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presidência da ripública

As publicações periódicas 
do feitio de

CULTURA POLÍTICA, com diretivas firmes de doutrina

e elevaçao no deba*te dos problemas 
nacionais, cons

tituem uma necessidade nas épocas de reforma e re-

%

construção como a 
que 

o ESTADO NACIONAL iniciou no

Bra si 1. ^

p-io de Janeiro, 27 de Outubro de 1941

.Fac-simile das 
palavras que 

o Sr. Presidente da República destinou

especialmente à edição de 
"Cultura 

Política" comemorativa do 
4° 

aniver-

sario do Estado Nacional.



Ao Ex. Sr. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, que 
se

dignou escrever, especialmente para 
esta edição co-

memorativa 
do 4.° aniversario do ESTADO NACIONAL,

as expressivos e 
generosos palavras 

de abertura

"CULTURA 
POLÍTICA" manifesta o seu mais 

profundo

reconhecimento.

Aos Exs. Srs. MINISTROS DE ESTADO e PRESI-

DENTE DO DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DO

SERVIÇO PÚBLICO, que, 
atendendo à nossa solicita-

ção, nos honraram com os seus autógrafos e se reuni-

ram, nas 
páginas 

desta revista, em demonstração co-

letiva de solidariedade ao espírito do regime de 10 de

Novembro, para 
cujas realizações veem todos colabo-

rondo em volta da figura do seu 
grande 

inspirador e

doutrinador, o Presidente GETULIO VARGAS 
ex-

pressomos 
também os nossos melhores agradecimentos.



A 

põlâvrâ 
do Ministro 

c/a Justiçâ e

Negocios Interiores

O 

10 DE NOVEMBRO resultou, antes de tudo, da 
profunda e*

urgente necessidade de integrar as instituições no senso das

realidades 
políticas, sociais e econômicas do Brasil, num mo-

mento em 
que 

essa necessidade 
se impôs com a força inapelavel de

um imperativo de salvação nacional.

, ,. 

Njzo tev,e> ne"i se lhe 
pode atribuir outro sentido, senão o oue

detlue daquelas realidades 
que, 

contrariadas, oprimidas e sacrifica-

das 
pelo 

velho regime, incapaz de interpretá-las e defendê-las, re-

clamavam e encontraram, finalmente, na Constituição nova, a sua

expressão legal, o seu reconhecimento 
positivo 

e a sua identificação

com o Estado, 
que 

nelas se funda e 
para 

elas vive e atua. Inspirada

nas condições 
próprias 

do 
país 

e nas exigencias da vida contem-"

poranea, gue 
dentro delas se formaram e desenvolveram, a 

grande
reforma não 

pode 
ser condicionada aos termos de definição 

política

gue 
só^ tem significação 

para 
outros 

povos e outras 
patrias, 

cujas

condições não são como as nossas, nem autorizam equiparações e

analogias.

O 10 de Novembro não inventou um sentido, nem forçou uma

diretiva 
política 

ao 
país. 

Apenas consagrou o sentido das realidades'

brasileiras. Aceitou, exprimiu e fortaleceu, defendendo-o contra

desvios 
perigosos, o rumo traçado 

pela 
evolução e 

que, 
de certo

modo, 
já 

se manifestava, mesmo no antigo regime, como expressaO'

da 
própria 

vida social, cujas energias não se deixam contrariar 
pelas

formulas, 
guando 

estas faltam ao seu destino de configurá-las e

discipliná-las.

O 10 de Novembro realizou, efetivamente, a Revolução de 30,

porgue 
respondeu, de modo 

positivo 
e definido, aos 

profundos 
an-

seios, às razões 
primeiras, 

aos 
graves 

motivos inspiradores 
que 

lhe

deram a força, a 
grandeza 

e o triunfo, não como movimento 
parti-

dario, mas como movimento nacional.



A 
pâlâvrâ 

do Ministro c/a Guerra

OS 

POVOS evolvem como o fazem todos os demais seres vivos.

Nascem, crescem, 
prosperam, 

duram 
— 

e esta duração é fun-

ção 
do 

grau 
de sua 

própria 
organização 

— 
e, em seguida, de-

clinam, agonizam e morrem. O reino dos Faraós, a velha e legen-

daria Pérsia, o Império da Macedonia, o Império Romano, a Repú-

blica Cartaginesa e tantos outros tiveram o ciclo histórico fatal, de-

terminado 
pelo 

nascimento, o apogeu mais ou menos efêmero e o

desaparecimento ou a morte. Uns viveram vida milenaria e fuigu-

rante, outros cintilaram como as estrelas cadentes e muitos 
passa-

ram apenas 
pela 

vida silenciosamente. ..

De uns temos apenas vagas noticias, enquanto outros têm os

íastos da historia repletos com suas 
grandezas. 

São estes, 
geral-

mente, 
povos 

de organizações centralizadas, íormando unidade bem

definida, de molde a concentrar na soberania do 
país 

o conjunto

de todas as instituições nacionais.

Não é, certamente, o simples acaso 
quem 

determina a sina

evolutiva dos 
povos. 

Presidindo-lhes o destino imperam as leis 
psi-

coiógicas e morais, fundamentos basilares de suas organizações

políticas.

O Brasil, tendo apenas atingido agora sua 
juventude, 

esteve

ameaçado com a contaminação dos males antigos e esporádicos, 
gue

invadem de tempos em tempos o mundo, impedindo o crescimento e

a 
prosperidade 

de muitos 
povos, 

senão matando-os definitivamente.

As doutrinas igualitarias, liberais e 
pessimistas 

se iam assim

inoculando em sua alma, a 
ponto 

de se tornarem, repentinamente,

verdadeiras ameaças nacionais. f

A 
política 

até então imperante era a do 

"laisser 

taire", isto e,

a de se deixar as leis econômicas seguirem seu curso natural, redu-

zindo, ao mínimo, a intervenção das autoridades e, 
por 

conseguinte,

do Estado na vida nacional.

A liberdade absoluta do trabalho e das trocas, a livre con-

currencia, sem orientação nem método, eis o regime igualitario-libe-

rai 
que 

nos desgovernou durante mais de um século! Peorando

dia a dia, chegámos a um estado de coisas insuportável e 
perigoso.

No entanto, colocando-nos em um 
ponto 

de vista moral eleva-

do e 
partindo 

dum ideal de 
justiça 

social definitivo, verificamos quão

dignos somos dum regime 
político 

mais elevado 
— nosso essen-

cialmente brasileiro, caracterizado pelo 
conjunto dos nossos 

proprios

atavismos e 
que 

nos dê a merecida e indispensável organização das

nossas forças 
produtoras 

e defensivas. ^

Este regime é o 
que 

se sintetisou na lapidar expressão. O ES-

TADO NOVO, isto é, a sociedade considerada não apenas como uni-

dade 
política, 

administrativa e 
jurídica, 

mas como entidade restabe-

lecedora da noção de 
propriedade 

na sua única base legitima, o 
,

trabalho orientado e racional; regime 
que 

canalise as trocas dentro



de sábios 
princípios 

autárquicos; regularise a concurrencia; melho-

re a situação do operariado nacional. dignificando-lbes as condições

proletários, 
regime 

que 
ampare a íamilia, não mais como simples

enxerto no organismo 
geral 

e sim írutuoso ramo dum tronco comum

e, finalmente, admita — 
sem restrição — 

a liberdade de 
pensamento

e a liberdade religiosa.

Formamos assim, boje em dia. 
graças 

à instituição do regime

de 10 de Novembro, uma conciencia coletiva 
que, 

em seu conjunto,

apresenta com a necessário autoridade 
para 

ditar às massas o

verdadeiro caminho a seguir.

Se, consoante dizia Pasteur, a verdadeira democracia é aque-

la onde cada indivíduo 
pode 

âar seu máximo de esforço, o Estado

Novq realiza esta suprema 
perfeição.

Vive entre nós este regime há apenas 
quatro 

anos e, 
posto

que 
tenha surgido em 

período 
de 

profunda crise mundial, os bene-

são incontáveis. Rejuvenesceu tudo e a tudo

deu novo e salutar impulso, imprimindo a todos os negocios nacio-

nais a mais vigorosa energia.

O Brasil desconhecido e abúlico é atualmente uma Nação,

uma Pátria respeitada 
que 

ressurge no cenário mundial como 

'uma

comumdade onde há uma só lingua, uma Lei suprema e onde im-

pera 
uma só vontade: a Vontade Nacional.

«



A 
pâlâvrâ 

do Ministro c/a Educâção
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A 
pâlâvrâ 

do Ministro dâ Fazendõ

MINISTÉRIO 
da pazenoa

Dentro da situação atual do mundo, o Brasil é um

doa raros países 
em que 

se trabalha e produi; 
o grande 

acer-

to de realizações que 
apresenta constltue o melhor elogio do

seu OoTerno•

RIO, 
v//. /O.



A 
põlâvrâ 

do Ministro c/a

Aeronáuticâ

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

GABINETE DO MINISTRO

RIO DE JANEIRO, O. P.

0 Regime instituído em 10 de Novenbro de 1937 tem

por 
base administrar. De administração 

é 
que precisa-

va o Brasil, cono queriam 
as classes produtoras 

e o 
po-

vo, 
para 

sua felicidade, dentro do progresso 
da Patria.

Rio, Ly de Novembro de 19Ul*

D
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c/o Ministro dds Relações

Exteriores

Uma data, no quadro 
complexo de um grande

movimento político 
e social, não pode 

ser considerada

como um acontecimento definitivo que 
decida de tudo

mais. 0 Govêrno do Presidente Getulio Vargas nem ê

o Três de Outubro nem o Dez de Novembro. Ef mais do

que 
isso: é algo de parecido 

com uma aluvião, que 
ar-

rasta no seu movimento grande quantidade 
de idéias,

planos, 
esperanças e reivindicações que 

se vao crista-

lizando lenta e se^uramente no decurso do tempo.

—-o>v—



A 
pâlôvrõ 

do Ministro c/a Viâção e

Ob râs Public âS

Penetrando na realidade de nossa historia republicana, abai-

xo das fórmulas constitucionais de superfície, ninguém 
pode 

alimen-

tar a dúvida de 
que 

o regime representativo tenha sido entre nós

mais do 
que 

uma ialaz ilusão de doutiinadores teóricos ou uma ex-

ploração 
ignóbil de sindicatos eleitorais entrincheirados nas urnas

falsas

O regime de 10 de Novembro 
pôs 

a nú a verdade dessa situa-

ção 
e assumiu, sem subterfúgios e trâmites 

prejudiciais 
às soluções

administrativas, a responsabilidade integral de dirigir os interesses

da nação acima das 
paixões partidárias 

e regionais e conduzí-la a

salvo 
por 

entre os estraordinarios e recrescentes obstáculos da crise

atual do mundo.

^ cC si ,

-S~>^ U 
.X * » « . —¦'
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A 
pdlâvrd 

do Ministro do Trdbdlho

Indústriâ e Comercio

o

10 de Novembro de 1937 :

foi 
o despeitar ruidoso e vibrante de todas as forças ador-

mecidas, imprimindo-lhes estímulos novos na ordem econômica, so-

ciai e 
política, 

integrando-as na realidade nacional;

foi 
a consagração de direitos e 

garantias, 
animando 

justas

aspirações, respeitando conquistas individuais e coletivas e valo-

vivando a família;

 
foi cr condam ação de todos os brasileiros de boa vontade,

coordenando, intensificando e sistematizando melhor suas ativida-

des, num ambiente de serenidade e 
paz, para 

a obra comum do for-

talecimento da unidade nacional, visando elevar seus 
pensamentos

aos mais altos destinos da Pátria;

 
foi, enfim, o togue de reunir de elementos dispersos do

trabalho e do fomento da riqueza, 
para 

identificá-los, moral e espi-

ritualmente, através das organizações sindicais e das associações

profissionais, 
nos mesmos 

propositos 
e alevantados objetivos, em

torno à figura do 
grande 

obreiro do Brasil-Novo 
— 

o Presidente

Getulio Vargas 
—. ..

.

S 

C75?

c~""~ ^

1



A 
pdlâvrd 

do Ministro c/a Agriculturd

O regime instaurado a dez de Novembro não foi só uma trans-

formação 
política; 

trouxe um 
programa 

de melhoramentos e reali-

zações 
práticas, 

reclamados 
pelo país 

desde longa data.

Problemas seculares, 
que, 

a cada momento, se impunham

por 
sua 

grandeza 
e 

por 
seu alcance, vieram 

para 
o 

plano 
das cogi-

tações imediatas; algo de maior e de melhor tinha de ser feito. A

siderurgia, as construções navais, o aparelhamento do exército, a

criação da aeronáutica do Estado, a eletrificação da Central, o in-

cremento da 
produção, 

a expansão da indústria, as leis sociais, uma

infinidade, em suma, de iniciativas 
postas 

em marcha 
para 

o terre-

no das realidades.

O clima 
propicio para 

a execução desses empreendimentos

tinha de ser criado num ambiente de trepidação e de entusiasmo,

encalçado de ideais sadios.

Centralizada, simplificada, sistematizada, a administração 
pú-

blica toma novo vigor; as normas de ação são expeditas, os 
planos

de trabalhos não têm feição regionalista, o interesse da coletivida-

de sobrepaira todas as convenções.

O espírito de renovação abrange todos os âmbitos de ativi-

dade; a máquina do Estado, com uma mobilidade espantosa, se faz

sentida até nos mais recônditos sertões.

E a finalidade é uma só 
— 

o engrandecimento moral e ma-

terial da nação.



A 
pdlâvíâ 

do Presidente do Depõrtâmento

Administrdtivo do Serviço Público
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"Cultura 

Políticà" e o D.I.P. na come-

moraçSo do 4.° aniversário do regime

de 10 de novembro c/e 7937

• • •«

Completando, neste número, o seu 3.° trimestre de

%

exisfêncicr, como realização cultural do DEPAfíTAMEN-

TO DE IMPRENSA E PROPAGANDA a serviço da inte-

Vigência brasileira e instrumento de comunicação do

pensamento, 
da arfe e da literatura nacionais com a

ação social, os 
problemas 

e objetivos do Estado 
—

"CULTURA 

POLÍTICA" se associa às comemorações de

todo o 
país pela passagem 

de mais um aniversario do

regime 
político que 

reintegrou o Brasil na 
posse 

de si

mesmo e lhe trouxe a segurança de um 
progresso 

real

e decisivo.

O 
pensamento 

de 

"CULTURA 

POLÍTICA", a sua

atitude nesta hora de tão significativa celebração na-

cional 
— 

são interpretados 
pelas palavras, que 

se se-

guem, 
do DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE

IMPRENSA E PROPAGANDA.



PRESIDÊNCIA 
OA REPUBLICA

OEPARTAMENTO 
OC IMPRENSA E PRCPAOANOA

O regime 
instituído 

a 10 de Novembro 
de 1937

foi um imperativo 
historico, que 

se concretizou pe-

la vontade 
forte de um homem. 0 Presidente 

Getulio

Vargas personificou 
a vontade coletiva, para 

dar ao

Brasil um sistema político 
e uma ordem social inte-

grado8 profundamente 

na realidade 
nacional.

A 
passagem 

do 4« aniversário 
do regime vem

testemunhar, 
uma vez mais, que 

s<5 o Estado Nacional

poderia 
ter assegurado 

ao Brasil 
esse ambiente 

de 
paz

e de prosperidade 
em 

que 
vivemos 

- em meio á grande

crise social cLo mundo»

Hoje, mais do que 
nunca, é 

preciso 
crer no

Brasil e confiar nos rumos traçados pelo 
Chefe da

Nação*

mu
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Problemas 
políticos 

e sociais



É consagrada esta seção ao estudo de todos os problemas

políticos e sociais do Brasil: quer os problemas de ordem geral,

quér os problemas regionais. Uns • oltros teem o mesmo sentido

nacional e interessam aos homens de todos os Estados, que se

guiam. 
hoje. por um só pensamento: o Brasil grande e unido,

com uma só alma e como um só todo solidário.

Estas colunas estão abertas aos estudiosos de todas as

regiões; nelas colaboram filhos de todos os Estados do Brasil:

do Norte, do Nordeste, do Centro e do Sul.

O objetivo de 
"Cultura 

Política" ó promover, estimular e

desenvolver, o concurso de todos os estudiosos brasileiros 
— de

Norte a Sul. do litoral ao sertão 
— 

para o esclarecimento dos

problemas e realidades do Brasil.

O Brasil Novo recobra a conciência de si mesmo 
— da sua

unidade histórica, econômica, social e intelectual.



Á mdrgem c/a democrâciâ brâsileirâ

JOÃO 
PEDRO MÜLLER

Professor de Escola Técnica Secundaria

na Prefeitura do Distrito Federal.

