamente
aos demais, em valores industriais e agrícolas: Indaiatuba, Salto,
Angatuba, Boituva, Itapetininga, Itararé, Piedade, Pilar, Pirambóia,
Cândido Mota, Ourinhos, Paraguaçu, Quatá, Rancharia, Regente
Feijó, Salto Grande, Santo Anastácio, Prata, Leme, Vargem Gran-
de, Guariba, Monte Mor, Tabatinga, Pontal, Gália, Garça, Guarara-
pes, Valparaiso, Catantuva.

— Alguns municípios permaneceram na mesma posição den-
tro da estrutura geral do Estado, por seus valores agrícolas e in-
dustriais. Com altos valores industriais nas duas datas, mas com
pequenos valores agrícolas teríamos o município de Juqueri. Com
altos valores agrícolas e baixo valor industrial teríamos: Capão Bo-
nito, Ipauçu, Itáí, Caconde, Grama, Mogi Guaçú, Altinópolis, Itu-
verava, Pirangí, Pitangueira, Glicério, Ibirá, Palestina, Potirenda-
ba. Com altos valores industriais e agrícolas teríamos: S. José dos
Campos, Presidente Prudente, Limeira, Piracicaba, S. Carlos, Barre-
tos, Franca, Rio Preto.

— 12 municípios decaíram, relativamente aos outros, em seus
valores industriais e «agrícolas: Bragança, Cananéia, Assis, Campos
Novos, Itapolis, Matão, Bocaina, Avaí. Lins, Pirajuí, Itajobí, Olímpia-

— Os municípios onde a industrialização, em detrimento da
agricultura, mais se intensificou foram: Capital, Juqueri, Salto,
Santo André, Cruzeiro, Taubaté, Santos, Sorocaba, Araras, Cam-
pinas, Limeira, Santa Bárbara, Vila Americana, S. Carlos, Barretos,
Ribeirão Preto, Bauru. Marília.

— Com estrutura econômica repousando predominantemente
sobre a agricultura encontramos: Monte Aprazível, Mirassol, Ta-
nabi, José Bonifácio, Paulo Faxia, Mundo Novo, Biriguí, Cafelandia,
Garça, Pirajuí, Pompeia, Valparaiso, Tupã, S. Pedro do Turvo, Re-
gente Feijó, Quatá, Presidente Vencesláu, Maracaí, Ipauçú, Xa-
vantes, Viradouro, Pitanguerias, Pedregulho, Pirangí, Monte Alto,
Guaíra, Colina, Cajurú, Bariri, Boa Esperança, Borborema, Ibitin-
ga, Pederneiras, S. Pedro, Grama, Angatuba, Bofete, Itararé, Tietê,
Ribeira, Xiririca, S. Luiz do Paraitinga, Joanópolis, S. Roque.

8 — Os municípios mais decadentes do Estado, relativamente
aos dois índices são os do 3.°, do 2.°, do 4.° Distritos Agrícolas, mas,
onde essa decadência se manifesta, relativamente á população, de
forma alarmante, é em grande parte nos municípios da orla literânea
Sul do Estado.
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INDUSTRIA DO EST
CAPITAL INVERTIDO E

¦¦^¦^^¦^'¦-¦¦¦¦-¦^¦¦"•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^^
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GÊNERO DE INDÚSTRIA Capital-Invertido (Cr$) ^íyoo iy4o of

CONSUMO INDIRETO:
Motores 7.000 7.093.175 1.013
Artigos Diversos 42.799.000 434.913.325 1.016
Combustweis 185.000 12.608.636 681
Alimentação 60.501.000 139.510.000 230
Máquinas e Aparelhos p/

Indústrias 42.526.000 119.264.707 280
Vestuário 654.040.000 1.212.570.571 185
Artigos p/ uso doméstico

e viagem 7.247.000 11.051.783 152
Máquinas e Aparelhos p/

Comércio 1.086.000 2.361.190 217
CONSUMO DIRETO:
Alimentação 586.230.000 991.023.017 169
Artigos para uso diverso 28.508.000 30.711.693 107
CONSUMO INDIRETO:
Construção, Instalação e

Serv. Urbanos 164.769.000 386.482.989 234
Máquinas p/ fins diversos 12.166.000 42.339.880 348
Máquinas p/ Agricultura

e Pecuária 11.270.000 . 12.913.174 114
Educação, Diversão e Prop. 78.709.000 169.725.755 215
Embalagem 85.923.000 198.160.752 230
CONSUMO DIRETO:
Limpeza e Toucador 27.934.000 43.952.973 157
Vestuário 107.042.000 172.734.295 161
Artigos p/ Preservação e

Trat. da Saúde 34.529.000 67.631.863 195
Comunicação e Sinalização 1.286.000 6.292.043 480
Artigos p/ uso doméstico

e Viagem 67.199.000 149.773.799 222
Diversão, Educação e Prop. 54.611.000 131.219.761 240
Artigos para Fumantes 38.222.000 70.338.281 184
Meios de Defeza 7.302.000 2.959.833 40
CONSUMO INDIRETO:
Transportes e Acessórios 87.830.000 203.590.625 231
CONSUMO DIRETO:
Construção, Instalação e

Serv. Urbanos 9.960.000 61.208.095 614Iluminação e combustíveis 5.690.000 171.710.193— 301
«**^mmmmm^_^^_^^^_______^^__
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ADO DE SÃO PAULO
VALOR DA PRODUÇÃO

^^^mÊ^*m^m.^m^mÊmmm—Ê,^mmmm—^—^^a,mammaaaÊaaa—a^,^—^^—^*mimammm—tamma~amm^—m—mÊ~B^^m^m^^^m^^^^^^^^^^^^^mmmam^^maaaaaatH~^aamm—mmmmmm~am

Valor dk Evo- Valor da Produção Evo-
Produção (Cr$>) lução per Capita (Cr$) lução
1938 1943 1938 1943 %

92.000 46.876.395 5.095 0,01 5,82 5.820
136.811.000 1.411.769.884 1.031 19,05 175,44 920

1.534.000 23.826.453 1.553 0,21 2,96 1.409
269.568.000 897.910.434 333 34,42 111,58 324

65.913.000 382.656.572 580 9,17 47,55 518
1.690.402.000 5.499.492.812 325 235,42 683,42 290

17.852.000 52.369.553 293 2,48 6,50 262

2.825.000 7.694.365 272 0,39 0,95 243

1.215.753.000 3.365.627.835 276 169,31 418,24 247
67.897.000 146.083.281 215 9,45 18,15 192

391.472.000 1.014.095.610 259 54,52 126,02 231
43.976.000 170.670.395 388 6,12 21,20 346

35.908.000 63.678.548 177 5,00 7,91 158
185.519.000 471.337.651 254 25,83 58,57 226
246.988.000 646.725.503 261 34,39 81,36 236

. !¦¦¦".¦; '¦¦¦:: 
.'¦¦ 

. ;
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127.863.000 307.252.322 240 17,80 38,18 214
524.771.000 1.276.834.126 243 73,08 158,67 217

123.446.000 358.842.047 290 17,19 44,59 259
8.167.000 42.438.397 519 1,13 5,27 466

217.533.000 622.401.308 286 30,29 77,34 255
185.519.000 471.337.651 254 25,83 58,57 226
172.645.000 335.433.124 194 24,04 41,68 173

7.281.000 3.041.895 41 1,01 0,37 36

261.652.000 508.388.246 194 36,44 83,17 228

95.530.000 283.871.482 297 13,30 35,27 265
31.852.000 - 95.722.629  300 4,43 18,95  527 
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PRODUTOS

Café
Banana
Laranja
Chá
Uva
Abacaxi
Algodão
Amendoim
Arroz
Batata
Cana
Feijão
Fumo em Corda
Mamona;
Mandioca
Milho
Tomate
Alfafa
Bovinos
Suinos
Ov?<nos
Caprinos

PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ZOOTÉCNICA

MONTANTE DA PRODUÇÃO P/ CAPITA
1938 1943 %

(x) Valor em cruzeiro*

¦ * - • —+^^^mmmm*È^mtmam «-flaj -* ' 'jlu -**gBMjg^^t^M-—--^^^

8,22 a. 2,53 a. 30,77
3,85 cachos 3,30 cachos 85,71
233,92 f. 231,47 f. 98,95

0,017 k. 0,040 k. 23,52
1,84 k. 2,86 k. 155,43
2,74 f. 2,58 k. 94,16
6,31 a. 11,64 a. 184,46

2 28 k 
130,27 k. 64,*04 k.' 49,15
11,35 k. 14,29 k. 125,90

217,41 k. 536,23 k. 246,64
26,33 k. 18,72 k. 71,09
0,014 a. 0,006 a. 42,85
1,70 k. 7,71 k. 453,52

28,13 k. 137,07 k. 487,20
194,84 k. 132,79 k. 68,15

3,16 k. —

77,64 k. 96,88 k. 124,78
42,81 k. 38,44 k. 89,79

0,46 k. 3,20 k. 695,65
0,35 k. 0,49 k. 140,00

493,26
17,33
21,93

0,02
9,23
1,09

84,92

43,99
10,16

25,02
0,96
0,92
1,96

57,67

0,84
129,34
89,76

0,34
0,46

170,98
10,95

6,94
0,49
5,16
1,46

308,86
2,37

84,77
21,31
31,22
24,47

0,83
6,65

21,35
84,80
6,27

270,92
107,81

1,24
3,02

34,66
63,18
31,64

2.450,00
55,90

133,94
363,70

192,70
209,74

97,80
86.45

722,82
1.089,28

147,04

209,46
120,10
364,70
656,52

I

I

VALOR DA PRODUÇÃO P/ CAPITA (x)
1938 1943 °ío
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Crise do espírito ?
ASTROJILDO PEREIRA

Crise de Superestrutura

Existe uma crise do espírito? Respondo afirmativamente. Mas
como não creio no primado do espírito, acrescentarei que se trata,
no caso, justamente, de uma crise de superestrutura, condicionada
pela crise geral que se verifica na infraestrutura econômica da
sociedade em que vivemos. No famoso prólogo escrito em 1859 para
o seu livro Contribuição à Crítica da Economia Política, Marx traçou
a linha essencial do processo histórico que produz as crises e revolu-
ções. Permita-me citar um pequeno trecho dessa página genial do
fundador do socialismo científico: "Ao chegar a determinada fase de
desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade cho-
cam-se com as condições de produção existentes ou, o que não é
senão a expressão jurídica disto, com as relações de propriedade
dentro das quais se têm movido até então. De formas de desen-
volvimento das forças produtivas, tais relações transformam-se em
entraves. E abre-se assim uma época de revolução social." A lição
colhida por Marx no estudo aprofundado da história da humanidade
cpnfirma-se inteiramente na época presente, que é uma épocai de
revolução social, de choque das forças produtivas de caráter social
com as relações de propriedade de caráter individual, época históri-
ca que assinala a passagem da economia de tipo capitalista para a
economia de tipo socialista.

Aceita como certa a concepção marxista, é aí, nesse choque
estrutural, que víamos encontrar a origem das diversas crises —
econômica, política, espiritual, etc. — que tamanho preocupação
estão produzindo em certos espíritos. Digo "em certos espíritos"
porque, na verdade, não existe acordo nem na maneira de julgar
nem muito menos na maneira de "sofrer" tais crises. Facilmente
se pode verificar que elas repercutem por modo muito diverso se-
gundo se trate de homens pertencentes às classes dominantes ou
às outras classes. Para uns a crise é motivo de angústia, de deses-
pêro, de aniquilamento; para outros, não. Por exemplo, para cer-
tos intelectuais ainda presos por fios visíveis e invisíveis à ordem
social em crise, a "crise do espírito" vem a ser muito simplesmente
a crise do seu próprio espírito desarvorado e atormentado. Outros
intelectuais existem, no entanto, a começar pelos marxistas, que
não "sofrem" essa crise do espírito. Sendo que os marxistas não só
não a "sofrem" como, ainda, convictos de bem compreender a causa,
a significação e o mecanismo da crise, lutam francamente no sentido
de um desenlace histórico favorável às forças sociais progressistas e
renovadoras.
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Responsabilidades

Pergunta-me v., em seguida, "que livros, nomes e idéias respon-
sabilizar pela crise"? Depois do que ficou dito antes, é claro que
eu não poderia atribuir a responsabilidade da crise a nenhum livro,
nenhum nome, nenhuma idéia. Pelo contrário, o que me parece
verdadeiro é "responsabilizar" a crise pelo aparecimento de livros,
nomes e idéias, exatamente os livros, os nomes e as idéias que tra-
tam do problema da orise, investigando as suas causas, interpretando
a sua significação, prevendo os seus efeitos presentes e futuros, pro-
pondo soluções, remédios e panacéias.

Cabe aqui tocar num ponto importante, em torno do qual se
tem repetidamente armado e insuflado muita confusão. Sabe-se que
os marxistas não admitem a tese idealista do "primado do espírito".
Não significa isto, porém, que eles neguem ou menospresem a in-
fluência do espírito sôbre os acontecimentos. Engels liquidou esta
questão definitivamente, numa carta datada de 1894. Citarei duas
passagens desse documento: "Não há pois um efeito automático
da situação econômica, como alguns autores escrevem por comodi-
dade. São os homens que fazem a própria história, mas num meio
dado que os condiciona, sobre a base de relações efetivas determina-
das. Entre estas últimas, as relações econômicas, por mais poderosa
que seja a influência sôbre elas exercida pelas outras relações de
ordem política e ideológica, são no entanto aquelas cuja ação vem
a ser decisiva e que por isso mesmo constituem o fio condutor que
permite compreender o conjunto do sistema". Por outras palavras,
mais explicitamente: "O desenvolvimento político, jurídico, filo-
sófico, literário, artístico, etc, repousa sôbre o desenvolvimento eco-
nômico. Mas todos esses fatores reagem uns sôbre os outros, con-
juntamente ou separadamente, e também, sôbre a base econômica".
Plekhanov, que se serviu dessa carta em suas Questões Fundamentais
do Marxismo, ao tratar do mesmo assunto, mostra que tal foi sempre
o pensamento de Marx e Engels, e abona a sua opinião com cita-
ções extraídas preferentemente do Manifesto Comunista, publicado,
como se sabe, no começo de 1848. Também Stalin, continuador de
Marx, Engels e Lenin, escreveu o seguinte sôbre a matéria: "No
tocante à importância das idéias e teorias sociais e das concepções
e instituições políticas, no tocante ao papel que desempenham na
história, o materialismo histórico não só não nega, como, pelo con-
trario, salienta a importância do papel e da significação que lhes
correspondem na vida e na história da sociedade".

Podemos então afirmar que vários dos livros, nomes e idéias
suscitados pela crise contribuem acertadamente para melhor com-
preensão e portanto para melhor solução dos problemas relaciona-
dos com a crise. Mas há também outros livros, nomes e idéias, cuja
contribuição revela-se negativa e, não raro, nefasta e desastrosa.
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A caminho do socialismo
Não seria razoável dizer-se que só os livros, nomes e idéias

marxistas se contam entre os primeiros. Pode-se apontar mais de
um autor não marxista cuja contribuição ao estudo da crise tem
sido mais ou menos valiosa e útil. Mas, na verdade, só os autores
marxistas — homens ao mesmo tempo de pensamento e de ação —
trazem uma contribuição decisiva ao estudo e à solução da crise.
E isto nos múltiplos domínios da filosofia, da economia e da política.
Faço esta afirmação assim categórica não apenas por ser eu próprio
adepto do marxismo, mas baseado no fato incontestável de que o
marxismo é uma ciência social rigorosamente objetiva, em concor-
dância dialética e histórica com o mundo e a sociedade humana em
perpétuo desenvolvimento. Êle nos fornece o instrumento incom-
parável de pesquisa dos fatos sociais, de avaliação dos fatores ma-
teriais e espirituais que entram na composição dos acontecimentos.
Aí estão as obras de Marx, Engels, Lenin e Stalin para prová-lo.
Tome-se, por exemplo, o Manifesto Comunista, cujo centenário se
comemorou recentemente e verifique-se o que iaconteceu no mundo
a partir de 1847. Aconteceu justamente aquilo que o Manifesto
traçara, em linhas gerais, como perspectiva do desenvolvimento ul-
terior da sociedade. Em fins de 1847, quando foi elaborado o Mani-
festo, os comunistas formavam pequenos grupos clandestinos de
operários e intelectuais revolucionários na Alemanha, ná Inglaterra,
na França, na Bélgica, na Suiça. Em fins de 1947, cem anos depois,
o proletariado do mundo inteiro comemorou a passagem do 30.°
aniversário da revolução comunista, vitoriosa num país que ocupa
mais da sexta parte da superfície do globo, com uma população
de quase 200 milhões de trabalhadores. Compare-se a Europa de
1848 com a Europa de 1948: o salto foi imenso, pois ao lado da
república soviética, completamente liberta do capitalismo, florescem
numerosos países em marcha aberta para o socialismo. E' evidente
que essas coisas aconteceram não porque estavam programadas no
Manifesto Comunista; mas ninguém de boa fé poderá negar que
Marx e Engels souberam exprimir, com objetividade científica, num
momento histórico determinado, a realidade da situação social en-
carada dialèticamente, isto é, em seu movimento interior, em seu
impulso inelutável para a frente. Se as idéias do Manifesto Comu-
nista se realizam, isto se deve a que elas correspondem, como orien-
tação geral e programa político, às necessidades da época histórica
de deperecimento do capitalismo e advento do socialismo.

No discurso que pronunciou a 7 de Novembro último, dia ani-
versário da revolução proletária, disse Molotov que hoje em dia
todos os caminhos levam ao comunismo. Essa é com efeito a reali-
dade histórica do mundo, na época presente, para a qual só existe
uma perspectiva fecunda, uma única perspectiva realmente demo-
crática — a que abre caminho para o socialismo. Pode a reação im-
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perialista empenhar-se em manter sob o seu jugo os países ainda em
regime capitalista e respectivas colônias e semi-colonias. Pede,
para esse fim, lançar mão dos meios mais diversos, desde a prepa-
ração de uma terceira guerra mundial, a chantagem da bomba atô-
mica inclusive, até aos diversionismos ideológicos na filosofia, na
arte e na literatura: nada disso impedirá a marcha necessária
para a frente. Marcha difícil dura, que se processa entre avanços e
recuos, mas com caminhos que se abrem cada vez mais numerosos
por todos os montes e vales do mundo.

Referi-me aos diversionismos ideológicos de que se serve a
reação imperialista na sua luta feroz contra o avanço da democracia
e do socialismo. São diversionismos que -a* publicidade à americana
logo converte em moda, e que às vezes assume aspectos de verda-
deira epidemia espiritual. E' o caso do existencialismo, das obras
de Sartre, de Koestler e de outros fabricantes de "teorias" e "escolas"

que apenas conseguem iludir os que andam em busca de ilusões
é que são efetivamente responsáveis pelas "crises" de consciência
como quem busca entorpecentes para os seus desesperos e angústias.
Pode-se observar talvez, neste ponto, que tais livros, nomes e idéias
é que são efetivamente responsáveis pelas "crises" de consciência
que desorientam e aniquilam o espírito de muito jovem da classe
média perdido entre o céu e a terra. Aliás, precisamente para esse
fim é que a publicidade a serviço da reação inventa e impinge os
corifeus do diversionismo e suas "novidades" filosóficas, artísticas e
literárias.