Estuda o signatario deste artigo a evolução 
por que 

tem 
passado 

o regime

democrático. Com a evolução da sociedade, em constante devenir, os 
povos

e o 
panorama 

social também sentem essa influencia. Cita o contigente das

novas ciências, como fatores 
básicos da sociedade, exempl if icando a Ge 

>gra-

fia 
Humana, a Biotipologia, a Endocrinologia, a Política, 

que 
misturadas,

esclarecem aquela. Estuda o determinismo 
geográfico 

e o espirito humano

para 
contrabalançá-lo. Estuda o físico 

e o mental dos 
povos 

e a contri-

buição de Kretschmer à sua 
psicologia. 

Chega à formação 
das raças e

analisa o tabú de raça 
pura 

em 
que 

incidem alguns 
povos 

modernos; o

vai jr da raça na interpretação da democracia. Diversidde de 
ponto 

de

vista: no Brasil a inexistência de um 
povo 

brasileiro. Dai a necessidade^ de

formá-lo. 
Para isso nasce a democracia forte. 

Sua evolução e seu regime

particular 
no Brasil. Rememora toda uma 

politica 
colonial, chegando à

época do facionismo. 
Critica a liberal-democracia e seus excut res.

Termina mostrando o novo sentido da democracia brasileira, o 
papel 

nela

desempenhado pelas 
multidões e o ambiente revigorante do 10 de No-

vembro de 1937.

COM 

a 
palavra 

Heráclito:

"Tudo 

flue; não se entra

duas vezes no mesmo rio."

A natureza, em verdade, não co-

nhece o estático, 
pois que 

nela

tudo é dinamismo, movimento,

forças em equilíbrio. Com os fa-

tos sociais acontece o mesmo.

Sempre a evolução, eterna evolu-

ção. 
Erro 

pois 
encarar os aconte-

cimentos das 
grandes 

ou 
peque-

nas comunidades humanas como

situações autônomas, destituídas

<le movimentação, como se não

fossem 
peças 

de uma mesma má-

quina que 
se mantém em eterna

movimentação. Na vida 

"tudo

muda, só a morte é imortal" 
—

Mors immortalis.

Se a natureza não conhece o

estático, 
por 

outro lado desço-

nhece também a igualdade. 

"Os

que 
observam de 

perto 
a natureza

bem sabem 
que 

não se encontram

dois 
grãos 

de areia iguais" 
—

(Diderot); 
Lamarck não menos

sabiamente ensinava 
que 

"A 

na-

tureza não formou efetivamente

nem classes, nem ordens, nem es-

pecies 
constantes, mas sim indivi-
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duos 
que 

se sucedem uns aos ou-

tros e 
que 

se assemelham aos 
que

os 
produziram."

A desigualdade nos

fatos 
sociais

Os fatos sociais não fazem ex-

ceção à regra. Neles também se

observa a mesma desigualdade,

uma tendencia cada vez maior

para 
a individualização. Pensou-

se 
que quando 

os meios de comu-

nicação aproximassem os conti-

nentes, reduzindo-lhes as distan-

cias, todos os 
povos 

formariam

uma só comunidade. Ghandi

comparou os diversos 
povos 

com

os vasos comunicantes; a aproxi-

mação determinaria o mesmo ni-

velamento. Sonho 
que 

se desva-

neceu, ilusão 
que 

ruiu. E 
justa-

mente o 
que 

mais 
parecia 

unir

veio desagregar. Postos em con-

tacto mais íntimo, mais visíveis se

tornaram as 
particularidades 

ine-

rentes a cada 
povo, 

maiores di-

vergencias surgiram, mostrando

assim como são diferentes as va-

rias regiões e 
povos 

de um mesmo

todo.

Panorama brasileiro

Em matéria 
política 

nada é

possível 
sem um acurado exame

da 
psicologia 

e da terra 
que 

se

governa. 
Conhecer a alma de um

povo, 
suas tendencias, seus cara-

cteres, sua origem e formação,

aspirações e realizações, tudo 
que

lhe disser respeito, é fato impre-

cindivel à construção de uma or-

dem 
político-social 

forte e ade-

quada.

Conhecer a terra, sua extensão,

suas riquezas, facilidades ou difi-

culdades, é o outro fator básico

que 
serve de alicerce às constru-

ções políticas. 
Programas organi-

zados sem atenção ao meio 
psico-

físico são estereis, fatalmente con-

denados a uma efêmera e desva-

liosa existencia.

Fato extranhavel aquele de os

antigos 
políticos 

republicanos

nunca haverem considerado os

dois fatores referidos. Como con-

sequencia, todo o edifício repu-

blicano era vazio, 
pois que 

a 
po-

lítica se fundamentava em 
premis-

sas hauridas noutros 
povos. 

Eis o

grande 
absurdo: importava-se

Política como 
qualquer 

mercado-

ria. Se em França, Inglaterra ou

Estados Unidos adotavam os le-

gisladores 
tais e tais regras, 

por

espírito imitativo também eram

aqui adotadas sem a 
preocupação

do ajuste das normas estrangei-

ras à 
psicologia 

ou às necessidades

do 
povo 

nacional. Os antigos 
po-

líticos não 
percebiam 

o absurdo.

Raciocinavam com a lei do menor

esforço e a imitação resolvia

prontamente 
os mais sérios 

pro-

blemas.

Determinismo 
geográfico

Enquanto 
permanecia 

estacio-

naria a 
política, 

as ciências 
pro-

grediam, 
o conhecimento aumen-

tava. A lição de Bacon 
—

Knowledge is 
power 

— 
não en-

contrava aqui clima 
propicio.

Entre as novas ciências, a Geogra-

fia Humana, a Biotipologia e a

Endocrinologia vieram rasgar

vastos horizontes, abrindo assim

mais amplas 
perspectivas. 

Todas

essas ciências vieram modificar

velhos conceitos 
políticos.

O fator 
geográfico passou 

então

a ocupar lugar de destaque.

Ratzel observava 
que 

a terra era

um suporte rígido a orientar o
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destino dos 
povos 

com cega bru-

talidade. La Blache, menos ex-

clusivista, estuda as relações entre

o meio físico e o homem. Não se

pode 
afirmar o dominio do fator

geográfico 
isolando-se o fator

idéia. Seria negar o valor do espí-

rito como força modificadora do

meio. O fator físico será tanto

mais influente 
quanto 

mais igno-

rante for o homem. Tornou-se

lei sociológica a célebre expressão

de Morgan: 

"Plus 

rhomme est 
pri-

mitif et moins il lui est aisé de

se soustraire aux lois de la natu-

re. 

"Resumindo, 

110 estado atual, a

ciência 
proclama 

a influencia de-

cisiva daqueles dois fatores no

destino dos 
povos: 

o determinis-

mo 
geográfico 

de fato é uma for-

ça que 
só 

por 
si 

governa; para

contrabalançá-la ha a idéia, o es-

pírito. 
Em suma, o 

governante

precisa 
conhecer 

profundamente

a realidade física do meio e apli-

car sua força mental como ele-

mento transformador, impedindo

assim 
que 

o futuro de um 
povo

seja exclusivamente 
guiado 

e im-

pelido pelas 
forças brutas da na-

tureza.

O Estado contemporâneo é so-

bretudo obra de arte 
política,

dependendo sua maior ou menor

beleza não só do mármore mas

também do espírito do escultor.

A 
psicologia 

do 
povo

Foi Sócrates 
quem 

afirmou a

necessidade de o homem conhe-

cer-se a si mesmo: Gnothi Seau-

ton. A Ciência Política amplian-

do o conceito socrático, sentencia:

conhece o 
povo que governas.

Assim sendo, o 
problema 

da 
psi-

cologia dos 
povos 

é hodierna-

mente um dos elementos básicos

da 
política. 

Não é 
possível 

o Go-

verno traçar um 
plano 

constru-

tivo, um 
programa 

de ação, se es-

te não se ajusta à 
psicologia 

do

povo. 
Outrora a 

questão 
era

apreciada de modo muito sim-

pies. 
Bastava reunir as chamadas

"caraterísticas 

de um 
povo", para

logo ressaltarem os dados ineren-

tes à sua 
psicologia. 

Eram comuns

então conceitos como: a 
psicolo-

gia 
do 

povo 
italiano é o senti-

mento estético; a do inglês, sua

proverbial 
força de vontade; a do

japonês, 
a audacia e abnegação;

a do alemão ,capacidade realiza-

dora e 
gênio guerreiro; 

a do fran-

cês, o 
gênio 

criador. Com refe-

rencia ao 
povo 

brasileiro as con-

clusões não eram nada animado-

ras: 

"a 

sua caraterística era a imi-

tação". Conceito 
precipitado, 

sen-

tença injusta, 
pois que 

não tradu-

zia a realidade.

Observadores imparciais com-

pararam 
desapaixonadamente as

diversas 

"raças" 

e descobriram

que 
aquelas caraterísticas eram

comuns a muitas outras, não 
po-

dendo 
portanto 

servir como ele-

mentos distintivos das diversas na-

cionalidades.

No estudo da 
psicologia 

dos

povos 
outros fatores de maior re-

levo devem ser considerados 
para

apreciação das suas energias men-

tais. Abandonados os antigos cri-

terios, ruiram fragorosamente

conceitos fáceis tidos como 

"ver-

dades eternas" ou 

"idéias 

imuta-

veis". A ciência, seguindo sempre

sua marcha triunfal, roubava da

Filosofia 
questões que 

até então

pertenciam 
a esta. O 

problema 
da

psicologia 
dos 

povos 
deveria ser

desvendado não 
pela 

Política,

nem tão 
pouco pela 

Diplomacia.

E assim a Política 
perdeu 

muito
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de Filosofia e 
ganhou 

muito de

ciência.

Biotipologia, Endocrinologia

e Político

Será coisa exótica misturar-se

Biotipologia, Endocrinologia e

Política? Depende do 
ponto 

de

vista em 
que 

a 
questão 

for colo-

cada. Adotando-se o conceito

clássico, o absurdo logo ressalta;

mas, se ao contrario a Política for

considerada como algo mais 
que

Filosofia, então alguns de seus as-

pectos 
não' 

podem 
ser compreen-

d idos senão à luz dos ensinamen-

tos científicos. Mas em 
que po-

dem interessar à Política a Bioti-

pologia 
e a Endocrinologia? 

Jus-

tamente 
porque 

fornecem os ele-

mentos necessários aos esclareci-

mentos da 
psicologia 

dos 
povos:

problemas 
referentes às diferenças

individuais; 
questões 

concernen-

tes à constituição, carater e tem-

peramento; 
variações da 

persona-

lidade; tendencias 
*e sentimentos;

caracteres das raças; influencia das

glândulas 
de secreção interna so-

bre o campo mental e físico; in-

fluencia do meio 
geográfico, 

do

clima e d aalimentação sobre o

indivíduo.

O 
problema 

entre o

físico 
e o mental

O velho 
problema 

das relações

entre o físico e o mental renasceu

apoiado em bases mais sólidas. A

Política 
passou 

então a 
perguntar

àquelas ciências até 
que ponto

seria 
possível 

mudar o carater de

um 
povo; 

até 
que ponto 

seria 
pos-

sivel estabelecer suas característi-

cas 
psicológicas; 

como transfor-

mar a índole de uma raça; 
qual

a importancia da alimentação, e

do clima sobre a vida de um 
po-

vo; como melhorar seus caracte-

res; como influir na sua constitui-

ção 
e temperamento.

Modernamente Kretschnmer

observou: 

"Essa 
imaginação cole-

tiva 
já 

consagrou a existencia de

relações entre a forma exterior do

corpo e o tipo de carater". 

"O

diabo 
popular 

é 
quasi 

sempre

magro e traz no 
queixo prontudo

uma barbicha de bode". 

"Os 

san-

tos são esbeltos, descarnados,

transparentes, 
polidos 

e 
góticos."

Três 
grupos 

morfológicos

encontrados 
por

Kretschmer

Kretschmer encontrou três 
gru-

pos 
morfológicos fundamentais a

que 
chamou leptosómicos, 

pícni-

cos e atléticos c dois tipos funda-

mentais de temperamentos, o ci-

clotímico e o esquisotímico. In-

teressante é 
que 

relações aprecia-

veis foram achadas 
pelos 

diversos

especialistas, entre os 
grupos 

mor-

fológicos e os tipos de tempera-

mentos. Os etnologistas modernos

constataram 
que 

certos caracteres

psicológicos 
eram encontrados

com mais frequencia em raças 
que

apresentavam determinada consti-

tuição. Perante fatos tão concre-

tos os 
governos passaram 

a con-

siderar devidamente a 
questão.

O 
problema 

imigratorio, o 
pro-

blema dos cruzamentos étnicos,

adaptação e alimentação 
passaram

a ser 
problemas 

de 
política.

Síntese dos ensinamentos

de Kretschmer

Con referencia aos tipos 
psico-

lógicos, Sacristan sintetiza os en-



---

A MARGEM DA DEMi

sinamentos de Kretschmer, num

quadro 
onde figuram seis tempe-

ramentos, sendo três ciclotímicos

e três esquizotímicos.

Ciclotímicos:

(1) Hipomaníacos 
(alegres e

vivazes)

(2) Sintônicos (realistas, práti-

cos, satisfeitos)

(3) Depressivo.

Esquizotímicos:

(4) Hiperestésicos (excitaveis,

idealistas, sensíveis)

(5) E. 
Intermedios (enérgicos,

frios, fleugmáticos)

(6) Anestésicos (vagabundos,

apáticos).

A 
predominância 

de determina-

do temperamento num 
povo 

é de

suma importancia.

Oliveira Viana cita Porteus

que. 

"se 

compraz em imaginar os

reflexos sociais 
que 

se 
podem 

ma-

nifestar num 
grupo 

humano

quando 
nele 

prepondera 
este ou

aquele tipo de temperamento".

"Por 

exemplo, um 
grupo 

em 
que

sejam mais numerosos os indivi-

duos de temperamento irresoluto,

fraca capacidade de ação, insta-

bilidade nas deliberações e atitu-

des; neste 
grupo 

a atividade

econômica se revelará 
pouco 

efi-

ciente, a 
pobreza 

se 
generalizará,

o número dos indiferentes não

pode 
deixar de ser avultado".

Porteus 

"supõe 

agora outro 
gru-

po, 
em 

que 
os tipos impulsivos e

moralmente descontrolados se-

jam 
mais abundantes". Chega à

conclusão de 
que 

"este 

grupo 
há

de apresentar forçosamente uma

elevação maior no índice da sua

criminalidade e na intensidade

dos conflitos sociais 
— 

o 
que 

se tra-

duzirá, na vida administrativa do

grupo, 
num maior número de ins-
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tituições 
penais, prisões, peniten-

ciarias, reformatorios, e uma

maior atividade do organismo 
ju-

diciario e 
policial".

Compreende-se agora 
que 

todas

essas noções modificassem os con-

ceitos clássicos empregados na in-

terpretação da 
psicologia 

dos 
po-

vos. Efetivamente era muito fácil

dizer 
que 

a 
psicologia 

deste 
povo

era a audacia, ou a daquele o es-

pírito genial. 
Tais conceitos não

esclareciam. Não 
que 

estivessem

totalmente errados. Não. Algu-

mas vezes eram certos: Vox 
popu-

li vox Dei. O 
que 

interessava 
po-

rém era saber as causas e os 
por-

quês 
destas ou daquelas formas

de atividade mental.

A 
formação 

das

"raças 

puras"

Passou-se então a dar merecida

importancia aos elementos for-

madores de um 
povo. 

Raças 
que

se 
julgaram puras 

sofreram a desi-

lusão da ruina fragorosa daquilo

que julgavam 

"tabús 

invioláveis".

A ciência vinha demonstrar 
que

"as 

raças 
puras" 

eram formadas

também de varias etnias. Tão

grande 
desilusão sofreram os

franceses, ingleses, alemães e 
ja-

poneses, justamente 
aqueles 

que

mais se vangloriavam da 

"sua 

pu-

reza racial".

Ora, se entre 
povos 

milenarios

de aspecto racial aparentemente

unitário, as etnias formadoras

ainda se mostravam suficiente-

mente fortes para 
explicar muitas

de suas caraterísticas mentais, 
que

não dizer de 
povos 

mais novos,

ainda em formação, cujas etnias

formadoras são diametralmente

opostas? Percebeu-se não ser 
pos-

sivel 
penetrar 

na 
psicologia 

de
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um 
povo 

sem 
primeiro 

conhecer

a das suas raças formadoras. Seria

possível que 
um 

povo 
em forma-

ção pudesse 
compreender a 

pro-

lixa linguagem constitucional?

Seria 
possível que 

um 
povo 

hete-

rogeneo compreendesse e inter-

pretasse 
igualmente a Democra-

cia? Conta-se 
que 

certa vez um

cearense flagelado, fraco e famin-

to, fôra esmurrado brutalmente

por 
um seu conterrâneo, homem

forte. Preso o agressor, levado

perante 
a autoridade, esta lhe

perguntou 
se não estava vexado

da covardia 
praticada. 

O agressor

respondeu 
que 

não, 
porque 

vivia

num 
país 

democrático, onde 

"to-

dos eram iguais 
perante 

a lei".

Assim fôra interpretado um dos

mais sublimes 
princípios 

demo-

cráticos.

A interpretação da

Democracia

Como interpretariam a Demo-

cracia o indio 
que 

vive 
perdido

no seio das florestas, o caboclo

contemplativo dominado 
pelo

meio 
geográfico, 

o negro senti-

mental de forças mentais atrasa-

das 
que 

o fazem 

"uma 

eterna cri-

ança", os múltiplos mestiços e

brancos dos tipos mais diver-

sos?

Certo mulato 
que 

estava sendo

processado por 
crime de roubo,

conhecendo o 
principio 

democrá-

tico do Código Penal 
que 

consi-

dera circunstancia atenuante 

"ter

bom comportamento anterior",

juntou 
ao 

processo 
certidões 

pro-

vando 
que já 

fôra 
julgado 

oito

vezes e de todas absolvido. Assim

provava 
à luz dos 

princípios 
de-

mocráticos seus ótimos 
prece-

dentes.

Resumindo. Aqui, o 
que 

se via

POLÍTICA

era uma escassa e heterogenea

população 
disseminada em um

territorio de vastas 
proporções. 

A

diversidade das etnias, a 
grandeza

territorial, tudo favorecia o apa-

recimento de idéias separatistas,

idéias 
que 

se expandiam sob o

manto 
protetor 

de uma constitui-

ção 
exótica. Não eram todos

iguais 
perante 

a lei? O texto cons-

titucional, não se adaptando ao

espírito do 
povo, permitia 

o de-

sagregamento da nação à luz dos

seus 
princípios.

A inexistência de 

"um

povo 
brasileiro"

A observação imparcial vinha

entretanto revelar 
que 

não existia

ainda 

"um 

povo 
brasileiro" e 

que

era necessário 
quanto 

antes for-

iná-lo. O 
que 

se via era um 
povo

mineiro, um 
povo paulista, 

um

povo paraense 
ctc. . . etc. . . Im-

perando 
o bairrismo, não era 

pos-

sivel a integração da nacionalida-

de num todo. Urgia uma ação

imediata; tão importante 
questão

não 
podia 

ficar fora da ação 
go-

vernamental. Em tempo, feliz-

mente, compreendeu-se 
que 

a

"psicologia 
do 

povo 
brasileiro"

era dispersiva, desagregante, sepa-

ratista. Era necessário unir as di-

versas 
partes 

num todo. Ruiu

assim a Democracia clássica e sur-

giu 
a Democracia autoritaria, com

um 
programa 

baseado na 
psicolo-

gia 
da terra, chamando a si a 

gi-

gantesca 
tarefa de formar a na-

cionalidade. Nenhum Governo

será eficiente se desprezar o 
pro-

blema básico da 
psicologia 

do

povo.

Tão elevada 
questão passou 

as-

sim a ser um 
problmea 

do domi-

nio da 
política. 

Com a 
palavra 

o



A MARGEM DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 9

insigne Oliveira Viana: 

"uma 

na-

ção 
não 

pode 
ser indiferente nem

à 
qualidade 

nem à 
quantidade

dos elementos raciais 
que 

entram

na sua composição". 

"Trazendo

para 
a formação do 

plasma 
racial

os seus 

"tipos 

de constituição"

mais freqüentes, estes elementos

raciais determinam os tipos de

temperamento e de inteligência

que 
devem 

preponderar 

na massa

social". 

"Orà, 

para 
os destinos de

uma 
qualquer 

sociedade ou 
grupo

humano, não é indiferente contar

em seu seio uma 
quantidade

maior ou menor de indivíduos de

temperamento 

"ativo" 

ou de tem-

peramento 

"fleugmático", 
de na-

tureza 

"sensível" 

ou de natureza

"fria", 

de índoles ciclotímicas ou

de índoles esquizotímicas".

O advento da

democracia

Nada havendo de eterno, é na-

lural 
que 

a idéia democrática

também sofresse variações. Mas

variações do conceito democrático

não 
podiam 

ser compreendidas.

Admitia-se 
que 

tudo evoluísse,

exceto a Democracia. Falar em

mudanças 
políticas 

era crima, em-

hora um texto constitucional ina-

daptado fosse a carta 
política 

da

nação. A maioria dos males de-

corria da circunstancia de ser a

terra 
governada por 

uma carta

política 
oriunda, 

para 
não dizer

copiada, da Constituição Norte-

Americana e 
por 

isso mesmo im-

possível 
de se ajustar à vida na-

cional. Os 
princípios que presi-

diram a carta 
política 

dos Estados

Unidos foram 
quasi 

na íntegra

transplantados 
para 

o meio brasi-

leiro. Ora, impossível 
governar

dois 
povos 

de historia e origem

diversa, de sentimentos e carater

tão dissemelhantes, com leis idên-

ticas. O absurdo entretanto não

era 
percebido.

Nos Estados Unidos da Amé-

rica do Norte, antes da constitui-

ção já 
existiam verdadeiros Esta-

dos, e 
para 

melhor se compreender

a sua individualidade é interes-

sante citar Boutmy: 

"as 

constitui-

ções 
dos estados são a base do edi-

ficio, ou antes o 
proprio 

edifício,

de 
que 

a outra é unicamente o

acroterio e a coroa".

Os republicanos 
que 

derruba-

ram a Monarquia, impolgados

com as idéias de liberdade e

igualdade, não 
perceberam que

era vim erro 
governar 

um 
povo

de historia complexa com leis

extraídas da 
psicologia 

de outros

povos. 
Veio a República. O 

país

em verdade não estava 
preparado

para 
recebe-la.

Sabia a orientação

adotada 
por

Portugal

É interessante salientar 
que 

foi

muito sabia orientação adotada

por 
Portugal, com referencia à

sua maior colonia. Com 
grande

visão das realidades os lusos sem-

pre procuram governar 
com uma

política 
extraida da 

própria 
ter-

ra. A obra 
política portuguesa

foi essencialmente centralizadora.

Maistarde a Monarquia seguiu os

mesmos 
princípios. 

O Poder Mo-

derador era uma necessidade;

fonte de coordenação e 
pacifica-

ção 
florescendo num meio desper-

sivo 
por 

natureza. Veio a Repú-

blica e ruiram cânones sagrados

que 
a experiencia de dezenas de

anos apontou como verdades 
poli-

ticas emanadas do 
proprio 

solo.

Não fora o hercúleo trabalho dos
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portugueses, 
não teria o Brasil

herdado tão 
grandioso patrimo-

nio. Em meio tão heterogeneo, de

etnias as mais variadas e comple-

«cas, bem se compreende 
que

idéias excessivamente liberais

concorressem 
para 

a desagregação.

Foi o 
que 

aconteceu. As 
palavras

Liberdade, Igualdade e Fraterni-

dade, moduladoras dos ideais 
po-

liticos da época, deviam 
primeira-

mente sofrer um 
processo 

de acli-

matação, o 
que 

nâo se verificou.

E 
quais 

os resultados dessa falta

de adaptação? O aparecimento de

ideais separatistas. Cada Estado,

tornado onipotente com a capa-

cidade de auto-governo e auto-

administração, 
passou 

a ter do dia

para 
a noite uma existencia 

pro-

pria 
e independente. Como con-

sequencia do 
principio, 

os interes-

ses estaduais foram colocados cm

primeiro plano, 
sendo 

postergados

os da União. As desavenças não

tardaram; os interesses 
políticos

regionais ocuparam a vanguarda

e os Estados mais 
poderosos pas-

saram a 
governar, 

ficando assim

de lado os outros mais fracos,

como espectadores inertes no seio

da União. Apresentou-se então à

Nação este extranho 
paradoxo:

justamente 
os Estados mais ricos

é 
que permaneciam 

enquistados.

A fórmula 
política 

de 
Jefferson

"o 

melhor 
governo 

era o 
que go-

vernava menos" empolgava, e tí-

nhamos 
por 

falta de apoio legal,

uma exuberante Amazônia mor-

rendo de miséria com suas terras

ferteis em despovoação crescente;

Mato Grosso e Goiás, ricos e esque-

cidos; Minas com seus minérios

inexplorados; o Nordeste abando-

nado com seus filhos famintos.

Todo esse 
panorama 

negro 
por-

que 
as leis visavam mais o benefi-

cio dos 
partidos políticos que 

o

interesse nacional.

As idéias republicanas num

meio ainda em formação, comple-

xo e heterogeneo, não 
podiam ja-

mais contribuir 
para 

a unificação

das energias nacionais. Ao ambi-

ente heterogeneo opunha-se uma

carta 
política que 

ainda mais vi-

nha favorecer os impulsos disper-

sivos do meio 
geográfico.

A carta magna brasileira toma-

va hipótese e 
presunções por 

fa-

tos incontestáveis. Assim é 
que 

o

povo 
nacional, como nota Olivei-

ra Viana, foi considerado como

uma entidade homogenea, de alto

espírito 
político 

e capacidade cí-

vica. Entretanto eram esses 
justa-

mente os 
predicados que 

falta-

vam, 
qualidades 

absolutamente

necessarias ao êxito do 
programa

traçado. S eos regimes 
políticos 

da

Inglaterra, Estados Unidos da

América do Norte, 
por 

exemplo,

se haviam avantajado com as

idéias democráticas, é 
porque

aqueles 
povos possuíam 

um clima

mental 
propicio 

onde floresciam

a educação, cultura, senso 
políti-

co e civismo.

O império do 

"espirito

de 
faciosismo'y

Não existindo o espírito nacio-

nal, imperava em seu lugar o ne-

fasto 

"espírito 

de faciosismo"

que 
realizava um trabalho nocivo,

destruidor dos alicerces da nação.

Com sabedoria incomparavel, o

insigne e talentoso Oliveira Via-

na traçou o 
perfil 

daquelas defi-

ciências: 

"Há 

quarenta 
anos se-

guros 
a nossa vida 

política 
vem

correndo descontínua, incoerente,

instabilíssima, variando a todo o-

momento, conforme variam as.
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idéias dos chefes, os caprichos dos

chefes, os compromissos dos che-

fes, até mesmo as neurastenias, as

nevralgias e as dispepsias dos che-

fes". 

"Esta 
instabilidade adminis-

trativa e 
política 

da vida da Re-

pública, 
esta sua extrema variabili-

dade e descontinuidade, esta sua

aptidão a sofrer os choques e os

contra-choques dos fatores indivi-

duais, 
por 

mínimos e 
personalis-

simos 
que 

sejam, deriva 
justamen-

te da ausência de um centro 
per-

manente de orientação e equilíbrio

na cúpola do regime". 

"Em 

suma,

da inexistência de um 
poder po-

li tico vitalício entre os 
poderes

políticos 
temporários criados 

pela

Constituição Republicana."

Democracia: forma 
de

governo 
mais

criticada

De todas as formas de 
governo

é a Democracia a mais criticada.

São muitos os seus adversarios

como são muitos os seus 
proséli-

tos. Para Durant, a Democracia é

o 
governo 

nos 
que 

não sabem;

Carlyle afirma 
que 

a Democracia

é 
por 

natureza uma auto- cancela-

ção, 
com resultado final de zero.

Rousseau é de opinião 
que 

a ver-

dadeira Democracia nunca exis-

tiu, nunca existirá, 
porque 

é

contra a ordem natural das coisas

que 
a maioria 

governe 
a minoria.

Mas Rousseau também escreveu:

"Se 

existisse um 
povo 

composto

de deuses se ele 
governaria 

demo-

craticamente". 

"Um 

governo 
tão

perfeito 
não convém a homens".

Nietzsche concebe-a 

"como 

um es-

tado vizinho da desordem organi-

zada". Para Sainte-Beuve o regime

democrático fatalmente iria 
jogar

no ostracismo a competencia. E

11

Stephen sintetizou o seu 
ponto 

de

vista assim: 

"na 

democracia man-

da o homem de mais relações e

abraços". 
(Durant).

E' o caso de 
perguntar 

então

com 
quem 

está a razão. Com os de-

mocratas? com seus impugnado-

res? Uns e outros devem ser ouvi-

dos. É bom seguir-se a lição de

Aristóteles: Veritas in médio stat

— 
no meio está a verdade.

O erro dos executores do

regime democrático

O regime democrático, como os

demais regimes 
políticos, 

não é

uma concepção imutável, invaria-

vel, eterna, um 
grupo 

de nor-

mas cristalizadas ou fossilizadas.

Idéias eternas não existem, sendo

as concepções 
políticas 

variaveis

no tempo e no espaço. O 
grande

erro reside 
justamente 

em impor

às comunidades sociais de hoje

princípios 
democráticos de há

séculos 
passados. 

O absurdo logo

salta: como 
governar 

uma socie-

dade evoluída com os mesmos câ-

nones de há séculos? Não é o re-

gime 
democrático 

que 
é máu; não

é a democracia 
que 

está falida; o

que 
falta é um ajuste,, uma ada-

ptação 
entre o ideal democrático

e as necessidades 
político-sociais

contemporâneas.

Os críticos em 
geral, quando 

se

referem à Democracia, entendem-

na como regime idealizado 
pelos

revolucionários franceses. Ora,

uma das concepções 
que 

mais in-

fluiram no conceito da democra-

cia em 1789, foi sem dúvida a car-

tesiana, filosofia 
que 

afirmava a

igualdade da razão cm todos os

homens. As diferenças existentes

entre as classes, as injustiças na

repartição das fortunas, é 
que 

de-
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terminaram as desigualdades. Daí

fundar-se a democracia de 89

principalmente 
no conceito 

"da

igualdade absoluta de todos os

homens".

Rousseàti e a desigual-

dade dos homens

Rousseau, uni dos alicerces da

revolução, sustentava cjue as leis é

que 
haviam tornado os homens

desiguais. Em sentido contrario,

se as leis deixassem de existir, os

homens tornar-se-iam novamente

iguais. Essa filosofia levou 
Jean

]ac(|ues 
a combater todo o 

pro-

gresso, 
toda a civilização. Para o

pensador 
do 

"Contrato 
Social" a

volta ao estado da natureza seria

felicidade. No seu célebre 

"Dis-

curso sobre a origem da desigual-

dade" 
pinta 

com sua 
pena 

colori-

da aquelas idéias. Ninguém me-

lhor 
que 

Volta ire fez a crítica cia

obra: 

"Jamais 

alguém se esforçou

tão inteligentemente 
para 

trans-

formar-nos em animais; a leitura

do seu livro dá-nos vontade de an-

dar de 
quatro. 

Como 
porém já

faz sessenta anos 
que ]>erdi 

esse

costume, sinto 
que 

infelizmente

não me é mais 
possível 

retornar a

ele".

E 
que 

dizia Volta ire da De-

mocracia? 
Que 

"a 

democracia 
pu-

ra é o despotismo da canalha".

A Democracia entretanto não é

má. O defeito vem dos homens

destituídos de visão, 
que 

não 
po-

dem 
perceber 

a 
perspectiva 

total

do mundo em 
que 

vivem. Essa

falta de visão do conjunto é de

graves 
conseqüências, sendo mes-

mo a determinante dos males 
que

afligem as sociedades humanas.

Em 
primeiro 

lugar tal daltonis-

mo, faz 
que 

os homens de mando

não compreendam as necessidades

da sua época. Governam com fór-

mulas arcaicas, elevadas à catego-

ria de t ibús invioláveis.

Robitisoti e o cunservan-

tismo do homem

Razão tem Robinson 
quando

ensina c|ue: 

"O 

homem é 
por 

na-

tureza conservador, e 
prontamen-

te opõe obstáculos às mudanças 
—

os mesmos obstáculos 
que 

servi-

ram 
para 

conservá-lo em estado

de selvageria durante 
quasi 

toda

a sua existencia na terra". 

"E

esses obstáculos vão 
perpetuando

na vida de hoje toda a sorte de

barbarismos 
primevos". 

"O 

ho-

mem conservador 

"por 

principio"

é 
pois, 

um 
primitivo 

a viver fora

de sua época".

Em segundo lugar impede 
que

hoja uma 
justa 

adaptação entre o

homem e a civilização. O 
problema

da Democracia é assim meramen-

te de atualização das velhas fór-

mulas 
jxílíticas. 