Saída para a situação brasileira
O Brasil, evidentemente, é um país que se acha enquadrado no

sistema capitalista mundial, e por isso mesmo sofre também os efei-
tos da crise geral do capitalismo. Mas nós não somos um país
onde predomine a economia de tipo capitalista, pois a verdade é que,
no conjunto da nossa vida econômica e social, predominam ainda
certas formas de produção e de relações sociais de tipo pre-capitalis-
ta, semi-feudal, cuja persistência se explica pela própria persistên-
cia de sua base estrutural, que é constituída pela grande proprie-
dade latifundiária. No monopólio da terra encontra-se, com efeito,
a causa principal do nosso tremendo atraso em relação aos países
capitalistas mais adiantados, e daí a nossa posição inferior de país
dependente, com características semi-coloniais iniludíveis.

E' claro que esse atraso de ordem econômica e social determina
e condiciona todo o nosso atraso de ordem cultural e espiritual. Er
o latifúndio o responsável não apenas pelo baixo nivel de produção,
mas também pelo baixo nivel de cultura, pelo baixo nivel de vida
espiritual do nosso povo. Com 70 a 80 por cento de analfabetos,
30 milhões de brasileiros desnutridos e roidos por mil doenças, a
nossa vida espiritual e cultural se reduz a um triste luxo das
classes dominantes, triste privilégio de uma elite de amadores,
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triste brilho de cúpulas douradas que se erguem sobre miseráveis
paredes de pau a pique.

Mas vejamos, em resposta à pergunta formulada, qual a saída
que me parece mais acertada para a situação brasileira.

Pode haver e há efetivamente muitas divergências de opinião
no que se refere ao reconhecimento e à indicação dos caminhos quelevam à democracia e ao socialismo. Mas, com a exceção lógica dos
donos do capital imperialista e seus aliados e agentes nos diversos
setores da sociedade, ninguém mais duvida de que o mundo capita-
lista chega ao fim e já entramos na era do socialismo. E visto queo Brasil faz parte dêste mundo, logo se compreende que tambem
nós marchamos na mesma direção. O que não quer dizer, bem en-
tendido, que o nosso seja um caminho aberto em linha reta para
o socialismo.

Os países economicante atrasados e dependentes, do tipo do
Brasil, necessitam, primeiro, de liquidar o que ainda resta, no con-
junto da sua economia, de modos pre-capitalistas de produção, li-
cuidando, do mesmo passo, a dominação que sobre eles exerce o
capital estrangeiro colonizador. Com a liquidação simultânea dos
entraves internos e externos, acreditamos que a nossa economia
poderá realizar enormes e rápidos progressos, que nos colocarão a
par dos países capitalistas mais adiantados. Basta considerar o que
será então o nosso mercado interno com o aumento da capacidade
aquisitiva de milhões de camponeses, hoje servos dos grandes senho-
res de terra e amanhã pequenos proprietários livres e prósperos.
Só assim se estabelecerão condições favoráveis ao pleno desenvol-
vimento do capitalismo nacional, criando-se, em conseqüência, as
condições necessárias à passagem ulterior para a economia de tipo
socialista.

Ao contrário de reformadores utopislas, os marxistas não jul-
gam possivel a nenhum país chegar ao socialismo sem antes passar
pela fase capitalista de sua economia. O que não quer dizer, tam-
pouco, que as coisas se realizem segundo planos abstratos e esquema-
ticos, com linhas estanques de separação entre economia pre-capita-
lista, economia capitalista e economia socialista. As coisas se desen-
rolam, na realidade, como um processo vivo, o que chamamos pro-
priamente de processo dialético, em que se verificam a coexistência
e o choque de elementos contrários.

Pensamos, em suma, que os problemas brasileiros, dentro das
condições concretas existentes em nosso país e em conexão com a
situação mundial, reclamam soluções imediatas que tenham por base
a reforma agrária e a luta contra a dominação imperialista. Acres-
vcentajremos que a aplicação de tais soluções depende precipuamente
da existência, na prática e não apenas no papel, de um verdadeiro
regime democrático, isto é, de um regime político e administrativo
que conte com a confiança, o apoio e a participação ativa das mais
amplas camadas do nosso povo. Fora disso, estou convencido, é
tudo ilusão ou mistificação.



Neurose: a solução Koestler
"Et vous voilà seul dans les no-wwn'8 land

"Croisade sans croix"
Arthur Koestler

ANTÔNIO BRANCO LEFÉVRE

O* grande sucesso obtido pelas obras de Koestler, nesta época
em que o surto democrático despertado no ocidente pela guerra,
vem cedendo lugar a uma onda de reacionarismo que em muitos
casos adopta um tipo de reação francamente neurótico, obriga-nos
à análise de um aspecto da obra deste autor quç alguns incluem
entre os maiores escritores contemporâneos. Não procuraremos
fazer a análise das qualidades do "escritor" Koestler. Muitos ou-
tros já o fizeram, chegando a uma conclusão mais ou menos una-
nime de que suas qualidades, digamos técnicas, como escritor são
verdadeiramente excepcionais.

Propomos a análise de um outro aspecto de su^ obra
que ainda não foi suficientemente focalisada. Esta aná-
lise nos levará ao terreno da responsabilidade que o escritor, o in-
telectual, de uma maneira geral, assume diante dos homens. A obra
de Koestler, a conhecida entre nós pelo menos, gira toda em torno
de problemas atuais, vivos, alguns dos quais ainda em fase de pie-
no desenvolvimento, decorrendo daí a parcela maior de sua res-
ponsabilidade, uma vez que pode sugerir soluções e impor deci-
soes, capazes de intervir, alterando, o curso da evolução destes
acontecimentos. O que nos chama a atenção primeiramente nos he-
róis da galeria koestleriana é a percepção aguda de certos pròble-
mas do mundo de hoje, percepção analisada com sagacidade rara
no "back ground" enfumaçado de uma atmosfera de angústia qua-
se irrespirável. Seus heróis vivem situações de uma dramatici-
dade chocante, a ponto de despertarem nos leitores a simpatia que
habitualmente dispensamos aos que sofrem profundamente por
uma causa a que mais ou menos todos nós, homens de hoje, estamos
ligados. Se esperássemos apenas de um escritor a argúcia da aná-
lise psicológica de certas situações, poderíamos considerar Koestler
como muito próximo da perfeição. Com efeito, raros são os escri-
tores com uma capacidade de apreender e descrever os conflitos
humanos que encontramos em Koestler. A cultura múltipla e in-
quieta, o senso jornalístico de^concentrar nuffiã reportagem os as-
pectos mais vivos e interessantes de uma situação, a fantasia exu-
berante que acrescenta a fatos que podem ser reais, uma tonalida-
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de atraente que magnetisa o leitor, fazem com que o livro não seja
abandonado enquanto não se chegue ao fim, ao desejado fim que
apresentará a solução para o easo cujo desenvolvimento seguimos
com uma anciedade crescente. Neste ponto é que surge então a
grande dúvida e posteriormente a enorme decepção. Koestler não
oferece qualquer solução para os problemas que tão agudamente
focalisa. O leitor vê-se então na situação daquele que recebe a in-
formação de que um grande tufão vem se aproximando e que não
há nada a fazer. E' inútil fugir. Não há local seguro pois na rea-
lidade o homem não pode fugir de si mesmo e dos problemas que
cria. Só há uma saída, a neurose, porta sempre aberta para os
grandes personagens do autor de "Cruzada sem Cruz".

Muito se tem escrito nos últimos anos em revistas médicas e
leigas sobre a neurose como destino do homem moderno. O termo
neurótico saiu das publicações científicas e adquiriu um sentido
um tanto confuso para o leigo, pois passou a ser aplicado de uma
forma excessiva e indiscriminada, muitas vezes mesmo com uma
intenção pejorativa evidente. E' preciso que se dê ao termo o seu
legítimo sentido. O que caracteriza o comportamento neurótico é
a discrepância com relação ao das demais pessoas, ou melhor a ine-
xistência de uma coincidência de seu comportamento com os tipos
de conduta considerados normais em uma época. A idéia de norma-
lidade é muito lata e adquire nma considerável plasticidade se a
encararmos no tempo, no espaço e mesmo na classe social a que
pertence a pessoa a quem se atribue o julgamento. E' perfeita-
mente normal, por exemplo, o comportamento de um aristocrata
que passe seus dias dedicando-se à leitura, à pesca, aos longos pas-
seios pelo campo, ou mesmo, mais simplesmente, jogando baralho
em um clube. Ninguém entretanto seria capaz de afirmar que tal
comportamento fosse normal em um pequeno burguês. Os padrões
de normalidade variam com a cultura, a época, o sexo e a classe
social. Êste fato que é evidente e tem uma aparência banal permi-
te deducações interessantes como seja a de que é impossível esten-
dermos ilimitadamente um determinado atributo, considerando-o
como inerente à personalidade humana. Não é possível afirmar-se
qué um determinado modo de agir é "normal" considerando toda a
espécie humana através do tempo. O fato é que nossos julgamentos
são subordinados às condições do meio em que vivemos. Somente
poderemos compreender integralmente seja o homem normal, seja
c neurótico se conhecermos as condições sob as quais êle vive,
ou melhor se conhecermos a influência que uma determinada cul-
tura exerce sobre o indivíduo. Êste ponto foi muito pouco desen-
volvido por Freud e é mesmo uma das lacunas de sua obra de
gigante, lacuna de grande importância uma vez que ela torna mui-
to difícil, se não impossível, a análise justa da motivação dos atos
ae um determinado indivíduo. O comportamento neurótico pode
ser bem caracterizado por dois elementos sempre presentes: uma
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certa rigidez em suas reações em face de diferentes estímulos, e
um desnível entre sua capacidade e suas realizações. O neurótico
é pouco flexível, hipoplástico, incapaz de reagir especificamente
diante de situações determinadas, sendo levado por esse motivo a
discrepar das reações dos homens comuns. A produção dp neuró-
tico será sempre de um inferiorisado diante de suas próprias pos-
sibilidades, ou, em outras palavras, como diz Karen Horney, o neu-
rótico se supõe um obstáculo em seu próprio caminho. Múltiplas
são as manifestações de um comportamento neurótico; podemos en-
tretanto salientar na dinâmica de sua atividade mental um colo-
rido constante de angústia determinante de uma série de reações
de defesa que tornam os casos individuais specíficos, no emaranha-
do de uma trama característica de reagir. Uma determinada cul-
tura gera angústias de um colorido próprio e as conseqüentes rea-
ções de defesa, que em última análise, mantém o comportamento
neurótico em atividade. Todos os indivíduos influenciados por uma
determinada cultura reagem e se defendem diante dos perigos que
esta cultura lhes possa oferecer. O neurótico acrescenta a êste
padrão de reação que consideramos normal pela sua generalização,
uma tonalidade originada, das angústias decorrentes de experiên-
cias traumatisantes de seu passado, desligadas das circunstâncias
atuais pelo menos num sentido causai mais imediato. O homem
normal sofre as contingências de sua época cultural sendo entre-
tanto capaz de reagir de uma forma econômica, isto é, não dis-
pendiosa em sua dispersividade, o que lhe atribue consequentemente
a capacidade de usufruir de todas as possibilidades positivas que
essa cultura lhe pode oferecer. O neurótico não. Gastando toda
sua energia na elaboração de defesas excessivas contra perigos
reais, aos quais acrescenta uma acentuação muitas vezes inteira-
mente desproporcionada, cuja motivação se perde nos caminhos per-
corridos em sua experiências anteriores, o neurótico sofre grande-
mente ao enfrentar esses perigos e ao constatar sua impotência
para a resolução dos problemas que a vida lhe oferece.

Desde Freud considera-se imprescindível para o desencadea-
mento de uma neurose a existência de tendências em conflito,
Todos os homens, principalmente em uma época como a em que vi-
vemos, como espectadores mais ou menos participantes do entre-
choque de concepções de vida violentamente antagônicas, todos
passam em sua formação pela fase em que tendências transforma-
das em convicções solidamente estructuradas, abalam-se em face
de outras que oferecem possibilidades novas de solução para pro-
blemas até então insolúveis, ou precariamente solucionados. O con-
flito de tendências que é para o homem normal um elemento de
progresso, um estímulo para o aperfeiçoamento, um crivo mais
fino para o julgamento dos atos humanos, para o neurótico, em
sua super reação significa a morte da ação, a ambivalência, a in-
decisão, o medo do desconhecido, determinando no mínimo uma
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estagnação e freqüentemente um retrocesso. Para o leigo, "louoo"
é um termo geral que inclue dentro do seu sentido desde os que
escapam ao "seu padrão" de normalidade até os dementes desinte-
grados. E' preciso entretanto acentuarmos que o neurótico pode
manifestar sua neurose em um setor limitado de sua conduta, res-
peitando todos os demais setores, que se mantêm íntegros ou pelo
menos inalterados. Tanto os neuróticos como os normais estão ex-
postos em uma mesma época a idênticas situações e aos mesmos
problemas, porém o neurótico lhes atribue uma intensidade muito
maior do que o comum dos indivíduos; êle sofre grandemente em
face desses problemas e dos conseqüentes conflitos, mas nesta luta,
neste sofrimento, pode encontrar um prazer oriundo de uma com-
ponente mazoquista, que, paradoxalmente, é capaz de fazer com
que o sofrimento se transforme em prazer. Todos conhecem o fe-
nômeno do exagero do próprio sofrimento, e o prazer que têm cer-
tos neuróticos em se mostrar especialmente sofredores, chegando
mesmo a racionalisar certos expedientes que determinem uma
acentuação de "seu drama". E' aparentemente difícil explicar a di-
nâmica deste prazer do sofrimento. Freud apelava para um ins-
tinto de morte na sua oposição ao instinto de vida. Devemos en-
tretanto lembrar que o que há de estranho nesta situação não é o
fato de o neurótico sofrer mais do que os outros, mas sim a sua
ância de sofrimento, ância que o leva a aproveitar todas as chan-
ces que a vida oferece para o gozo do martírio, gozo de que êle não
abdica oferecendo toda a sorte de resistências às tentativas de se
realizar aquilo que para os outros pareceria uma libertação. A ex-
plicação reside talvez no fato de que o sofrimento para o neurótico
é uma defesa: através do sofrimento, de seu sofrimento exuberan-
temente flagrante, o neurótico livra-se das imposições que uma de-
terminada época cultural estabelece. A responsabilidade não só
pela sua vida como pela solução de todos os problemas desta cul-
tura é lançada sôbre os outros, ao mesmo tempo que seu sofrimento
é indiretamente uma acusação implícita, permanente e enfática
contra o mundo e os homens. E' a "estratégia do sofrimento" a que
se refere Karen Horney, estratégia que leva o neurótico a exage-
rar de tal forma o seu sofrimento que êle pode ultrapassar gran-
demente as necessidades estratégicas, determinando um verdadei-
ro círculo vicioso que freqüentemente culmina de uma forma vio-
lentamente dramática, até um certo ponto inesperada pelo próprio
neurótico. O neurótico é no fundo um personagem de um indivi-
dualismo tão exaltado que não lhe é possível aceitar a idéia de
um fracasso, ou mesmer-de um insucesso diante de um problema
qualquer. Daí a razão de nenhum caminho lhe parecer mais seguro
do que o da negação da vida e de seus problemas, implícito em sua
reação neurótica. Na nivelação aplástica da neurose, desaparecem
os valores, a necessidade de negar ou afirmar, as noções de triunfo
e de fracasso, a obrigatoriedade de enfrentar e superar obstáculos,
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d* antes da reação neurótica, que o neurótieo nao pode encarar de
Se confundem-se com outros fatos cujas verdadeiras dimensões
não são mais percebidas. Reafirma-se aqui a noção di aletoada t»
formação da quantidade em qualidade. O sofrimento exagerado ele-
vado a um grlu excessivo pode transformar-se em prazer, ou melhor,
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dor, ao seu sofrimento. Há muito de semelhante com a atitude do
adolescente, no momento em que os primeiros contactos dueto
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a enfrentar, que a única porta aberta vem a ser a. fuga para un*
ituSão miütes vezes intencionalmente orientada num sent do ne-
gaSta destrutivo, de um pessimismo deliberado, inconsistente,
fíbSSiste e, o qúe é muito comum, freqüentemente inspirado
ZtSSE. àwJ. na literatura. Em face disso, a arte adqune
Sa importância e o artista uma responsabilidade que nao podem
ser desconhecidas. As epidemias de suicídios desencadeadas pelas
obras de Vargas Villa, pelo Werther ou mais modestamente por um
tango argentino para os menos apurados, traduzem bem esta im-

portância e esta responsabilidade. Muitos neuróticos em Potencial,
Tem geral os adolescentes, sofrem grandemente os efeitos de uma
arte sim rumos, de uma arte que apenas exibe os problemas sem
indicar soluções e caminhos a se percorrer. Tanto maiores sao *sta
importância e esta responsabilidade quando se atravessa uma e^ca
S crisfcomo a em que vivemos, e principalmente quando o escritor
analisando os problemas desta época aponta como saída um dilema
com duas soluções fracassadas. Acredito que a obra de Koestler e
sob esse ponto de vista uma das mais nefastas entre as publicadas
nos últimos tempos. Pela seriedade dos problemas que anahsa^e
pela solução negativista que propõe, principalmente se levarmos
em conta suas extraordinárias qualidades de panfletário a obra
de Koestler distila um veneno que atinge os adolescentes de todas

"CidadesVãté os já bem maduros como o sr. Sérgio Müliet, que
apesar de militante de um partido deesquerdjjnçiu^a^itre os
"cruzados sem cruz". E' impossívelTíêgãrXmtençao de Koestler.
Há quem afirme ser êle também um neurótico e que isto seria
uma justificativa, devendo sua obra ser aceita como uma das
muitas obras primas que os neuróticos tem propiciado a humam-
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dade. A tática de Koestler é entretanto excessivamente subtil para
que possamos interpretá-la desta forma. Mesmo em seu kv» ma»
r^ente "Ladrões nas trevas" em que muitos querem encontrar
SZ tendincia para uma solução mais coust-utiva a todo momento
eneontramos as portas da neurose abertas diante dos pnw.
Dina chegou mesmo a ultrapassá-la. Seu corpo amável e sua nus-
teriosa personalidade, atraem como um iman José o toj 

J»
nercorre todo o livro sôbre o fio de arame de uma normalidade
hSOaue um simples deslise poderia comprometer em defmiti-

WOTSlWSi £SL?*Sr-. C*es« bi^ua beau

S-ím-^^^^
trarque™ ^pria^o 

seu dese, te autopumçao. B**.^. .

fre, ama, chora 
J^^J™^ "1'utopie trahie"* Olha para

através de «y"*^"»^ oá PiSos? para os raros, a neurose
funcionário de P^^SVStohmte para a "suprema
abre os braços ^J^^m a responsabilidade da luta para
paz", para a paz dos 

^,d^a™a 
-£g* odiaya e com os quais»^Írrj:^ esta "pureza de Um*

i

I;

vb
:I

11®

; 11
jiiH

)¦*,.

s mm

lemia_set_€«*fttn<li(lo. wacV"Cisados üpara a torre de mar-
conduza à neurose para ^™S^^tudo- mas os Peter
fim da »*> P"*£"S2.-r5 SeSos enquaito a reação de todo.
'S?£tS?ffi* t£&»^ ' a'dignidade do drama m-

dividual".