Não são os códi-

gos 

"tentativas 

de estabilização do

direito?" Entretanto, a despeito

da codificação, o direito evolue,

novas leis surgem. E os rigorosos

códigos em dado momento são

dei rogados. 
Jus mutatus non to-

litur. Porque então negar a evo-

lução do Direito Constitucional,

da Democracia, das velhas Cartas-

Magnas? A Democracia é um

ideal 
político. 

Necessariamente

evoluiu como evoluíram as de-

mais idéias, não se apresentando

mais hoje simplesmente como 

"o

governo 
do 

povo pelo povo". 
É

mais 
que 

isso: é atualmente todo

o 
governo que 

tem 
por 

fim o bem

estar do 
povo. 

A Democracia con-



A MARGEM DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 13

temporanea visa a defesa dos di-

reitos e interesses de todas as cias-

scs sociais, 
pobres 

ou ricas, altas

ou baixas. Democracia é hoje o

governo que promove 
a melhoria

e o bem estar de todas as cama-

das; Democracia é hoje o 
governo

que 
se coloca ao lado do 

progres-

so fomentando o desenvolvimento

da totalidade dos valores sem

olhar a 
preconceitos 

de casta. Há

mais democracia hoje 
que 

no sé-

culo XIX. No século 
passado 

foi

a democracia, em verdade, a dita-

dura da Burguesia, sendo o Pro-

letariado 
jogado 

à miséria. A bru-

tal ditadura burguesa é 
que 

deter-

minou o aparecimento de idéias

revolucionárias 
que 

ameaçavam

transformar a Democracia em di-

tadura 
proletaria. 

A situação era

de luta aberta e confessada.

O 
principio 

da nova

Democracia

A nova Democracia veio 
pôr

termo a tantas contendas, afir-

mando o 
principio 

"da 

autorida-

de 
para 

o bem do 
povo". 

Assim,

em lugar de lutas e desarmonias,

a nova Democracia tem como 
pro-

grama 
desenvolver os legítimos di-

reitos e aspirações de todas as

classes sociais, indistintamente. É

um regime de cooperação, equili-

brio e congregação de forças.

Compreendem-se finalmente as

diferenças existentes entre a De-

mocracia Clássica e a Democracia

Autoritaria. Não há 
porém 

varias

modalidades de regimes democra-

ticos. Não. A Democracia é uma

só. Sendo 
porém 

um ideal 
políti-

co, está sujeita a varias interpreta-

ções, 
conforme as épocas históri-

cas Jus 
mutatur non tolitur. O

aspecto com 
que 

apareceu no 
pas-

sado evoluiu e hoje surge o ideal

com outras roupagens 
que 

não as

vetustas, 
já 

cm desuso. O substra-

tum 
porém 

é o mesmo: 

"força 

ori-

entada 
para 

o bem do 
povo".

Democracia e

psicologia

É de observação rudimentar

que 
o homem isolado 

pensa 
de

modo diverso do 
que 

está em co-

letividade. 
Já 

os antigos romanos

tinham conhecimento da 
psicolo-

gia 
das coletividades: Senatores

boni viri, Senatus autem mala

bestia. Modernamente muitos fo-

ram os autores 
que 

estudaram mi-

nuciosamente a 
psicologia 

das

multidões, e os resultados de suas

observações interessam sobremodo

à Democracia.

Graças à imitação, formam-se

facilmente as multidões. A imita-

ção 
é lei 

que governa 
a humani-

dade, sendo o homem um animal

imitativo 
por 

excelencia. Bordier,

referindo-se à 
questão, 

assim sin-

tetizou seu 
ponto 

de vista: cha-

que 
homme est individuellement

disposé a Vimitation, mais cette

faculte 
atteint son maximum chez

les hornmes assemblés.

Deve o 
pensamento 

de Bordier

ser completado com a lei de Es-

pinas: 

"A 

representação de um

estado emocional 
provoca 

o nasci-

mento desse mesmo estado naque-

le 
que 

é sua testemunha".

Efetivamente, é de observação

quotidiana que 
o 

primeiro grande

crime ou fato da semana determi-

na uma semana de crimes ou fatos

análogos. É um dos aspectos da

tendencia imitativa do homem.

Assim, se o 
primeiro 

crime da se-

mana é a revolver, os outros o se-

rão; se o 
primeiro 

suicídio é a li-
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sol, os outros o serão. (Afranio).

O falo sensacional desperta as

energias latentes dos 
predispostos,

que por 
imitação são levados a

agir analogamente.

rendo em vista a tendencia

imitativa do homem, é coisa mui

simples formar-se uma multidão.

Pergunta-se: o homem em associa-

ção 
conserva seus mais elevados

predicados 
morais e intelectuais?

Não, visto 
que 

a multidão desper-

sonaliza. As mais belas 
qualida-

des, os atributos mais sublimes da

personalidade 
desaparecem como

que por 
encanto logo 

que 
o lio-

mem se encontre figurando como

parcela 
de uma multidão.

As 
predisposições

das multidões

Certo autor, coin 
grande 

argu-

cia, observou 
que: 

"as 

multidões

são mais 
predispostas 

ao mal 
que

bem". Porque? 

"Porque 

na mui-

tidão só se somam as ener-

gias 
inferiores da cerebração".

"Não 

são as 
qualidades 

de élite, as

distinções morais, as 
que 

se com-

binam 
para 

formação do carater

de uma multidão, e isso 
porque

essas 
qualidades 

resultam diferen-

tes, de indivíduo 
para 

indivíduo".

"O 

que 
se soma, o 

que 
serve de

parcela, 
é certo elemento homoge-

neo, igual, básico, de todos os ca-

racteres humanos, de todas as al-

mas, certas tendencias instintivas,

animais, 
que 

mal se enxergam 
por

baixo das camadas superiores,

acumuladas 
pela 

cultura, durante

séculos".

Deste modo a cerebração supe-

rior é completamente dominada,

sufocada, aniquilada, desde 
que 

o

homem 
passe 

a fazer 
parte 

duma

multidão. Logo se verifica a de-

sintegração do seu eu e imediata*

mente se estabelece uma intera-

ção psíquica, 
ou eletrização como

diria Tarde, campo 
propicio para

o desenvolvimento daquelas 

"ten-

dencias animais".

Razão tem Maeterlink 
quando

ensina 
que 

"uma 

reunião de 
qui-

nhentos Renans teria a mentali-

dade de 
quinhentos porteiros".

Concluindo, as multidões são

mais 
predispostas 

à 
pratica 

do mal

que 
a do bem. Mas 

porque 
as

coisas se 
passam 

assim? Porque as

multidões agem e não raciocinam?

Em 
parcelas 

iguais

o bem e o mal

É 
que 

dentro do homem o bem

e o mal se encontram em 
parcelas

iguais. Taine, 
percebendo 

a dua-

lidade da alma, com rara felici-

dade assim se exprimiu: 

"Cada

homem leva dentro de si um Fi-

dias, capaz de esculpir as supre-

mas 
grandezas, porém 

susceptível

também de dar vida às maiores

monstruosidades". É também

muito conhecido aquele dito de

Housseau: 

"Se 

bastasse 
para 

ser

rico herdeiro de um mandarim

que jamais 
se tivesse visto, do 

qual

nunca se tivesse ouvido falar e

que 
residisse nos confins da Chi-

na, 
premir 

um botão 
para 

o fazer

morrer, 
qual 

de nós não 
premiria

esse botão?" Outros outores fize-

ram ainda observações interes-

santes a respeito.

"Tout 

homme a dans son coeur

Un cochon 
qui 

sommeille"

disse Musset, e Hoffmann, colo-

cando-se espiritualmente dentro

de um cristal, escreveu: 
"Figuro-

me dentro de um 
prisma; 

todas
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as 
personagens que giram 

em tor-

no de mim são as minhas 
persona-

lidadcs 
que 

me supliciam com as

suas intrigas".

Todos esses conceitos modifica-

ram 
profundamente 

os alicerces

democráticos. À luz da ciência o

"governo 
do 

povo pelo povo

passou 
a ser encarado como sendo

autoridade desenfreada da massa,

governo 
das multidões acéfalas,

mais 
prontas para 

a destruição do

<jue 
para 

a construção, 
governo

apoiado no número e não na cjua-

lidade, na força da multidão e

não na inteligência dos homens.

Não 
jx)dia 

viver a velha Democra-

cia. A dualidade da alma huma-

na, a desintegração do eu nas

multidões, a facilidade com 
que

se manifestam 

"as 

tendencias ins-

tintivas e animalescas" nos ho-

mens aglomerados, tudo isso veio

derrubar o valor atribuído ao ele-

mento básico da Democracia a

massa. Ruiram assim os velhos

tabus democráticos. Surgiu a De-

mocracia autoritaria.

O 
panorama

atual

Comparando a vida atual da

grande 
nação brasileira com sua

historia 
passada, 

chega-se à con-

clusão de 
que 

atravessa o Brasil

presentemente 

uma fase de re-

construção 
que 

se estende a todos

os departamentos.

No campo 
político, 

foram rom-

pidas 
as fórmulas hauridas em

meios extranhos, e em lugar delas

surgiram 
princípios 

democráticos

moldados na fisionomia 
psicofísi-

ca da nação. Nasceu assim uma

nova Democracia, mais atualisa-

da, adaptada às necessidades da

terra, não mais o despotismo anar-

quico 
das massas» 

joguetes 
dos

partidos, 
mas 

governo 
da inteli-

gencia 
e da ordem 

para 
o bem do

povo.

No campo social a Democracia

Autoritaria veio ao encontro dos

interesses vitais das classes despro-

tegidas, reconhecendo-lhes direi-

tos 
primordiais, 

impedindo 
que

continuassem a ser objeto de ex-

ploração 
das classes mais afortu-

nadas. Aí está o Direito Xraba-

lhista Brasileiro como argumento

irrefutável àqueles 
que 

não vêm

aqui uma Democracia.

No campo da instrução revelam

as estatísticas 
que 

o número de

escolas aumentou extraordinaria-

mente. É interessante recordar o

velho conceito: 

"abrir 

escolas é

fechar cadeias". A instrução é mi-

(listrada de modo mais eficaz 
que

autora. Disciplinas técnicas, antes

apanagio dos ricos, hoje são de-

mocraticamente ministradas a to-

dos aqueles 
que querem 

aprender,

gráfica 
foi finalmente tomado em

gráfica 
foi finalmente tomada em

consideração e medidas inteligen-

tes surgiram com o fim de favore-

cer o domínio da natureza fértil

pelo 
homem.

Enfim, em todos os setores sur-

giram 
leis 

que 
tiveram sobretudo

o 
grande 

mérito de acordar as

energias múltiplas da nação, até

então entorpecidas 
por 

falta de

estímulo legal.

Então 
que 

forma de 
governo 

é

essa 
que 

se dirige a toda a nação,

levantando-a do marasmo em 
que

vivia, erguendo-a do desânimo e

da inércia?

Co ma 
palavra 

seu insigne Pre-

sidente:

"É 

mais uma democracia

econômica 
que política 

e 
por

isso apresenta, simplificado.
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o mecanismo 
adequado 

de

consulta e de controle da opi-

nião 
pública".

"Dentro 
da nossa realida-

de, construímos 
uma demo-

cracia realista e funcional".
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Com este artigo, especialmente escrito 
para 

"Cultura 
Políticao autor

apr escuta uma versão de seu ensaio sobre 
"As 

Condições Geográficas e ó

Problema Militar Brasileiro", destituída a divulgar nos meios culturais do

pais 
os temas abordados naquela monografia: o da defesa das 

fronteiras

marítimas, entrando no (aso brasileiro, detendo-se a apreciar o espaço 
geo-

gráfico 
total e seus requisitos básicos. Estuda todas as zonas 

geográficas

do 
pais 

e as regiões naturais militares, 
para 

depois atentar nas zonas 
geo-

militares, discriminando-as sucintamente. Entra na análise do 
problema

militar brasileiro, dentro dessas zonas 
geográficas. 

Conclue afirmando a

necessidade (\ue têm as atuais e futuras gerações 
do Brasil de assegurar

a integridade do territorio c a soberania nacional. O Estado Nacional 
já

se decidir a enfrentar essa 
questão, 

como todas as de interesse 
para 

o Brasil.

AS 

AÇÕES de 
guerra, 

de-

senvolvidas nos extremos

setentrionais da Europa e

em aguas interiores, 
particular-

mente nas do Mediterrâneo, não

deixam dúvidas sobre a importan-

cia atual das fronteiras maríti-

mas. Se aduzidas as ações oceâ-

nicas do bloqueio e contra-blo-

queio, 
as 

quais 
requerem bases

por 
toda 

parte, 
equipamento de

campanhas de corso e outras ope-

rações dessa especie, 
pode-se 

con-

cluir, seguramente, das tendencias

intercontinentais da 
guerra 

con-

temporanea e, com isso, da exal-

tação de certos fatores 
geo-milita-

res.

Tudo resulta, não ha negar, do

crescente desenvolvimento do

raio de ação e da 
potência 

dos

modernos engenhos aero-navais, da

possibilidade 
de ataques instanta-

neos, isolados ou cm massa, enfim

de circunstancias técnico-milita-

res 
que permitem 

conjugar es-

treitamente ações aero-navais e

aero-terrestres de 
grande 

enverga-

dura.

O 
problema 

militar dos

países 
continentais-

marítimos

Nesse 
quadro, 

é sensível a 
qua-

si subversão do 
problema 

militar
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nos 
países 

continentais-marítimos,

cujo centro de 
gravidade 

como

que 
sc desloca das fronteiras ter-

restres 
para 

as fronteiras maríti-

mas. Antes da manifestação 
da-

queles 
fenômenos, as fronteiias

marítimas como 
que 

constituíam

aspectos complementares 
do 

pro-

blema militar, nos 
países 

daquele

i i|m> . Era 
preciso guardar 

os 
por-

tos c certos 
jx>ntos 

da costa, 
pi 

in-

cipalmente para 
ficar assegurada,

em 
qualquer 

caso, a vida de rela-

ção. 
Depois deles, é indispensável

manter as fronteiras marítimas

para 
impedir 

que 
a 

própria 
es-

trutura da defesa nacional sc do

sarticule cie modo irrepara\el.

Por enquanto, 
ainda é 

possi-

vel admitir-se gradações paia 
a

ameaça dos 
perigos, por 

isso 
que

|K>dein 
variar com a extensão c

natureza das arcas marítimas, com

a distancia e condições das bases

de 
partida possíveis, 

com a espe-

cie dos objetivos 
prováveis 

de as

salto e algumas outras circuns-

landas, assim de carater geral.

Apesar disso, há circunstancias

particulares 

de tempo e espaço

que 
requerem 

— 
desde 

já 

—- to-

da a atenção dos responsáveis pe-

la defesa cios 
países 

continentais-

marítimos, no sentido de sc refe-

rirem seus sistemas de defesa «is

fronteiras marítimas, ao envez de

às fronteiras terrestres.

A 
partir 

dagora, as fronteiras

terrestres é 
que 

constituem as 
pe-

ças 
complementares 

dos sistemas

de defesa, visto como, em verda-

de, suas 
guarnições 

deverão opôr-

se, 
principalmente, 

à cxploraçao

aero-terrestre de violentas ações

aero-navais sobre as fronteiras ma-

rítimas. Para o caso da defesa

em comum, contra-agressões ex-

tra-continentais, 
as fronteiras ter-

restres devem servir como linhas

de referencia 
para 

a realização de

manobras interiores de forças de

diversos 
países, 

cm 
proveito 

de

qualquer 
deles.

A defesa das 
fronteiras

marítimas

A luz dessas 
premissas 

é eviden-

te 
que 

a defesa das fronteiras ma-

rítimas se apresenta sob nova for-

ma. Não lhe basta a simples dc-

lesa dos 
portos 

e da costa, sobre-

tudo 
pela 

feição linear dc sua cs-

trutura. Os meios dc ataque

atuam em 
profundidade, 

por 
ci-

ma e através das defesas lineares,

e só uma estrutura profunda 

da

defesa 
poderá 

responder a aque-

la característica.

Assim c cjuc a defesa cias fron-

teiras marítimas requer um siste-

ma 
profundo 

de forças 
que 

atuem

no mar, na costa, em terra e no

ar, simultaneamente 
ou não, se-

gundo 
seja o caso. Donde ã lie-

cessidade de um 
perfeito 

conheci-

mento da orla marítima c costci-

ra, tanto como do espaço li tora-

neo a sua \inculaçao com a costa

c o interior do 
país, 

tcndo-sc em

vista resistir 
quer 

a esforços de ru-

una. 
quer 

a sua exploração me-

cliata ou imediata.