Uma filosofia para degenerados
JACOB GORENDER

Incapazes de outro ato senão o de imitar, os ideólogos da reação
brasileira já começaram, também eles, a utilizar o existencialismo,
arma ideológica fabricada pela reação européia. Antigamente, a
füosofia era monopólio de pequenos grupos de iniciados, porta-vozes
das concepções, que complementavam ideologicamente a suprema-
cia material das classes dominantes. Às massas, em geral, bastava a
vil superstição. Hoje, porém, os tempos são outros. Ha massas que
filosofam, causando despeito aos profissionais da especulação. Por
outro lado, o arsenal ideológico da reação se encontra desoladora-
mente empobrecido. E' preciso oferecer às massas algo mais do que
a vil superstição. Isso se explica porque o existencialismo sai dos
tratados e das publicações especializadas e se apresenta através de
romances, peças de teatro e de magazines obscenos, que constituem
o reverso inevitável de uma classe, que se julga dona absoluta da

pureza moral. Além do mais, o existencialismo, de acordo com os
seus figurinos parisienses, se apresenta como uma filosofia que e
mais para ser vivida, mais para ser praticada do que refletida como
teoria, que aparentemente se bastasse a si mesma. Êle tem, pois, a
veleidade de se dirigir às massas e, entretanto, nenhuma filosofia
mais incompatível com os sentimentos e os interesses das massas.

Que é existencialismo, afinal de contas?
Ao tentar uma exposição crítica muito resumida sobre o as-

sunto, é inútil, sem dúvida, nos apegarmos às sutilezas em que os
corifeiis existencialistas divergem. Kirkegaard é cristão e Sartre e
ateu, mas a diferença não vai muito além desse detalhe (vergonho-
samente, existem cristãos que fazem a propaganda de Sartre). S-
ria, aliás, muito difícil uma ortodoxia definida em doutrina t;
amorfa e que de certo modo faz questão de ser amorfa.

O ponto de partida do existencialismo é o problema do sêr. Dir-
se-ia, talvez porisso. que se trata de uma teoria materialista, im-

pressão tanto mais reforçada peio fato de que Heidegger e Sartre
não cometem a gaffe de falar em imortalidade da alma, em vida
extra-terrena, concepções que eles repelem. Veremos, porem, que
sé trata, por muito favor, de um materialismo castrado, que, de abla-

ção em ablação, reflue à sua fonte original, ao idealismo subjetivo,

A-
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perdendo a mais vulgar característica materialista para se apresen-
tar como o que realmente é, como um subjetivismo feroz.

O sêr dos existencialistas não é o sêr total o mundo objetfro

que inclui o meio natural, os homens e as sociedades humanas. O ser

é af TSr humano tal qual êle pode ser subjetivamente apreendido
12. próprto homem («essa altura o ponto de partida pseudo mate-

mm* desaparece completamente e so voltara a cena como con-

trabando). A essência do sêr humano e a ™ 55*"** ™ 
%.

mação nos aparece como uma redundância. Mina^™Jg« *£
¦-oa sabe oue se é à maneira como se existe e, do ponto de vistanu

mLo só se existe socialmente. Fora do social nao pode existir o

humano O existenciaüsmo, porém, partindo de um ponto de vis-

Sil inverte a ordem real das coisas. A existência, a qual
Se ãSí á existência do ser humano é algo a prãm que^precede
o social, que acontece às maneiras sociais de existir e deve ser,

porisso, procurado fora do social.

O social, segundo o existencialista, representa um acréscimo
um accessório que encobre a verdadeira substancia do ser. Do

^sm™, tudo que é racional também rep— um acreano
noraue a razão ou se volta para a realidade exterior e material ou

oara as chamadas idéias absolutas, às quais atribui uma vida auto-

£«S este último easo o que classifica eomo .deal^mo ob-

?etivo e que possui em Platão o mais típico exemplo). A razão nao

é portanto, ^a das características fundamentais do ser humano^

Ela contribui, ao contrário, para encobri-lo e falsifica-lo 
Cambem

o encobrem e falsificam os próprios sentimentos na medida em
m^decor^m da nossa consciência social. Para chegar a verdade,

f^SaTsí humano, que é a sua existência, deveremos.despe,
Lr-nos de todos esses acréscimos, de todas as ciladas da vida

Sial ou siTplesmente racional e dar uma espécie de mergulho,

Sando cZo escafandro uma sensibilidade a priori, an enor a

Sr?-ss-sr nes "= tf FÇjssSfíSAfe dja i*-£«s*-ssL? .tssss
^rna^êr^to I domada. O pressentimento da morte, da
^Ílt Stência dò aniquilamento no não-ser, passa, en-
?^ HomfnarThomèm cujo sentimento mais autêntico, legítimo
tao a d^mp^eS^Cé3 a angústia. Para Kirkergaard,estu-
r^Lori 

^^ue 
viv.au no s^ulo passado, (1) a angústia, afãs-

fanÍn t% das oreocupIçõS utilitárias da vida quotidiana, consti-
tando-nos das Preocupaçut» extra-terrena que
u? 

^J^SÍre 
entXto! ! ateu e não ameniza a questão:

SomTmortea SS&S5 dissolve no nada (ai está o contraban-

do pseudo materialista, que engana muita gente).
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Já nos encontramos portanto de posse dos elementos para
julgar o existencialismo e dizer que se trata de 

^ 
********

do idealismo subjetivo, para a qual como para todas, as tona»
modalidades dessa corrente, o mundo exterior S00ex^tenciaíis-
dida em que o homem existe e «.apreende O ex*tenaahs
mo, entretanto, não parte da consciência,, ^J^L™*^
co sujeito, da intuição, etc, entidades metafísicas de que se ser

vem outras correntes do idealismo subjetivo mas da mencw

nada sensibilidade a priori que se opõe a tudo-o? que seja raciona^
ou mesmo simples sensibilidade do mundo exterior Isso e oque

2. «SÜSalismo o caráter do irracionalismo anta-humano, de
«iiKiPtivismo feroz, de nihilismo imbecil.3 

Um mósofo- dirá o nosso bom senso - pode passar a vida
tôda na angustiosa contemplação do sêr. Mas isso, para nos outros, vi-
Wes conW é impossível De fato, até Heidegger o existência-
Smo mS* feição predominantemente contemplativa, o que nao
SLaqtó filósofo de realizar suas núpcias com o nazismo.

O senso comercial de Sartre lhe mostrou, porem, que a mercadoria,
nara circular com mais facilidade, carecia de um certo acabamen-
to Icre£entou, porisso, ao ceticismo, ao desespero caatempla-
tivo, que vinha de Kirkegaard e Heidegger, um novo elemento

que os seus antecessores não tinham ousado propor abertamente.
«?dr*B.. Graças ao cinismo pode-*e ser 

^«'^g*
rir, se assim aprouver, a vida ao suicídio, a ação » 

^^g£
Veiamos em que consiste esse passe de mágica. Uma vez chega

dos ao sêr e dominados pela angústia da morte ^evitavel compre-
endemos que tudo que o cerca ou o encobre lhe e hostil porque re-
S o não-sêr.Sentimo-nos eomo que estranhos;no mundo_do

não-ser (leia-se: "Mundo Exterior") que é algo de absurdo, caótico
TtoSplicável. Sentimo-nos, inclusive, como .Mta ente os
homena que nos cercam, porque se e tao 

^^^tTS^sêr, é impossível, penetrar no íntimo do ser alheio- Em tal ca^

que nos rWta? Resta-nos a realização do ser ^dmtol, do 
^

tino existencial", seguindo os impulsos próprios do^ser dentro,<te
uma Uberdade absoluta, que regeita qualquer espécie de compre,
misso. Podemos fazer o que nos aprouver, na medida em quejsso
não nos comprometa para deixar de o fazer ou fazer exatamente o
contrário Para isso, é necessário regeitar a moral comum, as nor-
maÍTv da quotidiana, os ideais ou simples objetivo* qj»»vj
Zll nos oferece, porque a vida social escapa ao n<*so a^itno
ela resulta da herança das gerações anteriores e do mewmqu
vivemos. Se não se prefere o suicídio, apressando a dissolução da

existência (os existencialistas conseqüentes costumam se 
J™*™

fos inconseqüentes, que são a maioria, prosperam a sombra da
burguesia), então é preciso admitir que todas as jçoessao 

igual-
mente válidas. E igualmente inúteis, porque a 

Cidade 
e™

ideal absurdo diante da angústia da morte inevitável. O homem
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que pensa se sacrificar pela felicidade dos seus semelhantes é in-

gênuVou insincero: na verdade, o seu ato visa a realização do seu
ser obedece apenas à necessidade de satisfazer um impulso mdivi-
duâl. Por êsse motivo, tanto é válido ser fascista como ser demo-
crata Tanto faz ser homo-sexual ou ladrão ou assassino, como
não o ser Se se trata de atos visando a realização do ser, nada
mais justo e honesto. Compreende-se, por conseguinte, que os de-
generados de toda espécie encontrem no existencialismo um abri-
go, uma justificação. Para o cínico todo jogo e permitido.

A última conclusão é que atingir o existencialismo so e dado a
uma ínfima minoria, à elite dos que sobrepõem o ser a tudo o que
o encobre e a falsifica. A massa não é capaz desse heroísmo , ela
prefere a tranqüilidade da rotina, os compromissos com o bein es-
tar da família, com a luta de classe, com a defesa da pátria. Jp
massa se entrega à disciplina dos compromissos, a elite dos heróis
existencialistas verdadeiros sucessores pessimistas dos super-ho-
mens de Nietzche, pode fazer o que bem entender, inclusive cha-
íurdar nas mais abjetas degenerescências e... viver a custa da ex-

pior ação das massas.
* * *

«i

Em artigo anterior (2), afirmou o autor destas linhas que
"o existencialismo é a. filosofia que corresponde exatamente à atual
sUiTaçáo objetiva de classe da grande burguesia, pnnci^ente
í-aaueles paises em que mais seriamente seu prestigio político foi
abaíado». E^Tafirmação de ordem geral não exclui, naturalmente^
a eoSle-Tção de certas circunstâncias particulares como, por
exemplo, a tradição nacional do desenvolvimento filosófico. A

burçuesik de aeterminados paises, na sua fase 
^ 

extremab^S£to
cia, se valerá talvez de outras concepções ideológicas. O propru)
existencialismo, de país para país, pode variar ^telSao ^JS***
tados nebulosos de Heidegger, tão ao gos o atemao se-sucedem o«
romances eróticos de Sartre e os de seus discípulos franceses Alem
dteT oualdo afirmamos que o existencialismo corresponde a si-

fuacão obTet^rde classe da grande burguesia não querem^
sScaf que todos os grão-burgueses se tornem formalmente exis-

tencialistas.

Muitos nem sequer dele tomarão conhecimento ou mesmo o re*
nelirão em nome da "moral tradicional». Verifica-se uma divisão
S«^Tr, atte Marx e Engels explicam na sua obra "A Ideologw

nXarece- co__^-.a da. íôrças principais da história man*»

ta-seigullmente na classe dominante como divisão do trabalho
LkitSTdo trabalho material, de sorte que, no seio dessa classe,

uTcoí_t_-em os pensadores dessa classe (seus .deologos a_vo-,
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criadores que tiram seu principal meio de existência da fabrica-

5o de üusões dessa classe sobre ela própria), enquanto outros se

importam de maneira mais passiva e mais receptiva para com

essaiideias e essas ilusões, porque eles sao, na realidade£f^~o
ativos dessa classe e têm menos tempo para consagrar a elaboração
daZXfe de idéia! sobre si mesmos"^ A relação que e.*«*» -

representantes políticos e literários de uma classe e a classe que
ète orientam - assinala Marx, em outra de suas obras - e que,
dem^ole^os primeiros são teoricamente levados aos mesmos

pmbSnas8 é á meümas soluções às quais o interesse ™tenal e a

Suação social arrastam praticamente os membros da própria
classe.

De qualquer maneira, entretanto, o existencialismo não surge

por acaso Êle tem uma explicação nas condições materiais de vida
^nas condições sociais, nos próprios estados de espirito que da de-

ío^em Não foi por acaso que Heidegger se entendeu maravilho-
Se com o naLno, nemé por acaso que Same recete, ho,os

aplausos frenéticos dos granfinos e «snobs» da 
^nçaedemu^

outros paises. A grande burguesia desmoralizada «oteneeessi
qade de uma justificação para os seus vícios e pm as desejadas
í^itativas de conservação do seu domínio de classe, emque nao

tem hesitado, inclusive, em ir até a mais descarada traiç-c.nacio-
nal Os senhores do capital financeiro sentem que as leis da vida
social lhes são adversas e, porisso, criam a ilusão de que a vida so-
SS não pode ter leis, de que ela é absurda, caótica e inexpl^avel
e oue porisso, a vontade individual (ou a vontade da classe) e, a
teu modo! on potente. Num mundo impossível de modificar so-
mente él vre Tvontade individual e nenhuma das suas iniciativas
wte ser moralmente condenável. Tudo que decorra dessa von-

tede é [ustificável, inclusive o fascismo, os fornos crematorios de
Belsen, o saque dos povos mais fracos, etc.

Em segundo lugar, a difusão do existencialismo tem por ob-
ietivo afastar as camadas intelectuais de todos os movimentos pro-
gressistas, em que as massas jogam o principal papel. Ja vimos

que o veneno consiste em sugerir a existência de uma elite supe-
rior às massas e em emascular o homem, arrancando-lhe as quali-
dades inerentes de sêr humano. A vida social e a razão, porque —

e os existencialistas mais astutos o sabem - o homem descuido
da razão e fora da vida social não passa de um animal mhumano.
via. __l«_*-**v  «4i«o+«f i^o VirimAllQ fia
Com solucioná4osy

rar um mundo absurdo e na insincendade dos laços de sohdarie-
dade, que ligam os combatentes de uma mesma causa seja a cau-
sa dé um partido ou da própria nação. O resultado e uma conce-
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pção de vida humana selvagemente pessimista, nihilista e cínica-
mente individualista.

Para as grandes massas e para os intelectuais concientes da

sua missão, para os milhões de homens comuns, «f*^|
ra, o existencialismo não passa de uma mesquinha 

^»^
O problema do homem comum não é o da morte, mas o da vida,

que lhe é diariamente roubada por uma pequena; ™nona de para-
sitas, detentora de todos os meios de poder^ A vida social pode^r
modificada e inevitavelmente está se modificando, em obediência

SkS ctentííicamente demonstráveis, que existem no.mundoobje-
tivo indenendente da consciência humana, e que ja foram mil ve-

^"cònltanâdas Mas a vida social está se transformando e se

Snsformará mais ainda a favor das grandes ^«VT 
* s 

£
mienas minorias de exploradores. As massas e os intelectuais, que

SS? a seu serviço, não têm, porisso interesse algum em ne-

gar a existência objetiva do mundo exterior P^*^*^
oara solucionar os problemas da vida social. O seu estada ae es

So a sua atitude não pode ser cética ou pessimista, mas pro-
SdainenTe otimista, A sua atividade se reato. m^-J
tido de participar cada vez mais concientemente da_vida saciai,
dentro de uma ampla solidariedade, que e a mais alta gloria dos

homens e d^ace^ar a conquista de um futuro, que de antemão

SPtence Um futuro em que a alegria da vida volaUzara com-

pletamente a desnecessária angústia da morte.

Façamos, por fim, uma constatação curiosa. As classes domi-

nantes dTouiras épocas, na sua fase de decadência, sempre se va-

fiam de concepções idealistas em grau extremo, do recurso ao

SismoSe dogmático A clas«don,**££££ 
£

pitalistas decadentes, entretanto, ao fabricar o e^ten«alismo que
é também uma forma de idealismo, se vê obrigada a cobri-lo com

um Sce Pseudo-materialista, a fim dei poder atingir mais vas-

tos círculos Por outro lado, as próprias formas do idealismo mis-

tko e vêm forçadas, nos dias de hoje, a tomar uma atitude ecle-

t ca em face da ciência que é essencialmente materialista^ Nao po^
Sa haver melhor contra-prova, neste glorioso século XX, da

1 ÍSI virada ciência e da filosofia materialista, que nela se
maçnfica vitoria da ciência e^üa ^ materialism0>
fundamenta^ E nos d^as atua qj ^.^ ^^
nao ha quem pense em outro, d "civilisação

Se^r^Sfr^oep^e«Ío0derr^U 
à barbárie e que, há

_ m^^po já nerdeu o direito de falar em nome db espanto ra-

cion alista...

-Kl»
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Compreende-se que o existencialismo, validando e ao mesmo
tempo invalidando toda espécie de participação na vida social, for-

S um aumento para êsse tipo de intelectual que se refugia

Ümâ falsa Neutralidade em face dos problemas jantes 
de nos-

so tempo. A medida dessa deshonesta neutralidade noe dada

muito claramente pelo próprio Sartre e, aqui em Sao, Paulo, por
um Sérgio Müliet. Tal neutralidade consiste em silenciar ou bor-
"ar 

flores quando se trata dos crimes da reação e em vomitar as

_5f55*?calúnias, quando se trata de atingtr os ™v'—

progressistas e democráticos. Na verdade, e impossível ser neu-

SoTrealidade nos obriga a tomar partido diante dos seus mez-

gptáveis contrastes em todos os nossos atos, 
f^™»™*^

Mismo o artista que se pretende apenas artista e se encerra num

tôrrede marfim - admitamos, neste caso, uma dificílima smceri-
torre üe marirai — duimtamv,-, x_.— ,

dade - ainda assim terá êle tomado partido e se colocado, de mo-

do narcial eia face das lutas sociais. Ainda que os intelectuais
Msamente neutros fossem menos deshonestos na sua atividade m-

ãh___T. s-mantivessem, de fato, -^-^J"™^
dos problemas de nosso tempo, mesmo assim «^«""XeHiíX
lia participando das lutas, que se travam em torno desses pr°»le
más em *5w na quasi totalidade dos casos, do pior lado, que e o

rr;So A mfssão dos intelectuais, que não pretendem rastejar

tonte dos donos do dinheiro, uáo é pois, de fugir à participação nas
lutas sociais — o que seria manifestamente impossível - mas a

de paSar conscíen-e e ativamente, no 
^ate^pel^conqmsta

da democracia e do progresso, causa a qual se acha ligada b^ paz
entre as nações e o próprio desenvolvimento da arte, da ciência

da cultura em geral.

A reação ainda consegue espalhar pelas ruas um pouco do lixo
.-vistencialista empestando a atmosfera com os seus miasmase o

Beumau cheko Xr uma questão de higiene, ajudemos a historia

a varrê-lo.

(1) Sôbre êsse ridículo seminarista, leia-se a interessante «^Jj»

Henri Lefèbyre escreveu, sob o título "0 Don Juan do Norte» ( Europe

N.° 28 -— 1948).

(2) "Alguns erros do S«r. Tbalheimer", em "Fundamentos", N.® 1,

1948 — S. Paulo.
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1 incansável lutadora anti-taseista e «W
.rata de vanguarda, aue tanto /-jgjjgg*
da emancipação de «** f.f™íj^£*TOS rende suas mais sentidas homenagens.
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Sete cartas loucas

(Novela — I)

ATC>NSO SCHMIDT

Meu caro Editor — Recebi o bilhete em que V. me anuncia a
resolução de publicar um volumerinno com os sonetos de Moacir
Marques, pedindo-me que escreva duas ou três tiras para servirem
de prefácio. Louvável iniciativa a sua, como editor e amigo das
letras. Mas, para ser franco, não conheço os trabalhos literários
a que se refere. Na visita que o poeta me fêz há anos, ja bem doen-
te trazia na mão um embrulhinho amarelo, e do mesmo nao se
apartou durante a conversa. Prevendo, porém, a minha possível
curiosidade, justificou-se: . .

— E' manuscrito do meu livro. Trago-o preso ao mindinno,
pelo atilho, pois costumo esquecê-lo onde vou ...