Como sc vê, os fundamentos da

defesa das fronteiras marítimas se

traduzem:

-r 
De um lado, 

pelo própria 
di-

námica 
geo-militar 

do territorio,

isto é, 
por 

suas linhas dc menor

resistencia 
(aero-terrestres) 

à 
pe-

netração, 
pelas 

linhas naturais de

circulação 
que 

vinculam a costa

com o espaço litorâneo e este com

o interior do 
país 

e 
pelo gráu 

de

incidência das linhas transoceâni-

cas sobre as costas;
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— 
De outro lado, 

pelo 
moderno

principio 
de cooperação das 

for-

ç<is, que 
veio ampliar até o cam-

po político-estratégico 
a noção da

cooperação das armas.

O (aso brasileiro

O Brasil, como 
país 

continental-

marítimo 
por 

excelencia, resume,

como em tantos outros 
pontos 

de

vista, dos mais 
graves problemas

quanto 
à delesa de suas frontei-

ras marítimas, se apreciada sob o

angulo da dinâmica 
geo-militar e

o da cooperação das forças. Essa

gravidade 
decorre das condições

de espaço e 
posição, 

das 
quais 

re-

sulta, evidentemente, a complexi-

dade das 
questões 

referentes à

fixação do sistema de forças no

mar, em terra, 11a costa e no ar.

Seu espaço 
geográfico 

total se

desenvolve 
preferencialmente 

110

sentido dos meridianos, acarretan-

do unia serie de 
problemas 

ine-

rentes à variação das latitudes, co-

mo, 
por 

exemplo, o desequilíbrio

demográfico e econômico entre o

Norte e o Sul. Além disso, é ba-

nhado 
por 

um único mar, o 
que

agrava de muito a tendencia da

ecumeno em tornar-se mais densa

110 litoral do 
que 

110 interior, cuja

evolução se torna 
por 

vezes dema-

siado lenta.

Seu espaço litorâneo 
(interme-

diário entre a costa e o interior)

se apresenta sob varias modalida-

des, 
particularmente 

no 
que 

res-

peita 
à sua maior ou menor apti-

dão de vincular-se com o mar ou

com as zonas do interior 
— 

lar-

gura, 
natureza, linhas de menor

resistencia 
— 

estabelecendo, assim,

peculiaridades 
dignas de nota.

Seu interior cobre outros espa-

ços geográficos 
de marcada força

continental 
— 

quanto 
aos 

países

andinos 
pela 

diminuta capacida-

de de atração do Pacifico e da ver-

tente marítima dos Andes, o 
que

os inclina 
para 

saídas no Atlân-

tico; 
quanto 

aos 
países 

centrais,

por 
sua 

própria 
condição de me-

diterraneos 
(Bolivia 

e Paraguai).

E não se deve esquecer 
que

é o Atlântico 
que 

banha o espa-

ço geográfico 
brasileiro — 

o mais

rico dos oceanos em feixes de cir-

iwlação 
por 

meio dos 
quais 

se

projetam 
as mais dinâmicas cos-

tas de condensação do mundo, di-

retamente ou através do continen-

te africano. Apesar de seu 
papel 

de

denominador comum 
para 

toda a

vertente atlântica do continente

sul-americano, é importante 
que

se considerem os ângulos de in-

cidencia das linhas aereas e ma-

rítimas transatlânticas sobre suas

costas. O 
gráu 

dessa incidência,

se conjugada à natureza do espa-

ço 
litorâneo, e mesmo à do in-

terior, contribue em 
grande parte

para 
a compreensão do 

proble-

111a militar brasileiro, em face do

novo sentido das fronteiras marí-

1 imas.

Da apreciação de fatos simul-

taneamente ligados à incidência

das influencias marítimas, 
per-

nu abilidade do espaço litorâneo

e às reações do interior resulta a

definição como 
que 

do valor mi-

litar absoluto do territorio, 
po-

dendo ser expresso, 
grosso 

modo,

por 
três zonas 

geográficas 
distin-

Ias 
— 

uma ao Sul do 
paralelo 

de

Belo Horizonte e duas outras ao

Norte, respectivamente a Leste e

Oeste do meridiano da foz do To*

cantins.
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Síntese das zonas

geográficas

A zona Sul é caracterizada por

fraca incidência das influencias

marítimas (afastamento 

cios 
gran-

des leixcs de circulação); pela

ocorrência da Serra do Mar, como

espaço litorâneo, e 
por 

um inte-

rior fortemente articulado 
com

espaços mediterrâneos 
(Bolívia,

Paraguai, Missiones etc.). O cs-

paço 
litorâneo, por 

sua natureza.,

se soma à fraca incidência das in-

fluem ias marítimas. 
O interior,

entretanto, 
reage de modo decisi-

vo a favor dessas influencias por

meio dos 
grandes 

vales Leste-

Oeste, em concordância 
com as

abertas serranas e 
pelas pressões

dos espaços meridionais 
cpie lhe

ficam 
jx)i* 

trás. Somente no ex-

treino Sul o rebatimento 
da Ser-

ra do Mar, a feição fluvial do cs-

paço 
litorâneo c as atrações do

Prata sobre o interior, modificam

essa caracterização, pondo 
em

equilíbrio as forças continentais

c marítimas. De modo 
geral, po-

rém, a 
preponderância 

de forças

continentais, 
concentradas num

interior mais ou menos favoreci-

do e dobrado por 
espaços medi-

jterraneos, gera 
um forte dinamis-

mo defensivo.

As zonas 
geográficas 

do Norte

apresentam caracterização 
verda-

deiramente 
oposta e, 

por 
sua vez,

se diversificam 
de modo aprecia-

vel. De modo 
geral, 

essas zonas

geográficas 
se caracterizam por

forte incidência das influencias

marítimas (menor 
largura da

area atlântica); por 
um espaço li-

toraneo de extrema 
permeabili-

dade em consequencia de nume-

rosos rios litorâneos e 
grandes 

cau-

dais desaguando no mar; 
por 

um
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interior fortemente 
vinculado a

forças continentais 
mas segundo

modalidades 
diferentes. Justo pe-

la natureza do espaço litorâneo e

do interior as zonas 
geográficas

do Norte se diversificam.

Na zona setentrional 
de Leste,

o espaço litorâneo é concêntrico

em relação ao maciço central

brasileiro e o interior se mostra

muito apto, 
i>or 

suas linhas de

menor resistencia (vales 
do S.

Francisco e do 1 ocantins), a rc-

perctissão 

das influencias mariti-

mas sobre o 
proprio 

centro 
geo-

gráfico 
do 

país.

Na zona setentrional do Oeste,

o espaço litorâneo 
— 

eixado 
pela

calha do Amazonas e mais ou me-

nos diiuso 
pelas 

caudais de seus

afluentes 
— 

se nianilesta em 
pro-

fundidade, abrangendo, pratica-

mente, toda a area em 
que 

só se

transita. O interior dessa zona

geográfica 
do Norte sofre, simul-

taneamente e em sentidos opos-

tos, as 
penetrantes 

influencias do

Atlântico e as 
pressões 

conjuntas

dos 
países 

andinos e de um dos

países 
mediterrâneos (Bolívia),

além de revelar-se mais ou menos

ganglionar, 
em torno do espaço

litorâneo como região de trân-

sito.

Em consequencia dessa manei-

ra de ser do espaço litorâneo e do

interior das zonas 
geográficas 

do

Norte, é 
fraco 

seu dinamismo de-

fensivo 

— 
na zona setentrional de

Leste 
pela 

tendencia a um dina-

mismo de fora 
para 

dentro 
(ma-

rítimo-continental), 
na de Oeste

pela 
tcndcncia a um duplo dina-

mismo, a um tempo de fora 
pa-

ra dentro 
(marítimo-continental)

e de dentro 
para 

fora 
(continen-

tal-marítimo). A existencia de

ilhas litoraneas, fenômeno mais
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ou menos 
generalizado 

em toda

a orla marítima brasileira, assu-

me nas zonas 
geográficas 

do Nor-

te 
particular 

importancia, cum-

prindo 
destacar Fernando Noro-

nha como apoio aos vôos transa-

tlãnticos e Marajó como tampão

do Amazonas.

Regiões naturais
O

militares

Assim 
posto 

o valor absoluto

do territorio, é fácil admitir seu

valor relativo no 
quadro 

da de-

íesa de suas fronteiras marítimas

se considerar-se:

a) — 
que 

110 interior é sensível

a 
presença 

de um certo distrito

geográfico 
central de concordan-

cia entre as zonas 
geográficas 

do

Sul e do Norte, em torno do 
qual

gravita 
a concordância dos vales

do S. Francisco e Tocantins como

do Paraná 
(Paranapanema), 

res-

saltando o Tocantins, como nexo

em relação à Amazônia 
(via 

Be-

lém);

b) — 
que 

aonde 
predomina 

a

barreira da Serra do Mar o es-

paço 
litorâneo se apresenta mais

vinculado ao interior 
que 

ao mar,

devido à morfologia serrana 
—

abrupta em sua vertente maríti-

ma e 
planáltica 

em sua vertente

continental; duas maneiras de ser

diversas 
— 

a costeira ligada à vi-

da 
portuaria 

e a continental liga-

chi ao interior; aonde cessa a bar-

reira orográfica, 
por 

simples reba-

timento ao Sul ou retraimento ao

Norte, o espaço litorâneo se vin-

cuia mais com o mar do 
que 

com

o interior e, na maioria das vezes,

serve de nexo entre o mar e o in-

terior, integralmente em seu 
pa-

pel 
funcional de faixa de transi-

cão morfo-biológica entre as in-

fluencias marítimas e continen-

tais, aspecto 
que 

atinge seu má-

ximo na Amazônia;

c) 
— 

que 
entre essas duas ma-

nifestações opostas do espaço li-

toraneo 
— 

ao Sul e ao Norte 
—

pode-se 
distinguir, ainda, uma es-

pecie 
de transição 

(longitudinal)

para 
aqueles fenômenos, 

justo 
o

segmento correspondente, 
grosso

inodo, à orla marítima entre

Ilhéos e a Ilha de S. Sebastião.

Da consideração das três zonas

geográficas já 
definidas e dessas

duas sub-zonas saltam aos olhos

cinco zonas 
geo-militares, 

se apre-

ciadas do 
ponto 

de vista conjunto

das atuações no mar, na costa, em

terra e no ar, como convém às

aplicações do moderno 
principio

cia cooperação das forças.

Síntese das zonas 
geo-

militares

A zona 
geo-mili 

lar do Sul coin-

ei de, em 
grande parte, 

com a

respectiva zona 
geográfica, pois

compreende todo o territorio de

S. Paulo e Sul de Mato Grosso,

Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul. Do 
ponto 

de vis-

ta continental essa zona responde

aos 
problemas geo-político-milita-

res historicamente creados 
pelas

fronteiras do Sul e do Sudoeste.

São Paulo é o seu centro natural

de irradiação 
político-militar.

Quanto 
à 

fronteira 
marítima, as 

•

comunicações longitudinais, 
por

trás da Serra do Mar, 
permitem 

a

manobra de efetivos 
para 

aten-

der-se às abertas serranas contra

um inimigo 
que 

do mar ataque

simultaneamente as defesas de al-

gumas 
delas, 

para 
fazer seu esfor-

ço 
sobre 

qualquer 
delas. A duali-

dade do espaço litorâneo (natu-
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reza das vertentes da Serra do

Mar) soldam a defesa de costa às

ações marítimas, 
que 

assim devem

formar um sistema independente

ações terrestres. Sómcnte 
por 

meio

de ações aereas se 
jxxlerá 

coorde-

nar esses dois sistemas operativos.

A defesa relativamente fácil das

abertas serranas requer, entretan-

to, 
]>odeiosa 

contra-aviação e meios

anti-aereos importantes.

A zona 
geográfica 

setentrional

de Leste 
pode 

ser considerada até

os limites de Minas Gerais como

lima segunda zona 
geo-militar 

evi-

dente. Por sua 
própria 

natureza,

responde em 
particular 

a agres-

sões extra-continentais. Nela as-

sumem especial importancia a

convexidade da costa nordestina,

a feição concêntrica do espaço li-

toraneo e as linhas de 
penetra-

ção profunda, 
em seu interior 

(S.

Francisco e Tocantins). A corda

Salvador-Sâo Luiz traduz, tipica-

mente, a manobra cm linhas in-

teriores. Aí a defesa da costa de-

/ve ser intimamente conjugada

com a defesa terrestre. Esta deve

ser dobrada no interior 
por 

defe-

sas em 
profundidade, particular-

mente equipadas contra a aviação

e formações aero-transjx>rtadas

(inclusive paraquedistas). 
De mo-

do 
geral, pode-se 

admitir Pirapora

como o centro de irradiação de

todo o sistema defensivo. Salva-

dor e Marajó se recomendam co-

mo bases aero-navais, inclusive 
pa-

ra o flanqueamento do 
quasi pro-

montorio do Nordeste.

A terceira zona 
geo-militar 

se-

ria a 
piopiia 

zona 
geográfica 

sc-

tentrional de Oeste. O mesmo fa-

cies da dinâmica desta zona 
(im-

puxos 
simultâneos de dentro 

pa*

ra fora e de fora 
para 

dentro) de-

fine seu facies estratégico como

ligado à manobra central. No tre-

cho Santarém-Síanáus pode 
ser

situado o centro de 
gravidade 

des-

sa zona 
geo-militar.

A 
quarta 

zona 
geo-militar 

co-

incide com o distrito 
geográfico

central de concordância, já 
refe-

rido, 
que para 

facilitar as coisas

uodéria ser definido, 
grosso 

mo-

do, 
pelos 

limites de Minas Gerais

- 
a zona 

geo-militar 
de reserva,

por 
isso 

que 
dela se 

pode partir

em reforço de 
qualquer 

das ou-

tras, como centro de 
gravidade 

da

própria 
estrutura geo-militar 

do

país.

A 
quinta 

zona 
geo-militar, jus-

to a 
que 

corresponde ao trecho da

costa entre Ilhéos e S. Sebastião,

se mostra igualmente apta 
quer 

a

cobrir a zona 
geo-militar 

de reser-

va, 
quer 

a articular a defesa da

fronteira marítima ao Sul e ao

Norte, abrangendo 
para 

isso o

Distrito Federal, o Estado do Rio,

o Espírito Santo e estreita faixa

da extremidade meridional da

Baía.

O 
problema 

militar

brasileiro

Dessa complexa estrutura 
geo-

militar do Brasil ressalta a com-

plexidade 
de seu equipamento

militar no 
quadro 

do 
principio 

de

cooperação das forças, de um sis-

tema de defesa nacional 
que 

res-

ponda 
às 

possibilidades 
em 

po-

tencia, velocidade e raio de ação

dos modernos engenhos de 
guer-

ra, face aos 
perigos que podem

ameaçar as fronteiras marítimas.

As 
formações 

de defesa de cos-

ta devem atender 
pelo 

menos a

duas 
grande 

modalidades de em-

prego 

— 
na zona 

geo-militar 
do

Sul em íntima cooperação com
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as forças navais, na zona 
gco-

militar setentrional de Leste e

na de cobertura estreitamente vin-

culada com as defesas terrestres.

Assim como ao Sul a ação da cs-

quadra 
se apoiaria na defesa de

costa, ao Norte a defesa de costa

se apoiaria nas ações terrestres.

As 
formações 

aéreas também

devem compreender, no mínimo,

duas modalidades. Ao Sul as mis-

sões de contra-aviação devem 
pri-

mar sobre todas 
(cooperação 

com

a esquadra e a defesa de costa;

cobertura da defesa das abertas

serranas). Ao Norte, se 
possível,

è 
preciso 

tentar 

"matar 

o 
pinto

na casca", martelar as bases, on-

de acaso se organizem os ataques,

e bombardear as forças aero-na-

vais ao largo. Depois é 
que 

se de-

ve encarar a cooperação com as

forças do mar, da costa e de ter-

ra, na ação conjunta de defesa do

territorio. Em ambos os 
quadros

é 
preciso 

considerar a informa-

çâo 
longínqua. Na zona 

geo-mi-

litar de cobertura, 
pode-se 

admi

t ir se manifestem aspectos 
priva-

tivos de ambas aquelas zonas, 
pa-

recendo entretanto 
que 

as ações

se aproximem mais do tipo das

do Sul 
que 

das do Norte.