Sorriu com tristeza- Não mais vi Moacir Marques. Tempos
depois, atendendo à sugestão que V. me fêz pelo telefone, escrevi-
lhe longa carta, solicitando dados biográficos e informações sobre
o seu livro. A resposta demorou. Cheguei mesmo a supor que ele
iá não se encontrasse mais naquela melancólica chácara do ca-
minho velho de Santo Amaro, onde fora recolhido, como outros ar-
tistas- velhos ou enfermos. De um dia para outro, porem, comecei a
receber extensas missivas nas quais êle conta muitas coisas, sem
se ater ao questionário que eu lhe havia proposto.

Depois de as ler, com certa dificuldade, tomei de um lápis de
côr e marquei os envelopes: carta n.° 1, carta n.° 2, carta n.° 3, assim
nor adiante. Tendo rubricado o último, embrulhei-os a todos num

Papel branco, e escrevi por cima: — "Sete cartas loucas — e es-
?ondi o pacote na estante, por trás dos livros. F esse maço de
cartas que agora lhe remeto, juntamente com este bilhete.

Acho quo o pedido de prefácio está .atentido não por mim mas
pelo próprio Moacir Marques. V. não terá mais do que encabeçar o
oretendido volumezinho com as cartas que seu autor me dirigiu de
Vila Olímpia. Estas folhas de bloco, escritas em letrinha desigual,
embora desordenadas, malucas, constituem boa parte da sua bio-

grafia Nelas se encontra tudo quanto possa interessar aos leitores:
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infância, juventude, mocidade, dias de angústia e de glória. E, seja
dito de passagem, seus últimos amores.

Só me cabe agora lembrar-lhe a conveniência de estampá-las
na ordem em que foram recebidas, de acordo com as rubricas que
rabisquei nos envelopes. Não vejo necessidade de juntar ao fron-
tespício do volumezinho a indicação que V. sugeriu: "Com um pre-
íácio de Fulano de Tal". Mais indicada seria a substituição dessa,
frase pos esta outra: "Com as últimas cartas do poeta". Não acha
o meu alvitre mais sugestico e até certo ponto mais verdadeiro?
Com um afetuoso abraço do amigo e admirador, etc. etc. etc.

Carta n.° 1

EU NASCI PRESTIDIGITADOE

Vila Olímpia, 9 de agosto

Sr Escritor — Na cama, onde passo boa parte do dia, cercado
pelo carinho de alguns colegas que aqui se encontram mais ou menos
nas minhas pobres condições, recebi a sua prezada carta de 5 de
iunho Durante dois meses, ela ficou ali, na mesmha de cabeceira,
ao alcance da mão, para ser respondida. Todos os dias, eu repetia
a mim mesmo: "Será amanhã". E o tempo foi passando. _

Hoie tomei a resolução heróica de respondê-la, nao por me
achar melhor, mas, talvez, para despedir-me dos que porventura
me tenham auerido bem. Acredito que êste esboço publicado em
qualquer lugar encontrará leitores. Não será, todavia, no livro de

poemas a que se refere em sua carta, pois esse, devo confessa-lo, 3a
não existe. E' um assunto que virá a seu tempo.

Algumas pessoas que me conheceram, ao ler estas paginas,
não poderão deixar de sentir certa tristeza. Não é verdade, sra*
Marta, dona do quarto em que habitei durante anos, na Avenida.
Suas filhas Petra e Junia eram muito amáveis. Elas me chamavam
de "Sr Artista", e quando me viam entrar da rua perguntavam
logo* "Quer tomar um cafezinho?". O mesmo fazia aquela bondosa
Sílvia roliça e côr de rosa, que era tratada como pessoa da família.
Em retribuição dessas gentilezas, de quando em quando, eu lhes
levava entradas para os circos, onde sempre tive amigos T™f*l
nétáculos eram o seu único divertimento. Passavam a vida a tratar
do dono da ca^a, que se finava na cama. Lembro-me perfeitamente
deleEra u£ homem magro, alto, muito pálido, que um dia fechou

os olhos, única coisa que lhe faltava para estar morto.
Outro que se interessará, talvez, por estas cartas e o garçao que

nos-serviã Wa^iriter no resturante popular, ap^o^o*
nos serviu uci wo i^^vi **~  .-. - j^^,,^™ <*
Esse simpático alemãozinho, ao ver-nos entrar, virava depressat a

cadeira vazia, a fim de que os fregueses comuns nao se abancassem
àquela mesa do canto, onde nos sentíamos tao a vontade. O plural

qu^sub^reptíciamente começou a aparecer por estas linhas rela-

S

¦¦'¦

já
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Ci„„a-se eom a moça de voz macia que, conj-rig *£». «gjg

deDarling. Pelo telefone, ^amava-m^de 
Big. *

•dí^s^ Onrlp andará ela neste momenxo.

nome que se recebe no berço, ^S^SSÍffl^ homens.
colhe ao entrar na vida 

|^=V™ ^qud^de P^ muitas pes-
Quando a gente diz Jean Baptist%™£^è No entanto, se eu
£as cultas sabem.logo.,. se trata d^J^ bo'ita do

nasci ^W^k S rendas finíssimas que compunha com
ainda hoje lembrada peias T*™** minhas 

primeiras tra-
seus bilros conteva ,*-£^.Sol dl profissão ,ue
vessuras de criança, todas eias verdade, como se propala,

r-^SSS P— ^^detp^rmlsteS:
^teTl^e^oeSs^P^d/m^us 

colegulnhas de

classe, uns boboc^ importante da meninice? -

pergSfmro ÍÇ ^^ -5,-5-5. TJmVZ

?mde, 
os jomms Mavam . P^^ só vendo...

Cometa de Halley Aquüo me celeste que
Todas as tardes, tico «a oin-u crescendo assustado-

surgiu to^^V^Ôa^rfeu^' e víto detós quartos; não
ramentePara nos odadaos terráqueos e¦ ^.^ 

a
tem, portanto, a forma que as 

f™™1*;* o núcleo aberto em ân-
ses-vagabundos^espa^^^ seSd^se a nebulosa

guio obtuso, curvo como pescoço de ave seguindo se

dade que se abre em esbranquiçado chuveiro. á
•^7 ü 4. -4^ d TWm phocar-se com o asteroiae nau n«t

Quanto ao fato de a Terra cnocar se algarismos de meio
dúvida para os comentadores, EnMeiram sea^s 

flit0 Êstes
palmo, precisos. Mas alguns^astrônomos entram 

ço .^^
afirmam que a cauda do cometa e íeita ae gd» ,

I
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centes possivelmente venenosos. Outros batem os pés e procla-
^m que tal cauda é constituída de corpúsculos, uma espec-e de

macadame em que os seixos devem pesar, em media, dois bi-

Soes ^toneladas. Portanto, o mundo vai acabar por uma chuva
de pedras, as menores das quais são do tamanho e do peso do Pao

de Açúcar...
Eu escuto as conversas, não digo nada, mas fico com o co-

ração oeauenininho. O pavor vai crescendo com a aproximação
do dia 10 em que se deverá dar o encontro. A tensão nervosa

do mundo atinge o máximo. Os telegramas do estrangeiro falam

rHisra^rio-d/s. rsss e
COm°0SecÓmetaa 

1£?~*» agora todo o hon^e. 
f 

uma

chuva de prata. No entanto -da de anamjal se ref te 
g 

Mas

^"Z^ando 
acordo, no dia .guinte estou, «n^^

SS» tavtST £ Ss « pr que estão
lavando a somtaa. 

£££%*. ££3££i~ et

SSS malnT^tf intervalos, o sen trinado. O mundo

e^Ç^ffi^ -conta™ ^ ^
Ali por volta de 1920, 

^unnos do mundo. Frégoli e
anunciava como o 

^^^^^T^diam-lhe a benção. O
Inaudi, quando o encontravam na na
empresário colocou cartazes no jardma, no ^^

porta do Bar Art-Nouveau. O *™££™ Cal ões de
íentava-se de casaca vennelha coberta de ra 

.^
veludo, meias de^c^sapatosdetv

í-.i

muito colorido. Na caoeça, U1" refíexos. Trazia na mão uma
turbante, uma estrela de 

^al 
cheia de retiex tó_

varinha de prata. Com emparapleito aos ^^

cromia, fazia dançar uma fauna de ras, ae ]ac



— 140
FUNDAMENTOS

que têm parte com a Coisa Ruim. Vendo aquilo fiquei louco Para
assistir ao espetáculo. Meu pai desconversou. Insisti. Então ele

alegou que não dispunha de cobre para isso. Mas fiz tanto baru-

lho que acabei arranjando, um pouco aqui, outro pouco ali, o

necessário para comprar uma entrada de galinheiro.
Nunca mais me esquecerei daquela noite. Depois do espeta-

r.ulo, M. Ohnos, ainda vestido com a sua sugestiva indumentária,
entrou no Bar Art-Nouveau sentou-se no canto pedm um gar-
rafa de cerveja União e sanduíches de queijo. Comeu aquilo tran
auüaniente, como se de fato precisasse de se alimentar para viver.

f„*uco» os dedais fregueses Falava portu|ues como

qualquer de nós. Chegou-se mesmo a dizer que ele nao era tar-

taro o que muito o ofendeu, pois os tártaros são ciosos da sua terra.
Do Bar, seguiu para o Hotel Paulista, onde estava bfispedado. Eu
e alguns curiosos o acompanhamos. No salão, deu consultas a uns
senhores que o procuraram em particular e depois nos deslum-
brou a todos contando-nos as peripécias de sua vida. ^

Era um homem feliz — disse-nos. Chamava-se na realidade
não sei como, contava não lembro quantos anos e, desde moço, per-
corria o mundo sem dinheiro no bolso e sem bagagem. No cartão
de visita, naquele cantinho em que costumamos indicar a cidade
e a rua da nossa residência, êle poderia inscrecer a palavra Terra,
como poria Lua se fosse selenita, ou Marte se marciano.

Conhecia o mundo inteiro como a palma da mão; estava ha-
bilitado a falar sobre as iscas da Rua do Arsenal, em Lisboa; a
"danza de los merenderos", que se aprecia nos jardins públicos
de Madrid: os mexilhões do velho porto de Joliette, em Marselha;
as lagartixas cantantes do templo de Karnack; as cigarras da Pro-
vença; as laranjas silvestres do Paraguai; as tijelinhas de coalha-
da do Monte Everest; as minhocas 'azuis de Alexandria; os cnsan-
temos dourados do vale de Fujiama; e as rosquinhas meladas de
Singapura. Sua vida era uma Agência Cook, sua alma um cata-
logo ilustrado do Touring Club Internacional.

M Ohnos vivia de enganar o próximo; era prestidigitaüor.
Ganhava a vida realizando por brinquedo o que muitos pratica-
vam a sério. Fazia aparecer uma libra esterlina na palma da mao,
mostrando a mesma perícia com que outros fazem-na desapare-
cer Dispondo de tais qualidades, era querido pelos reis e pelas
crianças Trabalhara diante do Grão Lama e de outros soberanos
daTeSa Na América, em falta de tão brilhantes espectadores,
exibia-se nos teatros, nos grandes clubes das cidades por onde pas-
lava ganhando com a ferramenta da ilusão o pao com manteiga

da realidade. a l, ,,. , „ i
Residia um pouco por toda parte. As noticias publicadas a

seu respeito pela imprensa dos países que visitou enchiam nume-
rosas malas então em Buenos Aires; as medalhas incontáveis

que recebera pelos maravilhosos trabalhos estavam em Beirute;
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os aoontamentos colhidos durante as viagens, amontoavam-se em

Utrech?. De quando em quando êle, em pleno palco voltava-se
rü espectadores, inclinava o busto, mandava um beijo as da-

mas com as pontas dos dedos, despedindo-se:
Até lofíoí

E ia aparecer no México, ou no Tibete.
Ah" Como M. Ohnos soube embalar-me, deliciosamente, com

suas histórias! Êle, sem querer, sem mesmo saber disso abriu

diante de rmm o caminho que mais tarde eu deveria seguir.

AaudTSite, ao deixar o Hotel Paulista, onde o tártaro con-

tava suas-tocantes, eu já me sentia irremediavelmente mágico,

ll mágico Na cidadezinha onde nasct tais sujeitos que faziam
"mágicas" eram chamados de mágicos. _ a^.^-

Daquela noite em diante, só tive uma preocupação: adestrar-
me nas artes de iludir o próximo, dentro da lei. Passava horas

mliras com a mão erguida à altura do peito, u'a moeda a entrar

e a Sr Ss vãos dos dedos, a deslizar pelo braço acima chegan-

do mísmo a contornar o pescoço, demonstração que muitos anos

t^-: r£Sapsnrco?os sss^
vinho, de vinho para cerveja, de cerveja pa 

transformava
mal foi precisamente esse: na minha mao tuao ^

m 
Aofdezoito anos, eu já comia fogo, engolia espada atrave*

„a Q ^artiioaem do nariz com uma agulha torta, daquelas que

se^atn ^rígco™ .íar^acos de aniagem. Em eompemçao nao

Íbia^zef outra coisa. Meu pai empregou-me na casa do. Liborio,

^oleoada se juntav. « porta para **-evermasVggg

branco e cuspir papel de cor e.vic•v^ 
^ 

°desaparecimento
daqueles espetos paU*os era o^ .a*™» P

do patacao. A vista <^ ™° 
d ài mil réis pela fenda exis-

os cotovelos, eu met^,u^0P^ãf a turma ouvia o seu tinido,
tente no zmco que cobria otelc** A 

retirava-a debaixo doax-iç?-- ttíé&ttmSmtt

ctnfa 2STKT in^STqtVbituaimente persegue os gê

'¦a
I

I

.a
, 

¦ 
fi

4

I1li'1
lf1
íií!

.,CT».h|,M.*!*ll|lt



FUNDAMENTOS— 142 —

nios, chamou-se a um canto, pagou os dez ou doze dias de servi-

ço, descontou os vales e botou-me no olho da rua.
^ 

Saí com u'a mão atrás, outra adiante. Voltar para a casa de
meu pai? Eu não era maluco... Dirigí-me instintivamente para
Tcirco Ross que, havia duas semanas, estava ins alado lanara
as bandas da Caixa d'Âgua. O empresário, na ™*ff**^
va-se Rossi, mas, com um truque bem portara 

oi 
Sr* ^à

ficar inelês E não é que ficou mesmo? Alto, magro, pálido, ca

S-Sof â escovlV, oxigenados, êle ™^o 
^X^i

atitude imperturbável. Não tirava a sobrecasac,,o^peito posto

^o, o colarinho alto, e os punhos presos por ^^^eJ^'hzzzsrsrsz $£Zmi£tt: £&
tve^z com polpas brancas. Vestia-se, pois, com muita ele-

g_r_ta Mas^sPseus figurinos estevam atrasados pelo menos tr-.-

Teguí pelo bairro quieto, onde os cachorros rolavam^nas; gua-
ximas os moleques empinavam quadrados, estrelas, barriletes.
No^centto deum praça, batido pelo sol, o circo dormia como tar-
hm,Ml d?solicer-te O teto de lona, arriado, mostrava um desenho
KLteofe coíáas Na porta principal, debaixo do tablado da

chaíTga umaequübrista, tendo passado alvaiade nos sapatinhos,

puXS'a -íaAo sol. Ao ver-me barafuster por ah, qu_ embar-

gar-me os passos:
— Onde vai?unae vai: . ,

Vou mostrar a Mister Ross uma pulga ensinada...
— Anda de bicicleta?
—- Não. Toca trombone.
Lá dentro reinava a penumbra. Os que entravam da dan-

dade da rua tropeçavam em cordas esticadas, em sarrafos afinca-
aS no chio! _n-bjetos esquecidos no caminho A lona cnvada de
furos formava dois grandes sacos sôbre o picadeixo. Nas arquiban-
cX desertas, escorria o sol. Lá do fundo vmha o B"?'<*°^
toso dos cachorros amestrados. Eles, os infelizes, sao como os

^*ZfST~£Z& Sado de homens e mulheres
Era ah durante tardes inteiras, que se ensaiavam números novos

S?afitu?os programas. Uns sentados em mochos, outros na

n^ala do Picadliro. Quando eles andavam não se ouvia ruído;
™S 

era feito de serragem. Reconheci alguns dos_P^*f«ü. »
Palhaço Picanço, o "tonny" Lambão, a equilibrista Floriza. En-

freêles a guns "casacas de ferro», araras, tratadores de animais,
«íutti quanti'' em seus trajes de casa, como quaisquer de nos. Para

^^t^Tr^ZT^o d. X°o diretor ficou trom-

budo. E, aqui para nós, tinha razão: a cara e a roupa nao me a.u-

davam...
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_ Aí você, que está cercando? Perdeu o nazo?

SJ&ttnffi» Mágico perdurava na minha 
£

guagem de caipi». O homem nsn 
g^SS^Íw^í^

^^affeSr«^^--^tque
sensacional, recusou-se ''m tome _a 

atender me.^ .

r*;

irritadc,
sensacional, recusou¦™™»™*%JJam, reiniciando o ensaio,
voltou-se para os artistas pe^J^^^m lpe previamente
Então eu, a três passos de distancia, apliquei o goipe F
eS^rq^a°v^adé:Í^ 

o SSSi branco para
dentro do bolso de cima e> não agradeceu. sobrecasaca...

íeoMuiSco^r' Tirou ílSç^estava miraculosaanente

^^MistrRoT» SZr está com um lenço amarelo no

^Mostrei-lhe o quarto lenço, verde, o quinto, preto, e o sexto,

alaranjado. «tímn vermelho, a turma viu que
Quando chegou a vez do 

^'/s^ngalhou de rir. Mis-
aquilo era manigancia de boa marca e se es^ fleugmático
teqr Ross ficou perplexo. Êle <-™**£°Z^%a S.

e sendo empresário de clf°^füara Uvrar-se de mim e das
sas, mostrou-se tão ^tarantado 

que ^Vemote vestido de brim
risadas dos companheiros, gritou a umjein ^,.
de Minas que cochilava sentado na gr ande do

_ Lambão! Leve êsse Pldo^fsp0nKáb!k' e registre o seu
alia távola, pendure-o num cabide confortabile g

nome no elenco! MTW«nricóu-se e veio ter comigo.
Lambão levantou-se, espreguiçou se e
—Como se chama?

—Moacir Marques. , guerra...
_ Não é isso... Pergunto pelo nômade q

Eu ainda não tinha fX^dor^ pTra se apresentarem em
tivo, como usam os presUffg^g^Jüm a resposta,
público. Mas Lambão, depois ae »p

veio em meu auxílio:
Fica sendo Aladmo maravilhosa.
Já sei o homem da lampada ^^ ontem
Não. E' o nome ^acho^o ^m^m^utras c^rtí_ Não. E' o nome d^aX^ 

de^irca Em outras cartas7
Foi assim que eu me fiz 

ffa^Q 0 rest0, neste caso, e
meu caro senhor «^J^ cumprimentos, meus
o mais importante. Queira í^ no 

próxim0 numero)

U

agradecimentos. Etc
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Carta a Monteiro Lobato

Rio, 29 de maio de 1948
Caro Monteiro Lobato!
Agradeço sua carta. Não a respondi porque, conforme sua pro-

messa, o esperava aqui, e porque tenho vivido no meio de lutas
exaustivas. Peço desculpar o atrazo em responder.

Não posso escrever, agora, minha "biografia romanceada", co-
mo você o propõe. Levantaria muitos problemas políticos.

Entretanto, o escritor Permínio Asfora tem algo interessante:
nma conferência, pronunciada em Maceió, sobre a época de minha
juventude. A conferência terá interesse para um editor?

Permínio vive no Recife e trabalha no Instituto do Açúcar, mas
não tenho o endereço. O editor poderá descobrir o endereço e es-
cre ver ao autor?

Eugênia Álvaro Moreira transmitiu-me sua proposta de reeditar
"Canaes e Lagoas". Há muito, assumi esse compromisso com o
editor José Olympio.

I Entretanto, desejo publicar: 1) "A Natureza" — livro sério,
numa forma simples e acessivel- sobre as ciências naturais e o ma-
terialismo filosófico dialético; 2) "Titânica" — livro de forma lite-
rária, sóbre minhas impressões através da Rússia; 3) "O Caminho"

novela de fundo real, lírica e heróica, sobre a vida e as lutas dos
trabalhadores do Brasil.

Você quererá editar algum dos três? Qual deles?
Tanto quanto possivel, tenho acompanhado sua atividade. Li

sua narrativa para os camponeses e seus protestos contra a reação.
Desejo concitá-lo a prosseguir com a mesma energia. Essa atividade
tem uma importância enorme para o futuro do Brasil.

Caro Monteiro Lobato1.
Tenho pensado na vida dolorosa dos intelectuais brasileiros —

dos rebeldes como Tobias Barreto, Sílvio Romero e Euclidès da
Cunha. Tenho pensado nas injustiças de que foram vítimas Cruz
e Souza e Augusto dos Anjos,

Basta que o intelectual seja um pouco diferente, destoando do
ambiente de adaptados, conformados e deformados, sua vida torna-
se uma tragédia.

Basta ser um pouquinho rebelde . . . E quando é um revolucio-
nário consciente e conseyuente? A tragédia é muito maior!
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Permita que lhe fale sôbre uma verdadeira cadeia de infâmias,
cometidas contra um filho do povo brasileiro. O quadro que vou
traçar não é pessoal. E' um reflexo da situação geral de nossa

V. conhece meus sofrimentos em Alagoas, em 1915-1919. Veio
o primeiro exílio. Os sofrimentos no Rio de Janeiro, em 1919-19ál,
foram muito maiores. E no segundo exílio?

Por ter lutado pela democracia e pela libertação nacional,
contra a reação, o fascismo e o imperialismo, fui exilado do Brasil
em 1931. .

Vi vivi, sofri, senti durante 4 anos, a guerra mais terrível de
toda a'história universal - a guerra da Alemanha fascista contra
a Rússia socialista. Nenhuma narrativa poderá dar uma idéia dos

sofrimentos do povo russo. Tomei parte ativa na luta. .Eu com-

meendia que se tratava do destino da nossa Patna e de toda a Hu-

mSdade Ou a Alemanha fascista seria esmagada ou o Brasil

^^'No 
eSlio°e na guerra, perdi Laura. Suas cartas suas poesias

inPditi - sufs relíquias mais preciosas - foram devoradas na
meditas — suas rei^ . 

trabalhos, estudos e rn-

fascistas reduziram meus livros inéditos a cinzas dolorosas,

das terríveis, definitivas, irreparáveis!
Sofri mais de 15 anos de exílio ...
Lutei por voltar. Fiz uma dezena de tentativas. *m vao- so

fonse^uí rever a Pátria a 1.° de novembro de 1946.C°"X^ 
pobre, carregado de tendi*: 7 F*-~*?» •*»•

3 crianças. Uma filha, da segunda esposa, tem apenas 4 anos ae

idade e outra ainda tem menos — 2 anos. ele2eu.me verea-ir™ ««Piro de 1947, o povo do Rio de Janeiro eiegeu me v«ca
Em janeiro ae ±»*«, u f +.Tceiro lugar na chapa majoritária.

£*"£ ISo^mB.TnSX 
ffcassado P- -a decisão

iníqua^ ve reComeçar a vida . . .

^iT^ho, p^g. - »„ Rio de Jane^o, »-

1919 durante 10 meses, em 1925 e em iwoi. ««

POrt"os 
T^i/d^uerda são pobres e muito pe seguidos: sus-

pensS por^dem dolovêrno, assaltados e empastelados pela pohca

1
!

~^VffSÍSoB 
de ens£o iradõ-dê-complicações^^

STpSSÍSrS^uSi de terror. Forma-se o vácuo em «orno

*" 
5STÜEU. impedem-me de sair do Rio de Janeiro.

'-¦-<.

íu

f1
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A partir de Janeiro de 1948, tenho vivido apenas do auxílio^dos

anúg^e camaradas. Não fora êsse^¦ ewjta.¦•£enjg.

passariam privações. Os reacionários, seus patrões
querem render-nos pela fome'. é gada. de-

fortuna para nós: 2.500 cruzeiros eadajez.
Assim os intelectuais gozam de todas as UDeraaae_> um , *

ter sf^« La delas, e clda vez, precisam pagar adutntado 2.500

^tdesta 
forma, fomos bloqueados por todos os lados e de tôdas

as formas. minhappla décima sexta vez. em .mx*x*_i** *-—, — ,
^ tífnSS minhas filhas levou socos e ficou presa como refém
^f^inL chegada Fui barbaramente espancado por quatro agen-

£ i?ZtZ $£ca toante todo o trajeto, desde minha re*den-
te* da poiicid mesmo dentro dessa repartição. Depois,

S meüdotm SS?celeiros num xadrez «mbrio^ue so

recebe ar por um orifício no alto e nunca recebe a luz do sol. «o

^ Sôltfoassei a viver num ambiente de incertezas e provoca-
.«es. Uma S depois, os agentes da polícia Po^W^
der-me novamente e ficaram possessos porque eu ja tinha desapa-

Afim de escapar a essas e outras perseguições, ando foragido
A^t^JL de abril Uma vez mais, foragido, como tentas vezes,
desde meados de anru. um* 26 ^
outrora — entre 5 de julho de i»*k e i» ae ju
anos e 9 dias de uma só vez!) como em fins de 1927, em 1930 eUWi.

A luta terrível, durante os 4 anos da guerra desencadeada^pda
Alemanha fascista, abalou-me a saude. E, agora •»» ° ™r^?

doente, sem trabalho, sem ganha-pao, vivendo do a^iho dos ami
2™ sem um iornal ou revista onde escrever, sem uma tribuna onde

far^nTSroMe protestar - nem siquer tenho o direito de ganhar
?Km as constantes perseguições, e nem siauer tenho o dnroto

de viver no próprio lar, no seio da família- 0w«,ta«ss
Tenho de andar foragido, sem os direitos mais elementos.
Pobres mortos de Pistóia, que deram a vida para que a Patra

e a H^nidade, vivessem finalmente libertadas dos^nazistas dos
fJ^is^ dos reacionários! E Laura? Ela também deu sua vida

££ ml™TdZeioi morrer tão longe da Pátria, nos humbra»

^^pobre 
túmulo lá está, perdido nas aolidões »>>«»'

ündisü restos mortais aguardam a repatriaçao. Sua memória
esnera a iustiça que não encontrou em vida. _P 

Enquanto isto, na terra da Pátria os espiões nagstas¦**£**
tados e libertos pelo próprio presidente da Republica. Outros na



CARTA A MONTEIRO LOBATO — 1-fí —

zistas obtêm habeas-corpus e passeiam em plena liberdade Aliados
e criaturas de Hitler ocupam altos postos no governo, no Parlamen-
to, nas repartições públicas.

Milhares de alemães nazistas de Santa Catarina que, há muito,
venderam a consciência a Hitler e, durante a guerra, partiram para
a Alemanha afim de defender o nazismo, voltam agora, ao Biasü,
felizes, sorridentes, com seus passaportes de "brasileiros e re-

patriados" ...
Pobres mortos de Pistóia!
Um juiz reacionário lança condenações monstruosas contra

um heroe da F.E.B. e contra os empregados dos jornal anti-fascista
"Tribuna Popular". Um antigo membro da câmara dos 40, da Ação
Integralista, instaura um processo contra Prestes. O ^chete 

inte-

gralista - escapado do tribunal de Nuremberg - volta ao Brasil
obtém o Teatro Municipal para a sua falação nazista e a «ede do

próprio Club Militar para comemorar o 10.° aniversário do putcn
nazista em 1938.

E pelo contrário, os homens que mais lutaram contra o fascis-
mo italiano desde o primeiro momento, em 1922, e que mais lutaram
contra o nazismo durante a guerra — vivem cassados e caçados,
acossados e foragidos. Ou, então, são presos e barbaramenteespan-
cados pelos agentes da polícia política - as criaturas de Fehnto
Muller e da Gestapo!

Quanta infâmia!
Afinal, o nosso único "crime" é ter idéias e lutar por elas, num

país lem que os governantes se caracterizam exatamente por serem

homens vasios, sem idéias. . _
Nosso "crime" é ter princípios, numa hora de cambalachos e

Mnitulacões vergonhosas. .
Tal a vida de um escritor brasileiro aos 51 anos de idade de-

nois de mais de 30 anos de lutas em prol do povo'. Tal o* desta»

teírivd dos intelectuais brasileiros verdadeiramente patriotas, hu-

manistas e democratas! j^u™™*
Caro Monteiro Lobato! De qualquer forma, nao nos dobrare-

mos. Lutaremos até o fim. E triunfaremos!

Afetuosamente,
OTÁVIO BRANDÃO
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Arte Funcional
A propósito de "O BANQUETE" de Mário de Andrade

H. J. KOELLREUTTER
¦¦ ... A 

'..'¦' ¦

Bfesta hora, em que se processa uma das maiores transforma-
ções sociais por que já passou a humanidade, neste momento, em
que se acentuam cada vez mais a confusão e o misticismo, Mário
de Andrade adquire nova importância como artista e como crítico,
indicando novos caminhos aos artistas do Brasil.

Autêntico lutador, Mário de Andrade nunca viveu afastado da
vida. Consciente de sua responsabilidade como artista, esteve sem-
pire pronto a agir e nunca se furtava aos novos. Mestre das novas
gerações, punha sua fé na mocidade que tantas vezes o decepcionou.
Sempre sincero, falava com franqueza; sua obra é a obra honesta
de preocupação constante pelas atitudes nobres e pela pureza mo-
ral. Apaixonado pelas idéias e pelos ideais avançados, combatia êle,
o mais moço dos moços, a indiferença e a mediocridade. Mas, infe-
lizmente, sua ruptura com o tradicionalismo e convencionalismo foi
incompreendida por muitos.

O tão apregoado "progresso" da música se converteu, em nos-
sa época, numa agonia tão cruel como a que aflige todos os outros
aspectos — econômicos e culturais — da sociedade contemporâ-
nea. O público pertencente à classe média, ainda apegado aos ve-
lhos valores musicais e considerando a «arte um meio de diverti-
mento, não se mostrou capaz de adaptar-se à nova música. Assim,
o artista cada vez mais escreve para uma elite, para os "amigos des-
conhecidos", refugiando-se na torre de marfim. E? desse desacordo
entre o artista e o meio social que surge a tendência da "arte pela
arte".

Contra esse isolamento voluntário, mas infrutífero, e contra o
mdiferentismo político-social de muitos artistas, reage uma nova
geração, que concebe a arte como decorrente de um vivo e ativo
interesse em uma determinada ordem social ou ideal coletivo. "Acho
que o artista, mesmo que queira, jamais deverá fazer umai arte
desinteressada". Estas palavras de alcance fundamental, Mário
de Andrade as escreve em seu ensaio "O Banquete", concebendo a
arte como veículo de idéias, em lugar de um meio de diversão. Com-
preendendo a evolução"da sociedade e compreendendo que o pri-
mado individual agoniza para dar lugar ao primado social, Mário
de Andrade, mais uma vez, se põe à frente da mocidade brasileira,
pugnando pelos princípios da arte-ação e da utilidade, e estabe-
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lecendo as condições para uma arte dirigida, a serviço da cole-
tividade.

Arte dirigida não é arte "decretada" como muitos acreditam.
E' arte orientada pela crítica e auto-crítica de uma coletividade
devidamente preparada, "arte legítima, eficaz, funcional e repre-
sentativa". E' claro que essa nova arte, como nova fase da evolu-
çoã histórica da música, não pode desenvolver-se a não ser assi-
milando e utilizando criticamente todo o valioso material que a
cultura humana criou através de muitos séculos. Não se trata em
absoluto de "regulamentar'' ou "decretar" um determinado estilo
ou gênero de >arte, mas sim, de orientar e dirigir o artista, como
representante de uma coletividade, num sentido construtivo e, de-
monstrar a êle as contradições que se manifestam em sua obra. Es-
tas surgem sempre, quando um novo conteúdo carece ainda de uma
nova forma como acontece em todas as épocas de transição, quan-
do as novas forças produtivas da sociedade entram em contradi-
ção com as relações de produção existentes. E' o período de adapta-
ção da super-estrutura (à qual naturalmente as artes pertencem)
às novas condições sociais.

Também a transformação da linguagem musical se processa
em função do desenvolvimento econômico-social; por maior que
seja o papel das idéias, o valor primordial na evolução da socie-
dade corresponde sempre às condições materiais da vida. Lembro
aqui a transição do estilo feudal (que em música correspondia ao
canto coral) para o estilo burguês do renascimento italiano (canto
solista e o drama musical) decorrente do desenvolvimento das re-
lações de produção capitalista.

A contradição entre um novo conteúdo e uma velha forma é
a fonte do desenvolvimento da expressão artística. No processo do

. desenvolvimento, o conteúdo muda, adquire novos elementos e
se converte, finalmente, em novo conteúdo. Contudo, a forma con-
tinua sendo a anterior, a velha. A forma fica atrazada em relação
ao conteúdo, dado que a própria necessidade de nova forma só
nasce quando o conteúdo, que havia mudado, ou está mudando, as-
sinala a necessidade de mudança da fôrma. A nova forma exprime
o novo conteúdo, dá-lhe a possibilidade de novo desenvolvimento
e constitue a estrutura interna do conteúdo em desenvolvimento,
que continua a se processar até que surja, entre eles, novo conflito,
e assim por diante.

Quando em fins do século XVIII surge uma nova expressão
musical representada pela fórmia de sonata, pela sinfonia, ela surge
em conseqüência da contradição entre o conteúdo novo, originado
pelo espírito do rococó e as fôrmas artísticas velhas do barroco.
Mas, através de Beethoven, Wagner e Debussy, o conteúdo se trans-
forma novamente, entrando, em fins do século passado e no prin-
cípio deste, em contradição com as formas velhas. Essa contradi-
ção permanece ainda hoje e se faz sentir nas obras de todos os gran-
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des compositores de nossa época.
Como solução, Mário de Andrade preconiza uma arte que nãor

represente mais o indivíduo mas sim a comunidade. O artista dei-
xará de ser o "grande homem" e tornar-se-á um homem social,
procurando o que Hie é de direito dentro da sociedade em que vive.
Éa arte voltará à sua função primitiva, tornando-se um legítimo
meio de expressão, sistematizando, disseminando e socializando-,
idéias e emoções na linguagem das formas plásticas ou sonoras. A
arte comp meio de contacto espiritual entre os homens!

$' claro que esse meio de expressão só adquirirá o direito de
existência quando servir à humanidade e obedecer diretamente ao
principio da utilidade, principalmente num momento como êste em
que uma tremenda crise abala toda a sociedade e forças abscuran-
listas procuram impedir o progresso dai humanidade. E Mário de
Andrade, convidando o artista a "sacrificar suas liberdades, suas
veleidades e pretençõezinhas pessoais'-', proclama o princípio uti-
litá^rip da música como cânone da nova estética: "Toda a arte bra-
seleira de agora que não se organizar diretamente do princípio de
utilidade, mesmo a tal dos valores eternos: será vã* será diletante,
çerá pedante e idealista". E mais. O grande escritor brasileiro em
seu ensaio "O Banquete" exige que o músico abandone "como ideal*
a. preocupação exclusiva de beleza, de prazer desnecessário, e prin-
çipaíbnente essa intenção estúpida, pueril mesmo, e desmoralizado-
ra, de criar obrarde-arte perfeitíssima e eterna".

O ideal de beleza que prevalece em determinado tempo, em
determinada sociedade ou em determinada classe de uma sociedade,
tem sua raiz, parte nas condições biológicas do desenvolvimento do
gênero hiwnano que criam particularidades de raça, e parte, nas
condições Instóricas do nascimento e da existência dessa sociedade
qu classe. Precisamente, por isso, o ideal de beleza costuma ser
sempre muito rico em determinado conteúdo que não é absoluto,
íçto é, incondicional. Quem se faz adorador da assim chamada "be-

leza pura" não se liberta das condições biológicas históricas e so-
çMs que determinam seu gosto estético, mas fecha os olhos, maia
on naenos conscientemente, a essas condições.

Assim acontece com uma grande parte dos artistas contempor
râneos, cujo indiferentisma político-social diminue o mérito de
suas- criações artísticas porque limita o horizonte desses artistas e
os impede de assimilar as idéias de seu tempo.

Por isso, o princípio hedonístico em arte deve ser substituído
çelo princípio, utilitário, isto é, % tendência de conceder às obras
^rtístiça^ a significação de "juizos" sobre as manifestações da vida*

^ ^ativo^ntusia^xno que a acompanha sempre- ^dê participã^dõs
combates sociais. E assim, o artista — "grande homem" deve ser
substitindp pelo artiSita-— "trabalhador intelectual", Pois nessa nova
concepção de arte, os sentimentos individuais do artista não terão
importância $ nã0 ser na medida em que participam do patrimônio

' -i
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popular, das aspirações e dos problemas do povo. E é nesse senti-
<do que não pode haver obras de arte isentas de conteúdo ideológico,
uma verdade que os compositores, estetas e musicólogos do nosso
mundo tardam a compreender, encurralados num esteticismo con-
dicionado às exigências das classes a que servem. Nem toda a
idéia, entretanto, é suscetível de servir de base à obra; artística.
Somente é capaz de fazê-lo quando contribue para a mútua apro-
ximação entre os homens. Eis um conceito de importância fun-
damental. Os limites possíveis dessa aproximação não se determi-
nam pelo artista, mas pelo grau de cultura que alcançou o grupo
social a que pertence. Assim, a ideologia da classe dominante per-
de seu valor intrínseco à medida que avança para seu desapareci-
mento. A arte criada pelo seu espírito decai. E' esta a situação em
face da qual nos encontramos.

Os estetas e críticos de um mundo passado choram o fim da"grande arte". Bem, com a arte dirigida, com a arte funcional, sem
dúvida terá chegado o fim dessa "grande arte", se sua finalidade--'-
foi cumprir apenas a função de exaltação individual, de emoções
particulares e de aspirações subjetivas. Esta arte está morta e
Bunca mais se levantará. Sentindo a ascensão de novas idéias, esses
compositores, estetas e críticos aderem a um misticismo que se faz
notar na arte musical de nossa época em todos os paises. E' ver-
dade que um artista que se torna místico não despreza de todo o
conteúdo ideológico, mas coneede-lhe caráter original. O misticis*-
mo também é uma idéia, mas idéia obscura, amorfa, como a névoa
que é inimiga mortal da razão. O místico está disposto não somente
,a relatar-nos assuntos, mas também a prová-los. Mas o que relata
e algo de fantástico, e em suas provas toma, como ponto de partida,
a negação do bom senso. Eis o perigo; pois, quando uma idéia
falsa serve dé base à obra artística, traz contradições intrínsecas,
das quais sofre inevitavelmente seu mérito estético. E a cegueira
desses, compositores e estetas diante dás novas correntes encami-
iihadas para a renovação de toda a vida social, converte suas idéias
em conceitos errôneos, estreitos, unilaterais, e diminue a éfuáíi-
idade do conteúdo expresso em suas obras.