As for 
inações terrestres deve-

rão comportar vários tipos de

Grandes Unidades 
— 

ao Sul mais

aparelhadas 
para 

travar a batalha

media 
(semi-moto-mecanizada);

na zona 
geo-militar 

de cobertura,

melhor equipada 
para 

a batalha

técnica 
(defesa 

do Rio e de San-

tos), forte dosagem de engenhos

moto-mecânicos; na zona 
geo-Tiii-

liiai setentrional dc Leste se im

põe 
romper com todos os 

precon-

ceitos e organizá-las de modo a

poder 
travar, segundo seja o se-

tor, batalhas médias ou técnicas,

c mesmo do tipo das 
guerrilhas.

Além disso será indispensável

prever pelo 
menos 

quatro 
tipos

de 
formações 

especiais 
(ou 

me-

lhor especializadas):

a) — 
para 

a defesa de certos

trechos da fronteira terrestre (con-

solidação das atuais Unidades de

Fronteira);

b) — 
para 

a defesa 
permanente

das abertas da Serra do Mar;

c) — 
para 

a defesa 
praiana, 

em

combinação com a defesa de cos-

ta;

d) — 
para 

a 
guarda 

e defesa

imediata dos campos de aviação

que 
balisam as linhas de 

penetra-

ção 
da zona setentrional de Leste

e outros.

O 
grosso 

das forças terrestres,

evidentemente, deve dispor de

Grandes Unidades dos diversos ti-

pos, 
sediadas na zona 

geo-militar

de reserva e cm condições de in-

tervir em 
proveito 

das defesas do

Sul, do Norte ou mesmo da zona

geo-militar 
de cobertura 

(defesa

da Capital).

As 
forças 

navais, 
por 

sua vez

deverão ser constituídas de mo-

do a 
poder 

travar ao Sul uma

batalha defensiva em conjugação

com a Defesa de Costa e ao Norte

uma batalha ofensiva, na 
qual 

as

forças ligeiras 
(de 

superfície e

submarinas, de minagem etc.)

encontrariam destacado 
papel.

Ainda seria 
preciso 

montar a

guerra 
de corso, com 

pessoal 
e ma-

terial adequados.

Pode-se 
já 

estimar o 
que 

reque-

rerá o equipamento da zona 
geo-

militar setentrional de Oeste 
—

da Amazônia 
— 

cujo facies amfi-

bio requer, sem nenhuma dúvi-

da, um equipamento militar mis-

to, com forte 
predomínio 

de. 
for-

ças 
moveis 

(aero-navais) 
sem 

pre-
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juízo 
de 

pontos 

de apoio fixos

(acro-tcrrcstres) 

convementcmen-

te instalados, 
de modo a ficar as-

segurada 
a mais 

perfeita 

coorde-

nação de esforços entre todos.

Conclusão

Do exame dos fatores que 
de-

terminam 
as condições geográficas

c o 
problema 

militar brasileiro 
e

esmagadora 
a conclusão das res-

ponsafoi 
1 idades 

que pesam 

sofore

as atuais e futuras gerações 
de di-

rigentes 
no 

que 
respeita ao devei

de assegurar, 
a 

qualquer 
preço, 

a

integridade 
do territorio e da so-

berania nacional.

Essas responsabilidades 
decor-

rem, em 
primeiro 

lugar, da 
pro-

pria 
complexidade 

morfológtca 
do

espaço geográfico 
do territorio 

à

qual 
se ajustam condições de cli-

ma, regiões naturais e 
gêneros 

de

vida diversos 
— 

reagindo simulta-

neamente 
sofore os índices demo-

gráficos, 
o sistema de comunica-

ç5es 
e o regime dos transportes, 

o

teor econômico 
e as 

possibilida-

des industriais 
— aos 

quais 
de-

vem adaptar-se os 
problemas poli-

ticos, sociais e econômicos, 
c aci-

POLÍTICA

ma de todos, corno resultante 
des-

se sistema 
de forças morais e ma-

teriais, o 
problema 

militar.

Mas há ainda a considerar-se

novos fatos 
geo-militares 

que 
se

prendem 
à 

posição 
geográfico 

do

territorio, pelo 
encurtamento 

das

distancias 
transatlânticas, que 

as-

sim aproximam 
toda a costa se-

tentrional 
de 

possíveis 

foases de

ataque 
na África ocidental 

ou

alhures.

Não se 
pode pôr 

em dúvida o

«ráu de complicação que 
esses fa-

tos 
geo-militares 

levam não só à

formulação 
do 

problema 

nu luar

brasileiro 
como as medidas que

visem sua solução, 
com o simples

acréscimo 
às hipóteses de 

guerras

continentais 
da hipótese 

cada dia

mais nossivel 
pelo 

aperfeiçoamen-

to do material de 
guerra, 

de agres-

sões de ultramar.

Felizmente, para 
a nacionalida-

de brasileira, 
o Estado Nacional

já 
se decidiu a enfrentar 

as 
ques-

tões decorrentes 
de tão 

grave pro-

blema, sendo certo (pie a vitalida-

de do regime será capaz de encon-

trar a melhor solução e em curto

prazo.
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Educdção e Estddo Novo

DEODATO DE MORA/S

Do Instituto Brasileiro de Cultura. Técnico

cie Educação e Chefe do io.° Distrito Educa-

cional da Prefeitura do Distrito Federal.

O autor analisa neste trabalho um 
problema 

importantíssimo no mundo

moderno 
— o ensino racional c humanista. Rememora toda a campanha

política 
do 10 de Noitembro, pois, 

situa o ensino dentro desse novo regime

político. 
Mostra os erros do antigo regime e o caruncho do liberalismo.

Analisa o 
que 

representa hoje o Chefe da Nação nos destinos da Patria, e

se transporta ao espirito de cooperação entre ele, os cidadãos e a naciona-

lidade; à interpretação do indivíduo na comunidade; ao 
papel 

da educa-

ção nesse novo ambiente brasileiro, contrastando com aquele ouho mi)-

rado e egoista do antigo regime» à educaçao da massa e seus requisitos

indispensáveis; ao valoi da Iiherdade de 
peíisamen 

to e de ensino, num

sentido elevado de compreensão e clareza. Após essas explicações, entra

a apreciar as 
particularidades 

da nova escola do Brasil, dentro do traçado

firme que 
lhe inculcou o Presidente Vargas. laia no culto da nacionali-

dade, tia disciplina, na eugenia, no sentido do trabalho, na economia di-

rígida, e finalmente, 
no valor moral da escola. I cr mina af if mando a hu-

manização do sistema educacional e o amparo certo 
que 

lhe dá o listado

Xacional.

CONSUBSTANCIAN 

DO as

aspirações mais 
prementes

da Patria, o 10 de Novem-

bro de 1937, 
que 

criou o Estado

Nacional, não foi obra filosófi-

ça, 
ou dialética, nascida da cere-

bração especulativa, nem a resul-

tante de ajustamentos e combina-

ções 
liberais, mas a afirmação 

po-

sitiva da realidade brasileira, a

objetivação natural do espírito

revolucionário, no sentido reno-

vador do seu idealismo sadio.

Veio como uma onda 
que 

se

formou vagarosamente, 110 oceano

dos desejos nacionalizadores, à re-

velia dos taumaturgos 
políticos

que 
exploravam a ingenuidade do

povo 
insatisfeito e escarneciam das

stias mais lídimas esperanças de

bem estar coletivo.

Sendo um 
golpe 

de força, não

o foi de violência.

Sendo auroritario 
por 

defini-

ção, 
conteúdo e finalidade, não é

autocrático, nem contrario à indo-

le brasileira.

Determinou-o a 
própria 

deca-
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delicia de cincoenta anos cie libe-

ralismo mistificador c demagó-

gico.

De origem brasileira o

io de Novembro

E' criação exclusivamente nos-

sa, sem a liberdade exagerada das

estruturas sufragistas nem a com-

pressão 
do chauvinismo epilético.

Fundamento inconfundivel das

características brasileiras, a Cons-

tituição de 10 cie Novembro não

é fascista nem nazista.

Seus elementos essenciais, res-

tabelecendo o 
poder 

unitário de

uma 
grande 

nação, afastaram-se,

em 
princípios 

vitais, cias autocra-

cias européias.

A estrutura cio Estado Novo,

dentro das realidades históricas

funcionais, atendeu, diretamente,

aos interesses do 
povo 

brasileiro

e se tornou, 
por 

isso, a consubs-

tanciação de uma democracia po-

sitivamente econômica, cultural e

social i/adora.

Limitando a liberdade indivi-

dualisia, 
jurídica 

e econômica con-

tra a vitalidade nacional, não im-

pediu, 
contudo, a nossa Carta Po-

lítica, a conciliação cios direitos

subjetivos com os interesses fun-

(lamentais da comunidade, nem a

representação de valores 
políticos,

econômicos e sociais nas realiza-

ções 
objetivas.

Para bem do Brasil, o Estado

Nacional trouxe o sossego, a or-

dem e a harmonia à vida brasi-

leira.

Vencemos com ele a época dos

segredos das deliberações ocultas,

• 
a fase narcísica do 

psitacismo 
das

câmaras, o regime das indecisões

e irresponsabilidades, para 
alcan-

çar 
a conciencia esclarecida (1a

vontade 
popular, 

o sentimento da

autoridade dirigente 
que 

"assegu-

ra aos brasileiros todos os direi-

tos 
proprios 

à dignidade humana,

sem esquecer-se, todavia, de con-

ferir à Nação as 
garantias 

da sua

segurança e da sua 
paz" 

.

As garantias do Es-
o

tado Novo

Á sombra do Estado Novo, to-

dos 
podemos 

viver sem inquieta-

ções 
nem ressentimentos, tranqui-

los, fraternos e seguros, uma vez

que 
os nossos interesses e ideais

jamais 
se coloquem acima dos in-

teresses e ideais da nacionalidade.

Dentro dos 
postulados 

na nova

Caria Magna, a limitação da li-

herdade é apenas função discipli-

nar construtiva em beneficio do

todo, 
que 

não 
proibe 

os esforços

para 
a 

grandeza 
da Patria.

No Estado Nacional Brasileiro

é o Chefe da Nação 
que 

auseul-

ta os desejos, sonda as necessida-

des, sente e serve a massa 
pensan-

te e trabalhadora através cias suas

organi/ações especia 1 izadas.

O corporativismo, adstrito, sem

dúv ida. aos interesses 
gerais, ga-

rante a liberdade de iniciativa in-

dividual nos limites cio bem co-

riiiim.

De entidade abstrata e anôni-

ma, a coletividade passou 
à vita-

lidade dos agrupamentos orienta-

dos e dirigidos 
por quem 

de di-

rei to.

A 
posição 

do Chefe

da Nação

O Presidente da Nova Repú-

blica não é mais, assim, o chefe

de vinte e um Estados desarticula-

dos e inquietos, o dirigente de
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um 
povo 

divorciado 
do Governo,

o expoente 
abstrato 

de «ma mi-

noria astuciosa, 
mas a vontade

concreta 
dos interesses nacionais,

com a 
garantia 

imperativa 
das ins-

tituições 
asseguradoras 

do re-

gime.

Como coordenador 
das forças

vivas da nacionalidade, que poe

a 
grandeza 

do Brasil acima dos

interesses 
dos indivíduos 

e das

classes, é ele o assistente 
direto

dos 
poderes 

econômicos 
e iinan-

ceiros do 
país, 

o inspirador 
da re-

novação 
dos 

quadros 

de valores

reais, sob todos os seus múltiplos

aspectos.

A cultura como a economia, 
a

liberdade como a saúde, o traba-

lho como a 
política, 

são 
proble-

mas nacionais 
mais 

que pro-

blemas de 
grupis 

isolados, e, con-

sequentemente, 
atividades 

essen-

ciais 
que 

cumpre ao Estado sis-

tematiiar e dirigir.

A substancia 
xntal do

Estado Novo

Direitos e deveres constituem,

deste modo, a substancia 
vital do

Estado Novo.

O brasileiro de hoje não 
pode,

por 
isso, viver 

para 
si, isolado e

indiferente 
aos ideais da Patria.

Sua 
personalidade 

desaparece, 
in-

cor 
por 

a n do-se na 
personalidade

da comunhão 
nacional. 

Deve-se

integrar de corpo e de alma ao

idealismo 
renovador 

da 
patria,

com o espírito sereno de cidadão

disciplinado, 
confiante 

nos desti-

nos de um Brasil forte e feliz.

A educação 
no Estado Nacional,

longe de ser um conjunto 
de sis-

temas rígidos, estratificados 
e es-

tandardizados, 
uma transmissão

inconcussa 
de 

processos 
e técnicas,

é antes a ressonancia 
das imposi-

ções 
realistas, 

em que 
mais se

exige a atitude 
funcional 

do es-

pírito que, 
verdadeiramente, 

a

imposição 
de 

preceitos 

c dogmas.

Os interesses 
nacionais 

c 
que 

de-

vem pautar 
as normas 

das expres-

sões e os contornos 
das caracteris-

ticas.

A liberdade 
da cátedra 

esta,

por 
esta forma, dependente 

do

sentido orgânico 
construtivo 

da co-

letividade.

Prescrevendo 
as diretrizes educa-

cionais 
do Brasil, o Estado Nacio-

nalista firma a doutrina 
da obri-

catoriedade 
da cultura 

física, do

ensino 
cívico c dos trabalhos 

ma-

nuais, como expressões 
concretas

da nova estrutura política.

Instrumentos 
de interesses

privados 

e egoístas

A educação 
tem sido, até hoje,

um instrumento para 
satisfazer

interesses privados 
e egoistas. 

Até

hoje ela 
preparou 

o homem na

satisfação 
dos seus instintos 

de

gozo 
individualista. 

Sua finali-

dade restritiva só alimentou 
vai-

dades, desenvolveu 
aspirações pes-

soais, creou o insofrido intelectua-

lismo e defendeu o mito da 
perso-

nalidade 
livre, razoavel e culta.

O falso conceito 
desse indivi-

dualismo exagerado 
é 

que 
impe-

diu o cidadão de integrar-se 
na

massa, sentir e compreender 
suas

necessidades, 
adaptar-se 

às suas

exigências, 
contribuir para 

o seu

progresso, 
preparar-se 

para 
as si-

tuações em mudanças.

Todas as vezes 
que 

se 
procura

dar à educação 
uma orientação 

di-

versa das tendencias 
naturais do

espírito, 
sem adapta-las, 

con-

venientemente 
e em tempo opor-
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tuno, às instancias 
do meio,

às condições elevadas 
da vida,

uma forte barreira se levanta à li-

vre manifestação 
dos interesses, dos

sentimentos 
ou das energias 

con-

cientes, e o resultado 
é comple-

lamente falso.

Produto de impulsões

persistentes

A vida, 
que 

à 
primeira 

vista

parece 
compor-se 

de uma serie de

episódios 
isolados, é, na realida-

de, o 
produto 

de algumas 
impul-

soes 
persistentes 

e de alguns mo-

tios tlr reação invariaveis 
a se ma-

nifestarem 
de mil maneiras 

cli

versas

A impulsão, 
de (pie as instancias

superficiais 
são apenas derivações,

acha-se, 
porém, 

encarcerada 
no ín-

timo, e aquilo 
que 

sobrenada 
na

conciencia 
não constitue 

senão

uma deformação 
do 

que 
se 

quer

exprimir. 
A continuidade, 

embo-

ra 
primaria 

e absoluta, 
é, assim,

inteiramente 
inconciente; 

a apa-

rente adversidade 
repousa sobre

uma 
profunda 

unidade.

A experiencia 
tem demonstra-

do, ainda mais, 
que, 

em multi-

dão, as aquisições 
individuais 

se

apagam e a 
personalidade 

de cada

um desaparece para 
dai lugar

alma do 
grupo 

ou da coletivida-

de. O 
patrimonio 

da raça e da

cspecie vem ocupar o 
primeiro

plano, 
os sentimentos 

comuns se

acentuam, 
os interesses privados

amortecem 
em beneficio 

das as-

pirações 

da massa; o heterogeneo

funde-se no homogeneo.

A. verdadeiro, 
significai

do educar

Educar não é, 
pois, preparar 

o

individuo 
isolado, incentivar 

seu

egoísmo, alimentar predisposições

interesseiras, 
cultivar capacidades

de ambição e de choques. A épo-

ca do 
pragmatismo 

corruptor das

energias 
vivas da nacionalidade

já passou. 
Tudo esta adstrito as

funções biológicas íntimas do

educando e ao 
patrimonio 

subs-

tancial do 
povo 

sadio, forte e in-

dependente.

Hoje não se educa o individuo,

mas a massa. E, 
por 

isso, so as

características 
fundamentais 

da

massa convém conhecer, para 
di-

rigir e 
proteger 

as 
gerações 

novas.

Não há 
povo que 

não tenha

seus interesses proprios 
e seus 

pro-

prios problemas. 

E estes interes-

ses e 
problemas, 

que 
sobrenadam

nas aspirações populares, 

e se so-

brepõem aos interesses 
indivi-

duais. são os 
problemas 

da esco-

la eugênica 
nacionalista.

Nos recessos da alma 
popular

desdobra-se 
um mundo novo de

buscas fenomenológicas 
extraordi-

narias, e se esclarecem 
as mais

complexas 
e obscuras iontes de

atividades 
educacionais.

Vivendo para 
o Estado, o ho-

mem tem de ser educado para 
o

Estado. .

Interesses de toda a especie. cul-

turais, morais, políticos, 

financei-

ros ou econômicos, 
cumpre que 

se

exerçam 
vinculados 

aos interesses

nacionais.

A liberdade 
de 

pensamento 

e de

ensino tem, 
por 

este modo, de

acomodar-se 
às diretrizes 

de dis-

ciplina social e adextramento 
da

juventude 

de acordo com o bem

coletivo.

Não bastam conceitos e noçoes

intelectualistas, 
dissertações 

retó

ricas, finalidades privativas 

ou es-

tranhas às necessidades 
do meio,

mas capacidades 
sadias e aptas a
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prever 
os 

propósitos 
de uni cole-

tivismo construtor.

Os 
principais 

aspectos do

nosso 
problema

educativo

Embora respeitando aptidões e

potencialidades 
individuais, salva-

guardando 
vocações e oportunida-

des, a educação 110 Brasil não 
po-

de deixar de se acomodar ao ritmo

das realidades brasileiras.

O Presidente Getulio Vargas

tem traçado com firmeza e cia-

rividencia os 
principais 

aspectos

do nosso 
problema 

educativo.

A escola brasileira 
para 

corres-

ponder 
à estrutura 

que 
lhe em-

presta 
o Estado Nacional, tende

a encarar os seguintes requisitos:

Culto da nacionalidade

Culto da disciplina

Culto da saúde

Culto do trabalho

Culto da economia

Culto da moral

O culto da nacionalidade

Nacionalizar é o 
principio 

bá-

sico do Estado Novo; é reintegrar

o Brasil aos brasileiros, numa 
pro-

jeção 
mais ampla e mais concien-

te de vitalidade e segurança com

a formação de uma 
juventude 

sa-

dia, forte e obediente.

A nacionalização do brasileiro

é fator dinâmico de construção

dentro das realidades 
presentes.

Podemos mesmo afirmar 
que 

é o

elemento mais 
poderoso 

capaz de

reavivar os fundamentos homoge-

neos da alma coletiva e a 
poten-

ciai idade de integração com o

menor 
gasto 

de energia funcio-

nal.

Essa nacionalização implicará,

antes do mais, 
problemas 

de sau-

de desdobrados cm atividades 
pro-

dutoras, em enrijamentos de ner-

vos e vontades 
para 

o bem da Pa-

tria.

O culto do 
passado, 

numa do-

cumentação sistematizada dos nos-

sos valores reais 
— 

em homens e

coisas; a reflorescencia folclórica,

projetada 
em todas as esferas edu-

cacionais dinâmicas; as rcivindi-

cações sentimentais artísticas, isen-

tas de influencias estranhas; a

simbologia nacional em hinos e

monumentos; a integridade terri-

torial, com um sentimento de in-

tensificação agraria 
profunda 

e

conseqüente valorização do traba-

lho manual; a distribuição da

justiça 
dentro dos 

postulados 
no-

vos do bem comum; a circulação

e exploração das riquezas do nos-

so solo c subsolo; a assistência so-

ciai, sob os seus múltiplos aspec-

tos; a formação da mocidade, den-

tro de um espírito de honra e obe-

diencia e sem o sacrifício da liber-

dade, e, sobretudo, a instituição e

o respeito do serviço militar co-

1110 medida de segurança e digni-

dade cívica 
prática, 

e o culto à

bandeira como índice da unidade

patria, 
tudo isto constitue a na-

cionalização do brasileiro 
que 

não

pode, 
em absoluto, ser descurada

num 
plano geral 

de educação.

O culto da disciplina

Não há, 
porém, 

espírito nacio-

nalista sem espírito de disciplina.

E' lei 
geral que 

a expansão ex-

cessiva do indivíduo dentro do

grupo, 
a hipertrofia da 

parte

dentro do todo, é contra a natu-

reza. A disciplina e o nacionalis-

mo entrelaçam-se, 
por 

isso, no co-
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roamento da obra democrática do

Estado Nacional.

Obedecer é um dever humano

e um dever 
patriótico.

O homem 
quanto 

mais evolui-

cio mais obedece.

Mas. . . disciplina não 
quer 

di-

zer apenas obediencia voluntária

conciente e cara ter nacional.

Ela é também conduta constru-

tiva, concicncia de responsabili-

dade, dignidade, firmeza, lealda-

de e, sobretudo, solidariedade e

trabalho eficiente.

Se o Estado é o fim mais alto

da soberania nacional, ao Esta-

do cabe zelar 
pelo 

espírito de dis-

ciplina do 
peno 

como o bom che-

fe de família zela 
pela 

boa disci-

plina 
de sua casa.

O espírito de disciplina não se

acomoda, 
porém, 

ao âmbito estrei-

to e íntimo de obediencia.

Saber 
pensar 

com clareza e sis-

temati/ação; equilibrar-se nas suas

condicões morais, econômicas e li-

nane t iras; cultuar os valores 
posi-

ti vos das ciências, das artes e da

nacionalidade; respeitar o alheio:

desobriirar-se, honestamente e com

galhardia, 
dos compromissos assu-

midos; manter em uma auréola de

veneração intangível as institui-

ções 
sobre 

que 
repousam os ali-

cerces do 
poder (justiça 

e força

armada); dignificar as autorida-

des civis e militares e 
jamais per-

mitir 
que 

a Patria, o Governo e

os nossos maiores sejam motivo de

crítica, de desdouro de 
quem quer

que 
seja, tudo isso é espírito de

disciplina, e de disciplina razoa-

vel, 
justa, 

construtiva.

Elementos sociais
<0

indisciplinados

O negociante 
que 

rouba no 
pe-

so e falsifica o 
produto; 

o 
jorna-

üsta 
que 

dá noticias falsas e ten-

denciosas; o funcionário 
que

prende papeis 
e recebe 

propinas;

o construtor 
que 

emprega mate-

rial inferior, fugindo ao contrato

assinado; o agricultor cjue aban-

dona suas terras e suas culturas

e vem viver faustosamente nas ci-

dades; o exportador 
que 

substi-

tue 
por 

má a boa mercadoria ven-

elida e mal acondiciona o seu

produto; 
o artista de teatro 

que

«e aproveita da oportunidade 
pa-

ra dar uma 
piada 

indecorosa e

ofensiva à moral e aos homens de

Estado; o historiador 
que 

foge â

verdade histórica; o homem de le-

tias e o locutor de radio 
que 

não

primam pela 
boa linguagem; o

crítico 
parcial, que 

aponta ape-

nas os defeitos da obra, ocultan-

do-lhe as virtudes, e 
que 

desenco-

raja os valores novos, contribuin-

do 
para 

o empobrecimento das

c iene ias, das artes e das letras 
pa-

irias; o 
pedagogo 

sem critério,

que 
não conhecendo as nossas rea-•

1 idades, se 
propõe 

a organização

de 
programas 

e contrafações de

planos 
educativos estrangeiros; to-

cios esses, entre outros muitos, são

elementos sociais indisciplinados

que 
clesservem à Patria.

Juventude 
disciplinada não é

somente aquela 
que 

obedece aos

mestres e estuda lições, faz 
passea-

tas, freqüenta 
praias, 

cinemas e

campos de futebol; mas aquela

que 
não faz arruaças, não desres-

peita 
as famílias, não diz 

pala-

vrões, não foge aos deveres mili-

tares, integra-se varonilmente no

sentido orgânico e construtivo da

nacionalidade.

O abastardamento do espírito de

disciplina é um índice caracterís-

tico de inferioridade 
psíquica.
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Parafraseando Goethe, diria-

mos:

"Só 

é digno da liberdade e da

vida 
quem 

e capaz de conquistá-

Ias, dia a dia, com honra, animo

forte e sem o desl ustre do seu se-

melhante".

C) aproveitamento das energias

em beneficio comum, dentro de

um nobre espírito de disciplina

social, vale o sacrifício do cies-

prendimento. 
Só a cultura dá ao

homem o elevado conceito do

mando e da obedienc ia, sem o me-

nosprezo da 
personalidade.

O brasileiro 
precisa, 

antes de

tudo, aprender a obedecer com

conciejuia serena e 
justa.

O liberalismo formalista criou

na mentalidade restrita da massa

uma falsa concepção de liberda-

de. E' necessário esclarecer o 
po-

vo, 
j>or 

uma educação 
prática,

sistemática, intensiva e extensiva,

que 
obedecer não é 

perder 
a li-

beldade; 
pelo 

contrario, é ser ele-

niento dinâmico e ordenado de

construtividade nacional.

A liberdade não exclue os deve-

res de bem servir, e não se 
pode

bem servir sem obdecer. Não há

autoridade sem obedienc ia, como

não há aproveitamento sem disci-

plina.

Sendo fundamental o 
principio

da disciplina 110 regime do Esta-

do Novo Brasileiro, fundamental

será também o 
principio 

da dis-

ciplina conciente, ativa e 
produ-

tora na educação em 
geral.

() culto ria sonde

O culto da saúde 
já 

é índice

seguro de vitalidade de uma na-

ção. 
Num 

povo jovem 
como o

nosso, é a valorização da moci-

dade na suprema aspiração de

suas energias viris.

Saúde é vigor e alegria. E a sau-

de implica não somente cuidados

físicos com o corpo, regimes de

exercícios adequados, alimentação

sadia, cuidados higiênicos de va-

rias naturezas, respiração, sono

reparador, etc., mas uma vitali-

dade 
psíquica 

capaz de 
pensar

com clareza, agir com discerni-

mento e 
produzir 

dentro das rea-

1 idades do tempo e do meio.

Os homens complicaram a vida

e abandonaram os cuidados de

bem viver física, intelectual e mo-

ralmente. A civilização criou um

sem número de 
preconceitos que

nos enchem de angustias e sofri-

mentos. Somos uma sociedade de

neuropatas. A educação, sob ba-

se bio-psíquica, afasta cias escolas

as ambições do ambiente exterior

e firma-se nos 
preceitos 

eugêni-

cos 
que protegem 

a saifde dos

sãos, orientam a técnica do apro-

veitamento dos fracos e incapazes,

e estabelecem os 
princípios positi-

vos da nacionalidade sadia e forte.

Mister se torna, assim, formar, an-

tes do mais, a conciencia do bem

viver 
pessoal 

conjugado com a

saúde coletiva 
que 

forma a segu-

rança da Patria.

Para felicidade do 
povo 

brasi-

leiro ,o Estado Novo firmou esse

postulado 
eugênico, 110 artigo 127

da sua Constituição:

"A 

intancia e a 
juventude 

de-

vem ser objetos de cuidados e

garantias 
especiais 

por parte 
do

Estado, 
que 

tomará todas as me-

didas destinadas a assegurar-lhes

condições físicas e morais de vida

sã e de harmonioso desenvolvi-

mento das suas faculdades.

"O 

abandono moral, intelectual

ou físico da infancia e da 
juven-
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tude importará falta 
grave 

dos res-

ponsaveis por 
sua 

guarda 
e cduca-

ção 
e cria ao Estado o dever de

provê-las 
de conforto e dos cui-

dados indispensáveis à sua 
preser-

vação física e moral. Aos 
pais

miseráveis assiste o direito de in-

voe ar o auxilio e 
proteção 

do Es-

tado 
para 

a subsistência e educa-

ção 
de sua 

prole".

No Brasil ensaiamos os 
primei-

ros 
passos 

110 culto da saúde com

a 
prática 

da educação física nos

torneios desportivos e aulas de 
gi-

nástica. Não é, 
porém, 

o suficien-

te. A 
juventude 

tem uma missão

mais alta a desempenhar na socie-

dade de amanhã, além do serviço

militar a cumprir. E' a de se tor-

nar elemento sadio da 
perpetua-

ção 
da especie, através da consti-

tuição da familia. E' necessário

preparar 
homens completos em

viril idade 
procreadora 

e 
para 

is-

to uma educação eugênica conci-

ente e científica deve ser motivo

de atenções especialíssimas nos

centros educativos, 
principalmen-

te secundários e superiores de am-

bos os sexos.

Não bastam, 
por 

este modo, as

organizações existentes, 
que 

orien-

tam e dirigem deficientemente o

culto à saúde.

Uma concepção mais ampla de

povo 
sadio e nação forte deve

substituir os rudimentares 
pro-

cessos de educação vital 
que 

até

o 
presente 

domina a massa bra-

sileira e envolve as esferas edu-

cativos nacionais.

O culto do trabalho

A escola brasileira nacionaliza-

<lora 
— 

pública 
ou 

particular pri-

maria, secundaria ou superior 
—

adaptando-se às realidades decor-

rentes do Estado Novo, tem de se

tornar um elemento vivo de cons-

trutividade nacional. E não há

construtividadc sem trabalho.

O trabalho é iniciativa e viri-

lidade ao mesmo tempo.

Na escola ele deve constituir

sistema 
pedagógico 

de cultura 
ge-

ral e integral, exercitando os 
po-

deres 
psíquicos, provocando 

o de-

senvolvimento harmônico de todas

as faculdades.

A orientação educativa do tra-

balho 
prendem-se 

todos os 
pro-

blemas do ensino: o das ciências,

letras e artes.

A íísica como a 
química, 

a ari-

mética como a 
geometria, 

a agro-

nomia como a higiene, a historia

como a 
geografia, 

o desenho como

a modelagem e o esloide, tudo es-

tá tão intimamente ligado ao 
pro-

blenia manual 
que 

separá-los se-

rá desnaturar o ensino, afastar a

escola das realidades, torná-la

amorfa e ineficiente. O culto à

terra e ao mar, num desdobra-

mento 
produtivo 

das nossas ri-

quezas 
agrarias e industriais múl-

tiplas, a nítida compreensão das

nossas capacidades comerciais e

econômicas, têm, assim, de ser

fatores 
preponderantes 

de nacio-

nalização 
positiva 

nos estabeleci-

mentos de educação.

Culto da economia

O brasileiro 
precisa 

aprender a

ganhar 
e a 

gastar. 
Para 

ganhar

tem ele de ser orientado num tra-

balho 
produtivo 

eficiente dentro

das realidades do tempo e do

meio. Não basta, 
pois, 

trabalhar.

Certos trabalhos são improduti-

vos e outros ineficientes. Tudo

isso depende de uma 
penetração

arguta das necessidades do am-
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biente em 
que 

se vive. Por não

se adaptarem às exigencias 
do

momento, muitos homens exhau-

rem suas energias e, longe de re-

unirem 
pecúlios, 

abrem falência.

Ganhar dinheiro é uma hrte

como 
qualquer 

outra 
que 

se 
pode

aprender e se 
pode 

aplicar 
quan-

do sc tem habilitações indispensa-

veis 
para 

isso. Até o 
presente 

te-

mos cuidado apenas de dar capa-

cidade, adextrando a 
juventude

no 
profissionalismo. 

Mas essa

educação, quando 
foge da rotina

desmoralizadora 
de 

"aprender

apenas no livro e se apresenta

com um certo e determinado 

"es-

pírito prático", 
não condiz com a

realidade da vida, com as caren-

cias do meio. E a consequencia

é 
que 

os indivíduos assim 
prepa-

rados, 
quer 

numa 
quer 

noutra es-

cola, são 

"técnicos" 
estratosféri-

cos 
que 

o comercio e a industria

rejeitam como 

"indesejáveis" 

pa-

ra o trabalho 
quotidiano.

O 

"ganhar" 
exige, destarte, uma

educação trabalhista com finali-

dade clara e 
positiva 

e uma visão

aguda do rendimento eficiente do

trabalho. Além do mais, o tra-

Italho deve 
produzir 

capital e

desenvolver ambiente de crédito.

Capital e crédito são, em úl-

tinia análise, os fundamentos da

independencia econômica, 
a fonte

segura da renda, do sossego, do

bem individual e 
público. 

Não

há, 
porém, 

nem 
poderá 

haver

conjugação de trabalho e 
ganho

com capital e crédito, se o fator

prodigalidade 

não for afastado da

vida do trabalhador.

Não basta, 
pois, ganhar; 

é ne-

cessario saber 
gastar.

O homem 
que 

consome tudo

quanto produz 
ou 

gasta 
mais do

que ganha, jamais 
conseguirá des-

prender-se 
da vida medíocre dos

pródigos 
e emancipar-se 

das 
gar-

ras da insolvencia e da miséria.