Entretanto, está nascendo uma nova geração cuja vitalidade êà
iugar a uma nova expressão artística a qual criará suas próprias
Jormas e também sua "grande arte". E a nova geração julgará o
valor da obra-de-arte não pelo conteúdo puramente estético que
«ela encerray mas sim pelai importância que ela tem para o progresso
revolucionar ib da feiimainidaie.

O artista de nossa época assistirá àr transformação completa dé
sua posição social. A arte como todas as 'atividades intelectuais será
patrimônio do povo. As formas sociais da arte e da música em
particular, principalmente o concerto e o teatro^ transformar-se-ã<*
dè um modo completo, perdendo seu caráter de diversão e tornan-
do-se verdadeiros comícios artístico-populares. E uma arte nova,
funcional e representativa, será a mensagem dos povos ao mundo.
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Múâica

O Festival Camargo Guarnieri
t *

ÁLVARO BITTENCOURT

Entre as realizações musicais levadas a efeito recentemente,
merece destaque especial o concerto organisado e apresentado em
princípio do corrente mês pela Sociedade de Cultura Artística,
com obras de Camargo Guarnieri. O recital constou de três partes:
a primeira preenchida pelo Quarteto n.° 2 (Prêmio R.C.A. Victor •—
1944) executado pelo Quarteto Haydn; a segunda por obras de
piano, tocadas pela sra. Lídia Simões, em que se incluíam desde
o Choro Torturado (1930) até o Ponteio n.° 13 (1947) e, como peça
de fôlego, a Sonatina n.° 3 (1937); e, finalmente, cantadas pela sra*
Alice Ribeiro, várias peças para canto e piano, abrangendo o pe-
ríodo de 1939 a 1947.

O concerto constituiu, assim, um oportuno balanço da carrei-
ra do compositor que participou vitoriosamente nos últimos anos
de diversos concursos internacionais de composição. Balanço opor-
tunò, mas, também contristador, pois, constatámos mais uma vez.
que Guarnieri, apesar de ter-se alçado há muito a amadurecimento
técnico e expressivo considerável, não é ainda acolhido com a ca-
lorosa simpatia que merece. O auditório foi bastante reduzido e o
entusiasmo rarefeito.

Dado o valor incontestável da produção do artista, poder-se-ia
tentar para o fato uma explicação de ordem geral, ou melhor in-
ternacional, e que foi, aliás, abordada no n.° 1 desta revista pelo
sr. H. J. Koellreutter. Resume-se ela na tremenda crise que sufoca
a música atual, crise decorrrente de fatores conômico-sociais: im-
possibilidade de tornar-se conhecida a música dos compositores con-
temporâneos pela ausência ou não utilização adequada dos meios
indispensáveis à sua divulgação. Entre nós o problema vê-se agra-
vado pelas falhas ainda imensas de nosso aparelhamento pedagó-
gico-artístico, que impedem a preparação técnica e cultural de exe-
cutantes em número suficiente para permitir o enriquecimento mu-
âcal do público. Por outro lado, como apontou Koellreutter, o sis-
tema em que se baseia a vida musical contemporânea não contribui
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para o contacto imediato, tão necessário, entre o músico criador eseus auditores. Isto porque, para o empresário ou organismo par-ticular empreendedor dos concertos afigura-se um risco financeiro
perigoso a apresentação de obras pouco conhecidas. E o ouvinte,
pouco ou nada educado na arte dos sons, embalado na rotina dos
programas passadistas, não é sacudido pela produção contempo-
rânea.

Para o compositor, a situação é duplamente prejudicial. Se
lhe falta a proximidade com um auditório mais amplo e compreen-
sivo do que a pequena elite que o ouve mais ou menos formalmente
uma vez por semestre, é verdade também que lhe são vedadas as
oportunidades de "ouvir-se", "experimentar-se", com freqüência
para poder criticar-se e evoluir dentro de uma normalidade práticamais segura e fertilisante do que todas as musas inspiradoras.

E' fácil imaginar-se, diante de tais constatações, o que deve
ter custado a Camargo Guarnieri tornar-se o compositor que é
hoje. Quantas restrições terá enfrentado, quanta hesitação ao lan-
çar-se ao trabalho de compor sem ter certeza de que suas obras
iriam ser executadas em futuro mesmo remoto. Que experiências
novas e valiosas teriam sido frustradas por uma tal muralha de
impossibilidades.

Muita gente reprova em Guarnieri um excessivo intimismo,
ou melhor, certo retraimento na criação e sua preferência pelasformas curtas de composição. Ouvimos novamente este comentário
no concerto de que falámos acima e começamos a pensar' que, em-
bora o temperamento do compositor seja aí um fator determinante
a considerar, é bem possível que as restrições do meio o tenham
levado a fechar-se num campo limitado de ação, onde possa agir
com mais firmesa. Isto não significa que Guarnieri não tenha
capacidade e fôlego para tratar com formas de proporções e desen-
volvimento mais amplos. Sua obra sinfônica prova o contrário,
mas, seu espírito elevadamente equilibrado recusa-se, quem sabe,
a cultivar a música orquestral com a mesma freqüência dispensada
à camerística, uma vez que equela lhe oferece menos ensejos de"ouvir-se", "experimentar-se", "criticar-se" na prática da execução
cotidiana. Mário de Andrade, em um lúcido ensaio sobre a, música
brasileira já havia posto em evidência este seu aspecto problema-
tico, mas, não é demais insistir sobre êle. A capacidade criadora,
seja de um Guarnieri, um Vila Lobos, um Mignone, seja de toda
a valorosa nova geração, assim como os estudos levados a efeito
em torno de nosso riquíssimo folclore, constituem afirmações claras
da prodigiosa musicalidade que possuímos em estado latente, à
procura ainda dos veículos, necessários à sua ampla e livre ma.
vu,\-£*i»e*4-r\*\r\á~», /«own •*¦«-*¦ Õ •*¦**. -prilril-* 1**» /"**. A ftOTTl *r»"f-| *l «5 .H *i 00*1 -YV\ r\ .fv *\r\-v\>\ #*¦*¦*. "**.r»í r\1 •? eu «-» .-4 í ruralnifestação (para não falar no desvirtuadíssimo e comercialisadíssi-
mo rádio...). Não seria já tempo de pensarmos em desfossilisar
o velho e respeitável Conservatório Dramático e Musical, trans-
formando-o num centro vital para a coletividade musical de São
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Paulo e do País, onde possam ser formados conscientemente os no-
vos quadros de nossas orquestras, tão pobres? Para que diplomar
tantos "pianólatras" por ano, se eles, uma vez colocados diante da
realidade musical nossa, nenhuma ou quase nenhuma contribuição
ixão dar?

Desviamo-nos propositalmente do objetivo inicial destas no-
tas, o festival de música de câmara de Camargo Guarnien, para
chegarmos a esta constatação final: o concerto que deveria ter sido
uma das muitas ocasiões em que o grande compositor paulista viés-
ae confraternisar por intermédio de suas obras com os homens de
sua terra, a quem essa mesma música está ligada por tantos traços
comuns, constituiu uma formal apresentação de antologia de pe-
ças musicais a uma restrita elite quase indiferente.

Tal estado de coisas permanecerá, certamente, até o momento
em que, operadas profundas transformações na vida musical ao
País, possamos congregar-nos em torno dela como de algo essen-
ciai e comum a todos, compositores e público.^

íi Dentro do programa, teve excelente execução o Quarteto n.° 2
Pipr parte do Quarteto Haydn.

A sra. lidia Simões deu-nos uma versão clara e vibrante da
Sonatina n.° 3, uma das obras mais bem concebidas da pianístiea
brasileira. Muito bem tocados © interpretados o Choro Torturado
e o Ponteio n.° 13.

A terceira parte, embora refletisse um aspecto muito impor-
tante da carreira de Ouamieri, teve seu interesse diminuído pela
interpretação dada às diversas canções pela sra* Alice Ribeiro, can-
tora cujos dotes mo se coadunam com o gênero. Paltam-lhe ma-
Inabilidade à voz e sutileza de expressão.

¦

Manifesto do 2.° Congresso de composi-
/¦¦lores e críticos musicais Prag

'0'7JJ

Os compositores e críticos de diversos países reunidos no
2.° Congresso Internacional de Compositores e Críticos musicais
organizado em Praga no período de 20 a 29 de maio de 1948 pelo
Sindicato dos compositores checos,_chegaram às seguintes consi-

Observa-se na música e na vida musical contemporânea uma
crise profunda. Ela se caracteriza principalmente pela forte
oposição entre a música dita erudita e a música dita popular-
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A música erudita está se tornando, sem cessar, mais individua-
lista e subjetiva quanto ao seu conteúdo, mais complexa e artifi-
ciai quanto à sua forma.

A música popular está se tornando cada vez mais banal, es-
tagnada e standardizada. Em certos paises ela é objeto duma
verdadeira indústria monopolizada, uma mercadoria.

A música erudita perdeu o equilíbrio dos seus elementos: ou
são o ritmo e a harmonia que desempenham üm papel preponde-rante em prejuízo dos elementos melódicos, ou são os elementos
puramente formais que ocupam o primeiro lugar, de maneira
que o ritmo e a melodia são negligenciados. Enfim, observa-se
na música contemporânea ainda outros tipos de música, nos quais
ó desenvolvimento lógico do pensamento musical é substituído
pelo emprego de melodias sem contorno definido e pela imita-
ção das antigas formas do contraponto, artifícios que náo podem
esconder a pobreza do conteúdo ideológico.

A música popular, ao contrário, se limita á uma melodia
primária, desprezando todos os outros elementos musicais. Ela
não utiliza as fórmulas melódicas senão as mais Vulgares, ás
mais corrompidas, as mais padronizadas, como o prova antes de
tudo a música popular americana.

Estas duas tendências têm o mesmo falso caráter cosmopoli-
ta; elas abandonaram os traços específicos dá vida musical dás
nações. Aprentemente contraditórias, elas são entretanto da mesma
natureza e não representam senão dois aspectos de um inquieto
fenômeno cultural, decorrente de um estado social defeituoso.

Quanto mais estas lacunas se manifestam na música erüdi*-
ta, mais o seu conteúdo se torna subjetivo e a sua forma coi.ii*
plicada, encontra menos ouvintes e seu público sé torna cada vèfc
fais restrito. Enquanto isto a música vulgar como diversa*), pfe*netra vantajosamente na vida das nações e dos povo&, eniudéúfe
e nivela as faculdades sensitivas do ouvinte e degenera o seu
gôstõ musical.

Nós, músicos reunidos neste 2.° Congresso de compositores
e críticos em Praga, chamamos a atenção sôbre esta contradi-
ção, numa época em que novas formas da sociedade estão se cons*
tituindo e quando a cultura humana ascende a um estado maiâ
elevado que coloca o artista diante de novas e urgentes tarefas*

O Congresso não pretende oferecer diretrizes técnicas ou es-
téticas para a produção musical. Êle é de opinião que cada país
deve encontrar seus próprios caminhos e métodos. Mas a çom*.
preensão das origens e da natureza social da crise musical deve
ser comum, do mesmo modo que a vontade de vencê-la.

Parece-nos possível sobrepujar a crise musical atual:
1) Se os compositores adquirirem consciência da crise, se

eles tentarem escapar às tendências de extremo subje-

¦

¦
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tivismo e exprimirem na sua música os sentimentos e as
altas concepções progressistas das massas populares.

2) Se os compositores, em suas obras, se prenderem mais
estreitamente á cultura nacional de seu país e a defen-
derem das falsas tendências cosmopolitas; pois o verda-
deiro internacionalismo da música decorre do desenvol-
vimento dos diversos caracteres nacionais.

3) Se a atenção dos compositores se dirigir para as formas
musicais que lhes permita atingir estes objetivos — so-
bretudo para a música vocal, óperas, oratórios, canta-
tas, coros, canções, etc.

4) Se os compositores, críticos e musicólogos trabalharem
prática e ativamente para liquidar o analfabetismo mu-
sical e para educar musicalmente as massas.

O Congresso apela para os compositores de todo o mundo para
que eles criem uma música que saiba unir uma grande quali-dade artística a uma forte originalidade, com um perfeito espi-
rito popular*

O Congresso pensa que a troca de experiências e de idéias
entre os compositores do mundo inteiro é uma necessidade abso-
luta. Para atingir êste fim, é preciso que os músicos progressis-tas se organizem desde já nos seus paises, com o fim de evitar
delongas na constituição de uma associação internacional.

Esta Associação Internacional de músicos e musicólogos pro-
gressistas deverá trabalhar tenazmente e consciente do fim de
vencer a crise da música e dar a esta a sua alta e nobre função
üa sociedade. Esta condição é necessária para que a música se
torne um fator importante na realização das grandes tarefas his-
tóricas diante das quais se encontra atualmente a humanidade
progressista.

Pela presidência do 2.° Congresso Internacional de Composi-
tores e Críticos musicais em Praga:

A. Estrella (Brasil); V. Stojanov (Bulgária); St. Lucky, Fr.
A. Kyptjat, Dr. Jar. Tomasek (Tchecoslováquia); Roland de Candé
(França); M. Flothuis (Países Baixos); O. Danon, N. Devcic (Yu-
goslavia); prof, Dr. Sophie Lissa (Polônia); Hans Eisler (Aus-
tria); Dr. A. Mendelssohn (Rumania); T. Chrennikof, B. Jarjos^
towski J. Chaporine (URSS); Georges Bernand (Suiça); Dr. D.
Bartha (Hungria); Alan Bush B- Stevens (Grã-Bretanha); Dr.
A. Sachra (CSR).
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Política
INTERVENÇÃO FEDERAL EM SAO

PAULO— 0 parecer emitido pelo senador
Atílio Vivacqua, contrário à, intervenção
federal no Estado de São Paulo, trouxe
a muitos setores políticos a impressão de
que está afastado o perigo daquela me-
dida de exceção . Entretanto, convém
lembrar que, não obstante os motivos
aventados pelo sr. Correia e Castro, como
suficientes para justificar a intervenção
federal, não são e não foram tais motivos
os verdadeiros móveis da tentativa ainda
não de todo frustrada. Estão iludidos os
que pensam ser o "caso de São Paulo"
um assunto liquidado. Com a aproxima-
ção das eleições presidenciais, avulta ca-
da vez mais, para o partido majoritário,
a necessidade de entrar na posse da má-
quina administrativa do estado bandei-
rante, a mais poderosa e decisiva para a
vitória no próximo pleito nacional. As-
sim, o "caso de São Paulo" não resulta
de diferenças entre .pessoas ou mesmo en-
tre partidos; é, simplesmente, uma das
manifestações da luta pelo poder político
no Brasil e a expressão concreta de que
os atuais detentores do poder temem sé-
riamente pelos acontecimentos nas pró-
ximas eleições presidenciais. Nunca é de
mais lembrar que o poder político é a ex-
pressão do predomínio das forças econô-
micas. Em São Paulo essas forças não
conseguiram o controle do Estado e lutara
encarniçadamente por conquistá-lo, ainda
que isso represente o sacrificio daquilo
que há de mais sagrado para o povo ban-
deirante — a liberdade. É preciso res-
saltar que a grande resistência que o povo
bandeirante tem oferecido à intervenção
no Estado poderia enfraquecer-se com a

perspectiva de "encerramento do caso" e
isso seria, exatamente, o que desejam os
"intervencionistas". Quanto mais se apro-
ximarem as eleições para presidente da
república, maior será o perigo de inter-

venção.

Congresso de
Escritores

Realizou-se em Jaú, de 30 de junho a 3
de julho, o 2.0 Congresso Paulista de Es-
critores. Embora a imprensa da Capital
lhe tivesse dado relativo destaque, o com-

parecimento 
~dos deiegadosdesignados -pe=-

las Casas de Cultura existentes no Inte-
rior e pelas demais entidades representa-
tivas da A. B. D. E#, secção de São
Paulo, e por ela própria em convites dire-
tos a intelectuais do Interior^ o compare-
cimento foi menor do que era de se espe-
rar. A delegação da capital apresentou-

se também desfalcada de alguns de seu»
membros. Êste enfraquecimento numérico
teve, sem dúvida, importância nos traba-
lhos, roubando muito do interesse que
uma assembléia mais plena despertaria»
com maior riqueza de opiniões e expe-
riências. Além disso o fato demonsrra

que nossos intelectuais ainda não atri-
buem importância suficiente à sua organi-
zação de classe. Os impedidos podem
sempre ser substituídos.

Ainda para o lado deficitário do Con-
gresso, temos a registrar o pequeno nú-
mero de teses apresentadas. A carência de
material para discussão, contribuiu muito
para a rar ef ação da atmosfera em que de-
correu o congresso. As comissões quase
não tiveram trabalho com as teses. Es-
tas, na sua maioria, foram total ou par-
cialmente rejeitadas, pouco servindo para
alimentar as discussões. Neste particular,
houve uma deficiência técnica por parte'
da organização do congresso que constituiu
para as próximas reuniões uma experiência
devidamente anotada por todos. Referi-
mo-nos à técnica de relatar de muitas co-
missões que, sem dar, à assembléia, co-
nhecimento suficiente do conteúdo das te*
ses examinadas, aprovam-nas ou as rejei-
tam sem encaminhar a discussão. O argu-
mento de que as teses estão sempre acces-
síveis aos interessados durante os traba-
lhos, não diminue a importância prática
da sugestão feita em Jaú, para que, em
congressos futuros, procure a comissão or-
ganizadora copiar, e distribuir aos inte-*
ressados, os trabalhos em estudo ou dis-^
cussão. Esta é aliás a técnica seguida

por todos os congressos científicos, diplo-?
máticos e políticos. Conviria ainda ob-
servar, sem insistir muito no negativismo
desta nota, que a mobilização do interesse

público pelo congresso, se feita como pa-*
rece ter sido o caso, não teve resultados.
Somente as sessões de abertura e encer-
ramento tiveram público. Para os traba-
lhos propriamente do Congresso é que se-
ria desejável despertar o interesse e a

participação das diversas camadas sociais.
Êsse interesse não teria faltado como não

faltou pelas reuniões e debates organiza-
dos à margem do Congresso propriamente
dito. Sem êste elemento de participação,
pelo menos auditiva, das populações nos
congressos de representantes da sua cui-

-tura,—perdem—estes congressos nmsu dc
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suas funções precípuas, que é a do de-
bate público e aberto dos problemas prá-
ticos do escritor em função de sua posi-
ção na sociedade, bem como o da discus-
são dos problemas culturais que consti-
tuem um patrimônio de todos. E isto so-
bretudo nos congressos de tipo regional
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eomo foi o de Jaú. Os congressos dos ho-
mens de letras não podem fugir a um
certo caráter didático sob pena de tende-
rem para um perigoso isolacionismo de
uma classe cuja função é pública.

Quanto ao seu conteúdo, as poucas teses
discutidas em Jaú foram menos importan-
tes do que se poderia desejar . Versaram
assuntos colaterais aos objetivos primor-
diais do Congresso que eram os de aus-
cultar o pensamento e as aspirações dos
escritores do interior do Estado¦ Ou en-
tão repisaram matéria jà discutida em
congressos anteriores e sobre a qual jà
haviam os escritores deliberado medidas
concretas, infelizmente não realizadas na
prática como ficou claro dos debates. Foi
por exemplo o caso da tese do sr. André
Granja Carneiro sobre a divulgação do
trabalho dos intelectuais do interior ubje-
to de uma resolução do Congresso de Li-
meira que não foi cumprida, tanto que na
ignorância dela, o sr. Granja Carneiro
fêz o seu excelente trabalho. Prejudicou
também o andamento do Congresso, a im-
perfeição com que algumas das teses fo-
ram apresentadas, obrigando as comissões
a rejeitá-las liminarmente. Tal o caso de
uma tese sobre a liberdade de imprensa
apresentada sob a forma de uma campa-
nha cívica pró-manifestação livre dõ pen-
samento com a adoção impossível de um
código de penalidades para os que delas
não quisessem participar. Outra tese,
sobre o problema dos práticos em farmácia,
foi rejeitada por não enquadrar o assunto,
de forma conveniente, nas normas regi-
mentais do Congresso. Uma tese sobre
literatura infantil conseguiu despertar
bastante interesse do plenário, embora
suas conclusões que procuravam interes-
sar c responsabilizar os poderes públicos
aésse importante setor cultural, tivessem
sido rejeitadas graças sobretudo à imper-
feição por que se processou a discussão.
Uma dàs conclusões interessantes do tra-
balho foi aceita: a inclusão de maior nú-
¦aero de contemporâneos nas antologias do
ensino.

À parte mais substancial dos trabalhos
to congresso, constou das discussões de
diversas moções e indicações debatidas nas
sessões plenárias. Entre elas cabe assina-
lar a indicação apresentada pela -delega*
ção da capital, c estudada na Comissão de
Cultura, sobre o convênio das Casas de
Cultura, Este documento aprovado poste-
dormente constituirá o cerne das resolü-
ções de Jaú. O convênio firmado entre

~a*—Casas de Cultura prevê a extensão horig-
zontal do trabalho da A, B. D, E. a
vários núcleos culturais a se fundarem no
interior sob a tutela e a coordenação da
A, B, D. E#, secção de São Paulo. Des-
tina-se tal rede a efetivar o intercâmbio
cultural já iniciado através dos congres-
sos; dar-lhe um caráter permanente, sem

prejuízo de outras organizações já exis-
tentes ou que venham a se fundar, mas^
pelo contrário, prestigiá-los e cooperar
praticamente" com elas, É uma iniciativa
de muita importância e que muito reco-
atenda a atual diretoria da A, B, D, E..

Merecem ainda registro, as discussões
sobre o entrosamento das Casas de Cul-
tura com as atividades do Club do Cine-
ma a fim de levar ao interior os deba*
tes sobre a arte e a crítica cinematográ-
fica, A propósito prestou o plenário uma
justa homenagem ao pioneiro dessas preo-
cupações entre nós, o sr, Paulo Emílio
Sales Gomes, Outra indicação importante
foi a que colocou em discussão o problema
das bibliotecas circulantes na zona rural,
sobre a qual a delegação de São Carlos
trouxe valiosa contribuição.

Ficou clara, para a mesa e para os or-
ganizadores do Congresso, a necessidade
de se aperfeiçoar os métodos de distri-
buição dos temas e da agenda geral dos
trabalhos. Em particular a encomenda de
teses, com suficiente antecedência, a es-
critores responsáveis, afim de que as dis-
cussões, em futuros congressos, tenham
uma espinha dorsal, Consistência e orde-
nação de trabalho, o que, representará eco-
nomia de tempo e de esforço para todos,
em proveito das finalidades culturais vi-
sadas

O Congresso de Jaú aprovou ainda ai-
gumas resoluções de sentido político en-
tre as quais se salientam as contidas nu-
ma indicação de Antonio de Luna, Pimenta
Reis, Alves da Silva, Almeida Sales e Sil-
va Brito, na qual se rejeita o projeto de
Lei de Segurança Nacional como um aten-
tado à liberdade do pensamento, aos prin-
cípios constitucionais democráticos,, e â
dignidade do escritor # Essa afirmação foi
incorporada depois à declaração de prin-
cipios do Congresso, na qual se afirma
também a necessidade de liberdade para
a criação artística, a repulsa às tenta ti-
vas de qualquer espécie, vindas de onde
vierem, para a instalação da tirania, e,
na qual, sao reafirmados ainda, os prin-
cípios democráticos dos anteriores Con-
gressos de Escritores.

Infelizmente não se poderá dizer do
Congresso de Jaú que tenha tido a mesma
coragem e o mesmo desassombro daqueles
Congressos. Não se poderá dizer dele o
que disse do 2.0 Congresso Brasileiro de
Escritores o sr, Ivan Pedro áe Martins
em seu balanço do Congresso de Escrito-
res—(Leitura, n. 48 —-* abril de 1948)., ijue
exprimiu, senão explícita pelo menos im-
plícitamente, os anseios populares pela
pa?, pela democracia e pelo pr-ogresso. A
discussão de uma moção importantíssima
sobre o problema do petróleo deu margem
a uma inequívoca demonstração, de que
a maioria dos que compunham a assem-
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bléia de Jaú, preferia não tomar conheci-
mento do assunto, sob a alegação de que
era um problema técnico, de que era ura
assunto ainda não suficientemente escla-
recido, de que era um assunto sôbre o
qual se dividiam as opiniões de altas
expressões nacionais de igual represen-
tação, de que era assunto de cidadania
sôbre o qual cada um deveria se pronun-
ciar individualmente, O tonus democra-
tico do congresso ficou consideravelmente
relaxado com esta capitulação de uma as-
sembléia de cidadãos, quase todos com ex-
pressão política definida, levando a crer
que as afirmações que haviam feito de
modo geral, eram formais e não deveriam
ser discutidas em seus aspectos concretos,
em suas conseqüências práticas em rela-
ção a um problema, que, se não é da al-
cada imediata da literatura como a con-
cebe certa tradição, é inegavelmente um
problema da mais alta responsabilidade
para o escritor como cidadão e como ele-
mento orientador da coletividade.

Em um balanço final se poderá dizer
que o Congresso de Jaú foi produtivo por
ter ampliado a organização dos escritores^
por ter sido uma excelente experiência
para congressos futuros. Foi uma reafir-
mação formal da posição democrática dos
escritores, mas, na prática, um ineludível
recuo nas disposições de luta de nossos
intelectuais. — J. E» F.

A MARGEM DO CONGRESSO — Para
o enviado especial de "Fundamentos", o
congresso de Jaú representou a oportuni-
dade de agradável convívio com os repre-
sentantes das diversas delegações. Foi-
lhe particularmente grata a oportunidade
de, a convite do sr. Hélio Inforzato, vi-
sitar a cidade de Bocaina na companhia
de diversos congressistas, onde existe uma

grande coleção de telas de Benedito Ca-
lixto
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Revistas
"PROBLEMAS" - Maio - K. io.

A conhecida revista marxista editada
no Rio de Janeiro, traz em seu número
de maio excelente colaboração versando
assuntos de cultura política.

O diretor, Carlos Marighella, que sem-
pre assina o artigo "'Nossa Política",
ocupa-se pormenor isadamente do trabalho
"Gomo enfrentar os probleiAas da revolu-
ção agrária e anti-imperialista", de au-
toria^de Luiz Carlos Prestes. Em seu
comentário, Carlos Marn^hella diz, re-
ferindo- se àquele estudo: -— "Sua im-
portancia resulta do fato de analisar de
uma forma concreta e objetiva a situa-
ção do País, segundo o método rigoro-
samente científico do marxismo-leninis-
nro-stalinismo concluindo pela apresen-
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tação de uma saída que é a única que
interessa às grandes massas e a única
que nos pode levar à independência £
ao progresso nacionais."

A análise realizada pelo diretor de
"Problemas"" ressalta a gravidade do mo-
mento vivido no Brasil, o avanço das
forças anti-jprogressistas, de liquidação de
fLGitòa soberania. Mostra, por outro lado,
as contradições das classes dominantes e
as perspectivas de luta no país, con-
cluindo que: — "São imensas as tare-
fas que temos pela frente e por isso mes-
mo precisamos agora mais do que nunca
de uma organização cada vez mais forte

e bem ligada às massas, sem o que não

poderemos chegar à solução dos proble-
mas fundamentais da revolução agrária
e anti-ilmperialista".

Neste número de "Problemas" desta-
cam-se pela sua importância, os seguin-
tes artigos: — "Colonização do Brasil —
objetivo do imperialismo ianque", de João
Amazonas; "O aniversário da União da
Juventude Comunista", de Apolonio de
Carvalho; e "Luta vigorosa pelo aumen-
to d? salários", de Miguel Alves.

O trabalho de João Amazonas chama
a atenção do povo brasileiro para a "Con-
ferencia da Hiléiâ Amazônica", realiza-
da em Iquitos (Peru) e Manaus, em maio
deste ano, conferência de que "a im*
prensa brasileira muito pouco se ocupou".
"A melhor explicação que se pode dar

a tais Conferências, agora muito em moda»
encontra-se nos persistentes propósitos dos
banqueiros norte-americanos de colonizar
completamente o nosso país". O autor
trata da exportação de capitais, salientan-
do a "campanha sistemática que se faz
no Brasil de endeusamento do capital
estrangeiro", bem como o quanto são no-
civos e perigosos à economia brasileira
os empréstimos e inversões imperialistas.

João Amazonas expõe o que têm sido
as nossas experiências com os imperia-
listas norte-americanos na Amazônia e no
Brasil ein geral, para concluir: -— "O

imperialismo caminha em rumos contra*
rios aos nossos interesses, luta pela do*
minação total <— econômica e política —*-
do nosso país".

A colaboração de autoria de Apolonio
de Carvalho, revive em sete páginas o
que foi a "União da Juventude Comu-
nista" no período de 28 de março de
1947, data em *que íoi legalizada, a 1$
de abril do mesmo ano, quando "a nação
foi surpreendida ,por um ato ilegal e ar-
bitrário do [governo Dutra, suspendendo
as atividades da União da Juventude Co*
munista". "Bater-se mais ainda, unir-se
mais, organizar-se — eis o lema com
que os moços marcarão, neste primeiro-
aniversário da União da Juventude Co-
munista, a sua marcha ao lado do povo
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pelo direito de ter livros e escolas, de
ter pão, de ter terra e liberdade, num
Brasil * rejuvenescido, independente e
feliz* são as palavras de encerramento
<lo artigo citado.

O estudo "Luta vigorosa pelo aumento
de salários", de Miguel Alves é, na ma-
teria, um dos mais completos e positivos
de quantos se têm publicado no pais. M«-
rece, por isso, um comentário destacado.

O autor começa por' salientar que "lu-
tar contra a carestia da vida, contra a
miséria e a fome, por maiores salários"
« "pelas reivindicações mais sentidas e
imediatas de todo o povo" é, na realidade,

-a única forma de lutarmos contra o im-
perialismo e contra aqueles que em nos-
-sa pátria se beneficiam das vitórias dos
trustes sôbre a nossa soberania. A se-
guir, Miguel Alves diz que: — "São as
próprias repartições oficiais, órgãos a ser-
viço de Dutra, que confirmam a alta ge-¦ral dos preços, divulgando demonstrativos
de ter a carestia não só continuado mas
-até aumentando seu ritmo nos dois anos
*do atual governo". Depois de demonstrar,
com dados estatísticos, a verdade dessa
Afirmação, passa a tratar do "salário
mínimo" desmentindo, ainda com infor-
mações oficiais, a asserção de que "os
salários pagos à maioria dos trabalhado-
*es são muito superiores ao salário mí-
•nimo" ,

Denuncia o autor os grandes aumen-
tos ocorridos no custo de vida, aumentos
esses que abrangeram não só a alimen-
tação — que "consome cerca de 50% do
orçamento operário" — mas, também o
vestuário e a habitação #"As conseqüências naturais dessa que-
»da no padrão de vida já miserável do
proletariado brasileiro são a fome e as
-doenças".

"O resultado dessa sub-alimentação
>crônica e cada vez mais agravada é o au-
mento da mortalidade nos grandes cen-
tros operários". "Ninguém ignora que a
tuberculose, por exemplo, é uma doença
cujas causas estão profundamente ligadas
-ao problema da nutrição, da habitação e
¦da higiene, e esses por sua vez se rela-
çionam diretamente com o salário".

Ainda com base em publicações ofi-
ciais, Miguel Alves escreve: — "O Mi-
nistério da Educação e Saúde divulgou
recentemente um gráfico no qual, entre
as 10 cidades de toda a América cujos
índices de mortalidade por tuberculose

—sâtí—mais—elevados,—o—Brasil—figura eünr
nada menos de 5, e estas são justamente
as maiores concentrações urbanas e in-
dustriais do país — Rio, São Paulo, Re-
•cife, Salvador e Porto Alegre".

A seguir, Miguel Alves passa a ana-
lisar os três conhecidos argumentos apre-
sentados pelo governo e pelas classes do-

minantes, contrários ao aumento de sa-
lários:

i# o chamado "binômio salários-pre-
ços UAlegam os partdários dessa es-
tranha teoria que os salários não devem
ser aumentados, porque a cada aumenti
de salários segue-se um novo aumento de
preços".

jt "se houver aumento de salários
aumenta a procura de artigos de con-
sumo e, aumentando a procura, os pre-
ços também tendem a aumentar".

3# "a cínica alegação de que, tendo
a sua remuneração elevada, os operários
faltam mais ao trabalho e decresce a sua
produtividade".

O autor destrói, com documentação de
alto valor, todos os três argumentos, pare
concluir, finalmente, ainda com base em
dados irrefutáveis, "que os patrões po-
dem melhorar a situação dos operários, sem
deixar, por isso, de auferir grandes lu-
cros" •

Miguel Alves termina o seu magnífico
estudo conclamando os trabalhadores a lu-
tar pelo aumento de salários, assim dan-
do a sua contribuição decisiva na bata-
lha contra a reação, o fascismo e o im-
perialismo, pela democracia e a indepen-
dencia nacional.

R B. C

VÉRTICE — Abril-maio de 1948.
Ns. 56-57.

A magnífica revista portuguesa que em
sua lista de colaboradores contava com
nomes como os de Abel Salazar e Bento
de Jesus Caraça, ambos falecidos, tendo o
último, matemático de renome mundial,
desaparecido no fim de junho, apresenta
mais um número cheio de ótimas cola-
borações.

Êste número de "Vértice" contém a
seguinte matéria: "Educação Agrícola",
editorial; "Cartas inéditas de Antônio Fei-
jó"; "O Ladário", de Aquilino Ribeiro;
"O mundo começou às 5 e 47" de Luiz
Francisco Rebello; .poesias de autoria de
Armindo Rodrigues, Carlos Walleinstein,
Ana Marcus, F. Dias da Costa, Papiniano
Carlos, Mário Dionísio; "Breve aponta-
mento sôbre uma nova literatura regio-
nal", de Antunes da Silva; "Fundamentos
e começos da arte", de H. Lobo; "A re-
voluçâo de 1884 em Portugal", de Jorge
de Macedo; "Significado filosófico de Fí-
sica moderna", de Rui Gradim; "Notas

i^ara—um—ensino humanístico", de Oscar
Lopes; "Introdução a uma crítica da psica-
nálise", de Francisco de Melo; Crítica;
Panorama; Revista das Revistas; Noticia-
rio; Registo bibliográfico.

Em seu editorial, a revista mostra-se
especialmente preocupada com o ensino
técnico-agrícola 'em Portugal e com a re-
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lativa falta de asistência oficial a êle
dispensada.

Entre os trabalhos apresentados des-
tacam-se as "Cartas inéditas de Antonio
Feijó", «O Ladário", "O mundo come-
çou às s e 47", fábula em um ato; "A
revolução de 1884 em Portugal" e "Signi-
ficado filosófico da Física moderna".

As cartas publicadas foram escritas por
Antonio Feijó a seu irmão o dr. José
Joaquim, no meiado de 1885 quando, re-
cém-formado, Feijó encontrava-se no Por-
to a procura de emprego, freqüentando a
redação de "A Província", onde milita-
vam Oliveira Martins, Alberto Sampaio,
Luiz de Magalhães e outros. Em suas
cartas, Feijó trata principalmente de acon-
tecimentos políticos daquela época em
Portugal, quando Oliveira Martins pro-
curava "realizar a reforma social e eco-
nomica" à base da "Teoria do Sócia-
lismo".

"O Ladário" é um trecho do romance
de Aquilino Ribeiro — "Cinco réis de
gente" — ainda não publicado. O autor
tem excepcionais qualidades descritivas e
interpretativas. Trechos como êste demons-
tram os recursos do escritor: "A centopéia
noturna punha-se depois em marcha com
grande estrépidò de tamancos ferrados e
botifarras, pigarro e vozes — borbotões
de rude prof an idade à margem da cor-
rente mística. Passava ao portão dos
Sanhudos e eu, acordado pela insônia, um
momento tinha a impressão que entravam
pelo nosso pátio e me viriam arrancar,
como se contava dos meninos varões em
tempo de Herodes, dos braços de minha
mae .

"O mundo começou às 5 e 47" é uma
interessante peça teatral, fábula em um
ato, cujo conteúdo se explica pela epí-
grafe que o autor lhe pôs: "A luta dos
contrários, a luta entre o antigo e o novo,
entre o que morre e o que nasce, entre
o que se definha e o que se desenvolve,
é o conteúdo interno do processo de des-
envolvimento".

"A revolução de 1884 em Portugal" é
uma interessante análise político-econô-
mica da Revolução Francesa ou mais pro-
priamente do período que a antecedeu. O
autor ressalta que dois pontos sobrelevam
os demais, caracterizando a época de 1840
a 1848: — "1.0 — O expansionismo ul-
tramarino inglês e francês e interior dos
E. U. A., que vão de par com importan-
tes descobertas técnicas diretamente so-
licitadas pelas exigências contemporâneas.
Estes fatos mostram um capitalismo in-
dustrial em franca ascenção, ao lado de
grupos de oposição mal equipados ideoló-
gica e materialmente com pouca irradiação
fora do ambiente estritamente urba-
no. 2.0 —. Os principais centros de ativi-
dade estão na Europa; os paises indepen-

dentes mais atrazados (China, Egito, Mé-
xico, etc.) perdem nessa altura muito de
sua independência".

Depois de analisar o que foi o desen-
volvimento da Europa nos oito anos an-
teriores à revolução, o autor afirma: "Para

a grande indústria, incapaz, por sua na-
tureza, de se limitar ao quadro nacional -e
incapaz de se desenvolver assim, era mis-
ter, por conseqüência desmantelar essa
velha Europa hierárquica e auto-subsis-
tente, penetrar no aparelho do Estado, re-
servado aos nobres de nascimento, cuja
fortuna assentava na propriedade territorial
e no trabalho pelo camponês adstrito".

O estudo da revolução de 1848 é rico
de documentação estatística, da qual o
autor sabe tirar brilhantes conclusões.

Em "Significado Filosófico da Física
moderna", Rui Gradim faz um estudo do
que tem sido a reação de filosofias fracas-
sadas ou superadas contra o racionalismo,
contra a ciência e o progresso, como re-
flexo da "forma de aplicação técnica e
social dos nossos conhecimentos cientí-
ficos" (progresso nos meios de produção
e estrutura econômica atual), redundando
em crise do pensamento.

Concluindo o seu trabalho, Gradim de-
clara: "A finalidade da ciência não é
integrar a realidade abusivamente fraccio-
nada e deformada num esquema arbitrário
do pensamento, como pretendia Kant; em
vez da adaptação da realidade ao espírito,
deve procurar-se a conformação do espí-
rito segundo a realidade". Mais adiante:
"Quanto ao macrocosmos a Relatividade
de Einstein afirma que o espaço é de es-
trutura não euclideana e que as relações
de espaço tempo são diferentes das obser-
vadas no mundo médio. Quanto ao * mi-
crocosmos, a teoria dos quanta nega a con-
tinuidade e as antigas noções de subs-
tancia e lei rigorosa".

R. Ba C
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"EUROPE" Maio de 1948.

Três artigos valorisam êste número da
revista que, há vinte-e-cinco anos, Ro-
main Rolland ajudou a fundar:

1) "Racionalisme, classicisme e ro-
mantisme allemands", de Auguste Cornu-
no qual seu autor visa dar uma "expli-

cação social da literatura alemã do século
XVIII, do romantismo ao racionalismo, in-
tegrando essa evolução no quadro do des-
envolvimento histórico da Alemanha".

_j) "Julien Benda, combattant de la
raison" de R. Payet-(Burin que nela re-
corda a publicação, em 1912, de "Le
Bergsonisme, ou une philosophie de la
mobilité", época em que as damas da
alta sociedade se comprimiam numa sala
exígua do Collége de France para ouvir
o ídolo que consolava êsse mundo elegante
de sua falta de inteligência, dando-lhe a

am
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ilusão àk possuir idéias profundas. Depois
cie mostrar a coragem que precisava te*
um jovem intelectual quasev desconhecido
para atacar um "gigante" como Bergson;
•depois de mostrar a luta pelo racionalis-
mo que, durante toda sua vida, Julien
Benda manteve sem vacilações; depois d*
apontar os serviços que êle prestou à in-
teligência, conclue que os escritores que
maior influência tiveram na marcha do
mundo são aqueles que souberam conciliar
as exigências do pensamento verdadeiro
com as da arte (simplicidade, concisão e
elegância), tais como Descartes, Voltai-
re, Rousseau, Marx, outros ainda e, entre
os mais modernos, Julien Benda.

3) "Contribuition à Ia science des
idéologues — Mise au point sur Sorel"
de Jean Auger-jDuvignaud que, classifi-
cando Sorel como o último utopista ilu»
minado, mas o primeiro "revisionista", diz
que a guerra de 1914 e a revolução de
1917 parecem ter aberto os olhos do autor
das "Cartas a De^saUe" pois, pouco an-
tes da morte, enojado com as traições dos
socialistas, escrevia: "Os acontecimentos
da Rússia nos mostram que entramos
num periodo dos mais negros, t # Maldi-
tâs sejam as democracias plutocráticas que
procuram vencer a Rússia pela fome; sou
um ancião cuja existência depende de
mínimos acidentes, mas que deseja, antes
de descer ao túmulo, ver humilhadas as
orgulhosas democracias burguesas, hoje ci-
nicamente triunfantes". E Jean Auges-Du-
vignaud; conclui que a desgraça de Sorel
foi ter vivido, sem o compreender, da épo-
ca das utopias no mundo liberal ao reino
das utopias liberais no mundo imperia-
lista.

Afora esses três artigos, também en-
riquecem as páginas do n.o 29 de "Eu-

rope" algumas cartas da correspondência
entre Romain Rolland e Jean-/Richard
Bloch escritas nos anos de 1911 e 1912. E
justamente a propósito de uma dessas car-
tas (de 7 de maio de 1911), parece-nos ne-
cessário retificar o pensamento de Jean-
Richard Bloch em face da adaptação que
dela fêz o sr. Sérgio Milliet em artigo dò
"Estado de São Paulo" de 1.0 de julho,
guando afirma que "Jean-'Richard Bloch,
comentando o Tolstoi de Romain Rolland^
diz que até então não compreendera o
ddiò apaixonado (o grifo é nosso) do es-
critor russo a Shakespeare, Wagner e
Beethoven, à, música em geral e a tôdas
as artes "requintadas" do Ocidente. Só
o' compreendeu quando, através do livro
de Romain Rolland percebeu a que ponto
Tolstoi era exclusivamente "russo'' e,
<juase do mesmo modo, "rural". Sublinho
estas duas palavras propositadamente, pois
somente unidas nos dão o exato volume
do pensamento de Jean Richard Bloch (o
grifo é nosso) e nos revelam a extensão
do perigo que a Rússia constitui para

um mundo em que não se deseja viver
dentro de um tal espírito» em que se
prefere morrer a abdicar da dignidade
do homem*, da liberdade "mesmo relativa"
do direito à crítica, e de outras lentas
conquistas alcançadas após milênios de
lutas".

Ora, Jean-Richard Bloch na carta em
apreço diz textualmente o seguinte: "Os
julgamentos contundentes (tranchants) de
Tolstoi sobre a arte ocidental, particular-
mente sobre Shakespeare e Wagner, seu
anátema contra a música, sua incompre-
ensão de Beethoven, pesavam sobre nos-
sa admiração. Não lhe poderei jamais di-
zer o quanto a leitura de seu livro (o"Tolstoi", de Romain Rolland) nos deixa
satisfeitos e aliviados. Existe nos seus
julgamentos uma tão grande imparcialida-
de que a justificação, ou melhor a ex-
plicação procurada nos encontra dispostos,
a nos deixarmos convencer. E eu fui con-
vencido. Nunca havia compreendido tão
claramente o russo exclusivo que foi Tols-
to?, ou melhor ainda, o rural exclusivo.
E isso esclarece essa grande possibilida-
díe oriental de renúncia, que se torna o
fundo de sua fé e também sua incompre-
ensão da arte dolorosa na qual o oci-
dente procura libertar-se de seu tormen-
te de viver".

Como se vê, J. R. Bloch não diz que
até então não havia compreendido o uódio
apaixonado do escritor russo", mas sim
que "seus julgamentos contundentes sô-
bre# # # e sua incompreensão de Beetho-
ven pesavam sobre a admiração" que ti-
nha por Tolstoi. Liberdades de tradutor,
dirão. Talvez. m 4 embora um pouco exa-
geradas.

Mas, quando o sr. Sérgio Milliet su-
blinha as palavras "russo" e "rural"

porque "somente unidas nos dão o exato
volume do pensamento de Jean-Richard e
nos revelam a extensão do perigo que a
Rússia constitue para um mundo..." per*
mite-se uma liberdade de interpretação do
pensamento do escritor francês que o tex-
to de sua carta (usada mas não cita-
da pelo sr. Sérgio Milliet) não autoriza.
Nela, e com a maior clareza, é o pró-
prio J. R. Bloch que dá o "exato voiu-
me de seu pensamento * quando diz: "E

isso esclarece essa grande possibilidade
oriental de renúncia, que 'se torna o füh-
dò de sua fé e também süa incompreen-
são da arte dolorosa na qual o Ocidente
(não fala em arte "requintada" do Oci-
dente) procura libertar-se de seu tormen-
to de viver"; ou ainda quando confessa
que ^de uma forma inconsciente já dava-
mos razão a Tolstoi contra a falsa indigna-
ção dos fariseus, Mas faltavam-nos pro-
vas coordenadas. E agora as temos tôdas.
Nada mais se tem a dizer. Seu evangelho
herético é o mais belo testemunho huma-
no de quantos nos foram oferecidos des-



de muito tempo. Como êle aniquila o re-
pugnante misticismo verbal dos Huyss-
mans, dos Coppée, dos Léon Bloy! Como
êle faz parecer indecente, a poder de or-
gulho, o caráter de Peguy! Releio neste
momento, para ver mais claramente a
*Origem da Tragédia" de Nietzche; em-
bora nunca tenha admitido suas idéias se-
não como pensamentos fragmentados de
um artista maravilhosamente dotado, ja-
mais' havia sentido tão bem o arbitrário
que domina sua concepção de um mundo
puramente estético. Estético um mundo
onde oito homens sôbre dez vivem na
discórdia, no sofrimento físico, na insu-
ficiência material, na indigência inte-
lectual, na miséria moral? Onde o ódio
e a inveja são sistematicamente cultivadas
pela desigualdade arbitrária de condição
entre os homens?". J. R. Bloch nos dá
ainda o "exato volume de seu pensamen-
to" quando diz "Seu livro (o de Romain
Rolland) me fêz compreender que Tolstoi
é o primeiro, ao menos o mais poderoso
dos apóstolos que falaram como homens
modernos aos sofrimentos do mundo mo-
derno. Há duzentos anos que existe um

proletariado de homens considerados livres

(no sentido contratual, legal da palavra)',
é a primeira vez que um homem preo-
cupou-se com as condições necessárias para
restabelecer um pouco de bondade, de equi-
dade, de "suficiência" neste mundo". E

ainda quando acrescenta: "E como esta-

mos a seu lado (de Romain Rolland) quan-
do, com toda- a sua paixão, repete as fra-

ses. causticantes de Tolstoi contra os de-

votos das igrejinhas artísticas, literárias,

sociológicas e científicas!"
Como sempre, êste número de "Euro-

pe" traz uma crônica de Aragon "Chroni-

que de la pluie et du beau temps", desta

vez a, respeito de uma "enquête" »la
"Radio Genéve" sôbre liberdade, verda-

de integral, etc, e de um questionário
que lhe enviou o "French-American Stu-

dent", de Nova York.
Aliás, foi da resposta à primeira per-

gunta desse questionário- (De um modo

geral, julga os jornais franceses melhores

do que os americanos?) que o autor de
"Valsa Latejante", no; mesmo artigo aci-

ma citado, extraiu uma frase quando dis-

se: "Assim esse pobre Aragon, esse mau

Rostand, que se beneficiou de um mo-

mento sentimental, respondendo a um in-

querito- de umi jornal norte-americano, que
indagava se os jornais ianqu-es eram me-

lhores ou piores do* que _osi_jornais^da^u^_
ropa, respondeu: "São* mais espessos, feitc*

para um povo que come melhor*. A frase

imbecil; dita nas circunstâncias atuais,
etc ". Ora acontece que a pergunta se

• • m.

referia apenas aos jornais franceses e nao

aos.da Europa em geral, o que não passa
de um pequeno lapso, mas acontece tam-

bém que a resposta de Aragon foi tex-

tualmente a seguinte^ "Melhores? O que
quer dizer com isso? Eles são adaptado*
à realidade francesa, como os jornais ame-
ricanos à realidade americana. Os jornais
americanos são mas espessos, feitos para
um povo que come melhor". E acontece
ainda que o jornalista americano encerrou"
seu questionário com a seguinte pergun-
ta: "Tem ainda alguns comentários '*•«'

sugestões a fazer?" que Aragon respon-
deu nos seguintes termos: "Muitos, mas'
eles ocupariam muito espaço. Penso, en-
tretanto, que basta acrescentar que ur»
bom jornal é um bom jornal, na França
e na América, se êle trabalha para a

paz, um mau jornal se êle trabalha par-a
a guerra". Como se vê, esta última res-

posta esclarece perfeitamente a primeira
(quando citada na íntegra) e nos dá "o*

exato volume do pensamento" de Aragon.

Finalmente, merece também uma refo-
rência a magnífica tradução de um poe-
ma de Pabío Neruda de Alice Ahweiler
que abre o número 29 de "Europe* sob
o título de "Chronique de 1948 (Amérique)".

Mauvaise aunée, année de rats, année
[impure 1

Eis como começa o poema no quai, em
versos causticantes, Neruda traça com pin-
celadas largas e fortes o panorama ame-
ricano e lança seu anátema contra, os go-
ver nos de Morinigo? Dutra, Videla, Tru-
man, contra o assassino de Jesus Menen-
dez, em Cuba, contra, também, todas as
iniquidàdes que neste ano de 1948 man-
charam para sempre a história do cont.-
nente americano. E não são versos cho*-
rosos com diz o sr. Sérgio Milliet nc seu
artigo já citado tantas vezes nesta nota:
"E quando Pàblò Neruda em "F-urope*

compara, em versos chorosos, o governo*
Dutra ao governo de Morinigo, lança mão
de uma ca*luaíià"í

São por acaso chorosos os versos de üía-

poema <me começa assim:

Mauvaise année, année de rats» année
[impure!

e que referindo-se ao assassino de Jesus
Ménendez diz:

Cêlui qui Vã tuéj ^est un vague capitàin*
un vague general, dans un train
ini dit viens; Et dans le dos
il a faifc feu, ce general lh
pour que se tâaise la voix
rauque des cannes à sucre.

1
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e que para o presidente de seu pa[s (firigv
versos como êstes:

Par-dessus tous ces malheurs
un tyran qui souriait
crachant sur les espoirs
des raineurs trahis...

•¦)
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« que afirma:

Vais ma parole est vivante
et mon libre coeur accuse.

Uma retificação final ainda se impõe.
Neruda não compara o governo de Mori-
nigo ao governo de Dutra. Ataca Mori-
nigo, ataca Dutra, ataca Videla, ataca Tru-
man mas não compara uns com os outros,
ataca-os em estrofes diferentes. Ataca-os
fazendo uso da liberdade de critica tantas
vezes invocada pelo sr. Sérgio Milliet.
Mas mesmo que comparação tivesse havi-
•do (o que não houve como qualquer um
poderá constatar lendo as páginas de i a
o do número de "Europe" que nesta nota
se comenta) esta teria sido entre Dutra,
Morinigo, Videla e Truman, e não ape-
nas entre Dutra e Morinigo. E mesmo que
comparação tivesse havido, isto jamais se-
ria uma calúnia, pois uma comparação
nunca poderá ser uma calúnia, mas sim uma
injúria, e nesse sentido invocamos a opi-
nião dos juristas e dos filólogos. Fazemos
esta última retificação unicamente por
uma questão de disciplina, por entender-
mos que os escritores devem empregar as
palavras no seu justo sentido para que
aqueles que os lêem possam compreender
"o exato volume do pensamento" que ex-
primem. G. N.

•DEMOCRÀTIE NOUVELLE —
Maio de 1948.

O número 5 de "Démocratie NotaveUe'*,
dedicado exclusivamente ao dilema: "Guer-

ra ou Paz" contém abundante e esclarece-
dora matéria sobre o assunto. Entre as
melhores colaborações, destacamos: "La

Science atomique au service de Ia mort?",
de Frederic Joliot-Curie, membro do "Ins-

íitut" e Prêmio Nobel; "L'imperialismo

lauteur de Ia guerre", de Etienne Fajon;
"Les trusts yankees ont besoin de Ia
guerre", de Pierre Courtade; "Stratégie

américaine avec des soldats français", do
general Petit, general reformado do exér-
cito francês; "Fraternité socialiste"^ de
K* Ziliacus, membro do Parlamento Brita-

: nico; "La Paix est nécésaire et possible"
de Henry Wallace, candidato à presidência
dos Estados Unidos. Afora estas e outras
colaborações através das quais se pode
concluir que as forças da paz são muito
poderosas no mundo inteiro, traz êsse nú-
mero de "Démocratie Nouvelle" em fa-
vor de sua tese numerosas opiniões de

—personalidades—de diversos paises sobre o
palpitante dilema, que se manifestam ca-
tegoricamente sobre a possibilidade de sal-
var a paz. Entre elas destacamos alguns
nomes: Claude Pepper, Harley M. Kilgo-
re, Glen H. Taylor - senadores americanos;
Wieslaw Gomulka, vice-presidente do Con-
selho de Ministros da Polônia; M. Szaka-
sits, vice-{presidente do Conselho de Mi-
nistros da Hungria; Louis Saillant, secre-

tário geral da Federação Sindical t;
Vercors, escritor e herói da resistêr ;
Jean Guignebert, da "Bataille Socialiste";
A. Boissarie, procurador; geral da justiça
francesa; Padre Joseph Plojhar, ministro^
da Saúde Pública da Checòslováquia e pa- J
dre católico; Jean Cassou, Claude Aveli-
ne, Julien Benda, Paul Eluardy escritores.

Traz ainda êste número impressionan-
tes dados estatísticos sobre os prejuízos
sofridos pelas nações aliadas durante a
segunda guerra mund;al. Em homens, as

perdas foram as seguintes: Rússia 17.000.000;
Polônia 4.800.000; Iugoslávia 1.700.000;
França 600.000; Grécia 500.000; Grã-©reta-
nha 400.000; Estados Unidos 250.000; as
destruições avaliadas em milhões de dóla-
res foram as que seguem: Rússia 128.000.000;
França 21.500.000; Polônia 20.000.000; Iugos-.
lávia .10.500.000; Grã-Bretanha 6.-800.000;.
Hungria 4.300.000; Checòslováquia 4.200.000;
Paises-Baixos 3.900.000; Grécia 3.200.000.

Igualmente interessante é o gráfico do
que .representam as despesas militares nos
orçamentos de diferentes paises: China 8o%r
Turqfuia 44%, Brasil 42%, Estados Unidos
36%, França 33%, Grécia 33%. Grã-Breta-
nha 27%, Paises-Baixos 25%, Iugoslávia
22*%, Checòslováquia 20% Rússia 17%.

G. N.
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CRISE DO ESPIRITO? — O originai
de Tstrojildo Pereira que temos a honra de-
publicar neste número foi escrito como
resposta a um inquérito feito pelo "Diá-

rio Carioca" sobre o assunto. Nesse inqué-
rito foram ouvidos escritores de várias
tendências. A resposta de Astrcjildo Pe-
reira apesar de solicitada, teve sua pu-
blicação vetada pela direção daquele ma-
tutino. A falta de seriedade de um jor-
nal que se diz livre e democrático, pro-
porcionou-mos, neste caso, a oportunidade*
de publicar, em primeira mão, o impor-
tante depoimento,

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O*
PROGRESSO DA CIÊNCIA — Conforme
noticiámos em "Fundamentos" n. 1, foi fun-
dada entre nós a S. B. P. C. . No dia
8 do corrente realizou-se nova assem-
bléia que discutiu e aprovou, com peque-
nas modificações, os estatutos proposto*
pela Comissão Organizadora. Está pois;
em funcionamento esta Sociedade que fa-
zia falta no Brasil, De fato, quase todos^
os paises contam, desde há muito, com
associações çongênereSj çuja_ importância,
cresce de. ano para ano. Basta lembrar
que a Associação Americana, conta com*
mais de um milhão de associados. Os es-
tatutos aprovados prevêm a instalação de-
finitiva da sociedade dentro de um prazo
máximo de três meses. Até lá, dirigirá
os trabalhos da comissão organizadora*
acrescida de alguns nomes representativos,
dos nossos meios científicos.
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CJS*h EDITORA BRASIUENSE tem orgulho em apre-
sentar ao povo brasileiro, em edição uniforme, as
OBRAS COMPLETAS do genial criador de Jeca Tato.
O nome de Monteiro «Lobato assinala o ponto maia
alto da nossa literatura, pois ninguém como êle soube
interpretar e exprimir os sentimentos e aspirações
dagente brasileira. Sua obra. em conjunto, vale como
o mais expressivo e fiel retrato do Brasil
Nos 13 volumes que compõem a l.a Série - LITERATURA
GERAL - das OBRAS COMPLETAS DE MONTEIRO LOBATO,
os leitores encontrarão tudo o que o famoso escritor

produziu deide a sua » mocidade: contos, romances,
artigos, prefácios, entrevistas, correspondência e

muita matéria inédita, só agora reunida em vo-
lume. neste grandioso empreendimento editorial
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PLANO DE VINDA EM MÓDICAS PRESTAÇÕES MENSAIS ATRAVÉS OO

DEPARTAMENTO DE CREDITO
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ANIXO À LIVRARIA MON1IIRO lOftATO
• UUfOnft. S.242J • Col»» *•*•* 16J-1 SSo Paulo
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FUNDAMENTOS
no seu primeiro numero, entre outros
publicou os seguintes trabalhos:

A LUTA PELO PETRÓLEO BRASILEIRO
de Fernando Luiz Lobo Carneiro

A LISTA DE JOB
conto inédito de Annibai M. Machado

PÁGINA INÉDITA
s *

de Graciliano Ramos

ASPECTOS ECONÔMICOS DA MUSICA
de H. J. Koellreutter

•- '..f7.'

O JONGO EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA
de Alceu Maynard Araújo
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MONTEIRO LO&AT-O
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