A economia é tão necessaria

quanto 
o trabalho e a saúde. Ela

é verdadeiramente 
o 

principio 
bá-

sico do bem estar futuro e das 
ga-

rantias coletivas nos 
povos 

orga-

nizados .

Há um 
provérbio popular que

diz:

"A 

economia é a base da 
pros-

jkt 
idade".

Trata-se naturalmente 
de eco-

nomia equilibrada, 
isto e, da 

pou-

pança 
do supérfluo; a avareza c a

sovinice não entram nas nossas

cogitações.

As sobras das despesas funda-

mentais devem, 
pois, 

ser amealha-

das 
para garantia 

dos dias 
que 

hão

de vir.

Os hábitos de economizar têm,

assim, de fazer 
parte 

integrante de

qualquer 
sistema educativo mo-

demo

O Estado Novo, zelando 
pelas

condições econômicas do 
povo

brasileiro, cuida não somente de

dirigir as fontes essenciais das ri-

quezas 
nacionais, como 

procura

despertar o 
gosto pela 

economia

privada, 
com o incentivo dos 

pe-

quenos 
depósitos nas caixas eco-

nômicas.

E' necessário 
que 

os estabeleci-

mentos de ensino não so esclare-

çam 
teoricamente às 

gerações 
mo-

ças 
a técnica do bem 

gastar, 
co-

mo, 
praticamente, 

concorram 
pa-

ra 
que 

os discípulos das varias

classes sociais e de ambos os se-

xos tenham suas cadernetas eco-

nômica e cuidem conciente e ca-

rinhosamente 
de . aumentar os

seus 
pequenos 

depósitos.

O Brasil só será rico e indepen-

dente 
quando 

todos os seus fi-
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m

lhos tiverem a sua vida econômi-

ca 
perfeitamente 

folgada e os seus

fundos de reserva 
para 

as horas de

amargura.

O culto da moral

Moral é a consubstanciarão do

bem viver 
proprio 

e coletivo. Di-

vide-se, 
por 

isso, em moral 
pessoal

e social.

A moral 
pessoal 

corresponde às

exigências do dever, da responsa-

bilidade, do estar satisfeito consi-

go 
mesmo, depois de ter compre-

endido e ter realizado 
princípios

de auxilio e de respeito à indivi-

dualidade e à coletividade. Exi-

ge 
conciencia, nobreza, carater,

sinceridade e altruísmo, aliados à

iniciativa, 
prudência, 

firmeza, 
jus-

tiça e coragem.

A moral social está adstrita às

condições do meio e as exigencias

da época.

A solidariedade humana, bem

como a liberdade individual, fi-

cam, 
por 

este modo, dependeu-

tes, na 
prática, 

da estrutura das

organizações 
políticas. 

E' o Es-

tado 
que 

circunscreve a maneira

de 
pensar 

e de agir nos agrupa-

mentos nacionais.

No Brasil, a Constituição do

Estado Autoritário 
pauta 

as nor-

mas das atividades sociais, dos

direitos e deveres dos brasileiros.

A vontade não tem, hoje, mais

aquela amplitude 
que 

o liberalis-

mo 
prometia garantir.

O indivíduo deixou de existir

como 
parcela 

isolada com direi-

tos adquiridos, 
para 

tê-los sómente

em função comum. Nenhum di-

reito 
pode 

colidir com o interesse

do Estado.

Assim, tudo 
quanto possa 

alte-

rar, diminuir ou enfraquecer a

autoridade do Estado é afastado
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como 
pernicioso 

ao equilíbrio so-

ciai e contrario ao espírito da se-

gurança 
nacional.

C) indivíduo desaparece no 
gru-

po, 
sacrifica o seu egoísmo em be-

nelicio do todo.

Opinião só 
possuem 

as classes

organizadas 
que põem 

a salvo, an-

tes do mais, a integridade do re-

gime 
e o interesse do 

povo 
bra-

sileiro.

Disse o Presidente Getulio Var-

gas:
"O 

Estado Novo não reconhece

direitos de indivíduos contra a

coletividade. Os indivíduos não

têm direitos, têm deveresl Os di-

rei tos 
pertencem 

à coletividade! O

Estado, sobrepondo-se à luta de

interesses, 
garante 

os direitos da

coletividade e faz cumprir os de-

veres 
para 

com ele. O Estado não

quer, 
não reconhece luta de cias-

ses .

Os 
problemas 

de educação e

cultura, 
que 

até o 
presente 

foram

orientados 
para 

uma finalidade

moral social individualista, 
pre-

cisam, 
por 

este modo, de tomar

nova diretriz afim de se acomoda-

rem às realidades 
positivas 

do Es-

tado Nacional.

Os estabelecimentos de ensino

não 
podem 

continuar a ignorar

os 
problemas 

de sindicalização e

cooperativismo, de educação, tra-

balho, economia e 
justiça 

dirigi-

dos, de 
pôr 

a 
juventude 

e a fami-

lia ao corrente das normas 
que

lhes impõe o Estado Novo Bra-

sileiro.

A humanização dos sistemas

educacionais faz sentir, também,

os desejos de 
paz 

universal, de

laços 
profundos 

de afetividade en-

tre indivíduos e raças, sem 
pre-

juizo 
do espírito de brasilidade e

de integridade nacional.
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O Chefe da Nação bem escla-

receu este assunto quando 

afir-

#

mou:

"O 
Governo e o 

povo 
brasilei-

ros desejam uma união cada vez

maior com os 
povos 

americanos,

« têm a firme convicção 
de 

que

é necessário 
caminharmos 

unidos,

porque 
o 

perigo que possa 
amea-

çar 
a um ameaçará a todos. Só

pelo 
consenso geral, pela 

identi-

dade de vistas e unidade de ação,

poderemos 

conjurar as crises e

perigos 
comuns, viver 

prósperos 

e

alcançar o nivel de riqueza e de

cultura a 
que 

temos direito nes-

te solo 
privilegiado 

da América".
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Continuando 
um assunto já 

l^ntl^° e™ 

^YimitaX^a 
tia impostas,

SCSStrtS»* 
raio U, «,»»»<'«. opr. -o

meio teórico. 
Depois T 

otoTna evolução

alada " 5 
^ P«° ^eral 

italiano

volver, sem desfalecimentos, 
essa importante 

arma de 
guerra.

EM 

NÚMERO 
anterior, 

tive-

mos a oportunidade 
dc es-

tudar os fatores que 
inter-

veeni na fixação das linhas ni^s~

tras 
que presidem 

a organização

de uma Força Aérea, analisando

aqueles que 
mais de 

perto 
diziam

respeito à nossa Patria.

Agora, é nosso intento fazer

algumas apreciações 
sobre a cona-

tituição que 
deve ter a nossa 

For-

ça 
Aérea, levando em considera-

ção 
os fatores que 

a regerão em

todo o territorio nacional.

"Ab 
initio" estabeleceremos que,

qualquer que 
seja a organização

adotada, de forma alguma pode

ela ser copia servil ou disfarçada

daquelas estabelecidas 
em outros

países para 
as suas forças aéreas,

uma vez 
que 

cada nação tem seu

aspecto proprio, 

fruto natural e

lógico do facies geográfico 
e das

condições 
mesológicas 

inerentes a
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cada uma delas de 
per 

si.

O carater universal adquirido

pela 
aeronáutica, desde 

que 
se

tornou uma arma de 
guerra 

—

e a mais 
poderosa 

hoje em dia,

sem dúvida alguma, 
— 

não a exi-

miu da obediencia às condições

mesológicas, visto estar ainda a

aviação adstrita à Terra, como o

gigante 
Anteo, da fábula 

p*ega,

para 
recuperar sua capacidade

combativa.

Exigências 
que 

não se

podem 
descurar

Como consequencia lógica sur-

ge 
a 

primeira 
limitação da Aero-

náutica, no 
que 

concerne ao mate-

rial aéreo, 
que 

fica condicionado

à região sobre a 
qual 

vai operar,

que 
traz em si exigencias 

que 
não

^ se 
podem 

descurar, exigencias 
que

tendem a diminuir cada vez mais.

Por exemplo: a região do vale

amazônico, como a dos 
pantanos

matogrossenses, impõe natural-

mente um tipo de aeronave apto

ao 
pouso 

na agua, uma vez 
que

essas regiões apresentam 90 %

mais de agua 
que 

de terra, capaz

de ser utilizada 
para pouso 

das

aeronaves.

Fernando de Noronha, 
por 

sua

vez, exigirá condições de 
pouso

em mar alto, de 
grandes 

vagas, e

onde o vento dominante, o aliseo

de sudeste, é forte sempre.

Por outro lado, as missões mi-

li tares 
que podem 

ser atribuídas

à Aeronáutica condicionam igual-

mente o material aéreo, dada a

especialização de cada uma. O

bombardeio 
pesado 

ou leve, a ca-

ça, 
a interceptação, o reconheci-

mento, o ataque, etc., devido às

condições 
próprias 

de cada uma

dessas missões, exigem um tipo

de material aéreo capaz de 
permi-

tir sua execução em condições fa-

voraveis.

As linhas mestras de sua

organização

Fixadas as linhas mestras 
que

presidem 
a fixação do tipo das

aeronaves, vejamos como é feita

esta organização.

Até ha 
poucos 

anos atrás, admi-

tiam-se dois tipos básicos de avia-

ção:

a) — aviação de coperação;

b) — aviação de batalha.

A aviação de cooperação, ele-

mento de emprego tático 
por 

ex-

celencia, agia em estreita coorde-

nação com as forças de superfície

— 
exército e marinha 

— 
no limi-

tado âmbito das ações táticas ter-

restres e marítimas.

A aviação de batalha, elemento

de emprego estratégico, o 
grosso

da força aérea, agia independen-

temente, e, embora 
pareça parado-

xo, em ligação íntima com todos

os elementos da defesa nacional,

no amplo campo da Estratégia.

O 
primeiro período 

da

aviação

Mas em toda evolução há 
pe-

ríodos 
perfeitamente 

caracteriza-

dos; assim, o 
primeiro período 

da

evolução da aviação começa com

Santos Dumont, e só vai ter o 
pri-

meiro marco de balisamento na fi-

gura genial 
do General italiano

Giulio Douhet.

Dissemos bem, 
quando 

chamá-

mos figura 
genial 

a desse autor

de uma revolucionaria teoria de

emprego da aviação. E' 
que 

ele,

como todo 
gênio, 

entreviu as reais

possibilidades 
da aviação com um
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novo método dc emprego, 
que

apontou magistralmente.

Mas, como todo 
gênio, 

ao 
que-

rer fixar na escrita a maravilha

entrevista, deixou-se levar 
pela

descrição de detalhes, não tendo

enquadrado o conjunto como de-

veria. A expcriencia completou

esse enquadramento 
depois.

Douhet morreu sem ter visto

sua doutrina empregada. 
E' bem

verdade 
que 

nenhum 
país pôs 

to-

talmente em ação sua doutrina,

mas força é confessar que 
nem

um só deixou de ser afetado 
pelas

razões 
por 

ele apresentadas, e to-

dos, desde então, em maior ou me-

nor dose, 
passaram 

a adotar ra-

ciocinios e 
princípios por 

ele ex-

postos.

Firmada a doutrina

de Douhet

A 
presente guerra 

no entanto,

veio 
provar que 

sobrada razão

assistia a Douhet. Hoje, é come-

zinho conhecimento 
do 

público

que, 
sem o dominio aéreo, é impôs-

sivel a vitoria. Mais, ainda, esta-

mos assistindo a feitos espetacula-

res da aviação, como a conquista

da ilha de Creta, a destruição do

"Bismarck 
e até o apresamento 

de

um submarino, 
fatos 

que 
vêm

modificar profundamente 

as ações

bélicas modernas, e 
que 

firmam

cada vez mais a doutrina de Dou-

het. Certo crítico militar ameri-

cano, de nomeada mundial, che-

gou 
ao exagero de achar 

que 
os

exércitos e marinha se limitam a

assistir à aviação combater .

Não sejamos apaixonados; 
en-

caremos o 
problema 

vital do Br a-

sil com serenidade e espírito de

justiça. 
Realmente, 

o noticiário

dos 
jornais 

nos dá 
praticamente

80% de noticias sobre a ação da

aviação, em todos os setores de

atividade bélica.

A tática aérea, 
por 

sua vez, 
já

evoluiu sensivelmente nesse lapso

de tempo; a necessidade apontada

l»or 
Douhet de se extinguir a avia-

ção 
de cooperação, ou melhor a

aviação auxiliar, como ele a cha-

mava, afim de dar o máximo de

força à aviação de batalha, está se

processando 

naturalmente, 
como

consequencia 
do aumento de ca-

pacidade 
da defesa.

Surgem novas missões

Hoje em dia, não é mais 
possi-

vel a execução de um certo nume-

ro de missões da aviação de co-

operação no campo de batalha;

por 
outro lado, novas missões

surgiram ante novas 
possibilida-

des 
(paraquedistas 

p. 
ex.).

Nestas condições, não 
pode 

con-

vir à nossa torça Aerea, nem a

adoção da velha doutrina (ante-

rior a Douhet), nem a aceitação

daquilo 
que 

ainda esta de 
pe, 

com

as novas alterações inclusas.

Ora, Stefan Zweig, o 
grande 

es-

critor 
que 

todos conhecemos e

tanto apreciamos, acaba de apon-

tar no seu livro Brasil 
pais 

do

futuro, 
uma das nossas 

grandes

qualidades: 

agir, 
prevendo 

o fu-

turo. Apliquemo-la 
naquilo 

que

é o fator 
primordial 

da seguran-

ça 
e 

progresso 
do Brasil: a avia-

ção.

Tal tem sido o 
progresso 

da

aviação que 
é 

justo 
esperarmos

que 
ela não se contentará só com

o lugar 
predominante 

que já 
con-

seguiu, como 
justo 

será contarmos

para 
breve com a integral aplica-

ção 
da doutrina de Douhet, que

dizia:
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"O 

emprego da aviação em um

papel 
auxiliar ( das forças de su-

períicie) 
deve ser subordinado 

à

obtenção do dominio do ar, 
que

só 
pode 

ser conseguido pela

ção 
independente 

de batalha .

Em consequencia 
andaríamos

acertados caminhando ao encon-

tro da 
plena 

adoção de sua dou-

trina, criando só e exclusivamen-

te uma 
poderosa 

aviação de bata-

lha, capaz de nos dar em limitado

espaço de tempo o dominio aerco

e a vitoria, 
qualquer que 

fosse o

inimigo a enfrentar.

Sabemos que 
tal 

proposição pro-

vocará a 
grita 

de muita 
gente,

que 
clamará 

pela 
creação entre

nós da aviação de cooperação; es-

tamos certos de 
que, 

dentro em

pouco, 
esses mesmos cjue tomam

essa atitude, serão os 
que 

mais al-

to clamarão 
pela 

doutrina inte-

gral 
de Douhet.

Fato semelhante 
surgiu 

por

ocasião da criação do Ministério

da Aeronáutica, mas os Estados

Unidos apontam esse organismo

nosso como exemplo, como se 
po-

de ver no editorial do Acro Di-

gest 
de Fevereiro último.

Encaremos o futuro com con-

fiança.

Depois, nada impede 
que 

os

aviões da aviação de batalha fa-

çam 
ainda as 

poucas 
missões de

cooperação que 
ainda são 

possi-

veis.

O 
que 

não 
podemos 

contestar é

a evidencia de fatos 
positivos, 

cia-

ros, indiscutíveis.

De 
que 

maneira deve ser

constituída a 

"Força

A erea B rasi leira"

Fixada essa 
premissa, 

de 
que 

a

Força Aerea Brasileira deve ser

constituída como uma única Avia-

ção 
de Batalha, de 

quais 
e 

quan-

tas unidades seria composta?

Vejamos.

Até há 
poucos 

anos, nossas ne-

cessidades defensivas eram escas-

sas; agora, 
porém, 

o fantasma da

guerra 
se apresenta, fazendo-nos

ver a ameaça imediata nao so

[Ias fronteiras terrestres, como das

marítimas, e 
principalmente 

da

zona aerea 
que 

cobre o 
que 

é nos-

sa Patria. Depois, não é so a vas-

tidão do nosso territorio, nem a

imensidade das costas marítimas

que 
temos, 

que 
nos 

preocupa; 
é

que qualquer provável 
inimigo

usará contra nós, não so as 
pri-

micias aeronáuticas de 
que 

dis-

puser, 
mas o fará com todo o 

pe-

so de sua 
potencialidade.

Acresce ainda 
que 

a aviaçao é

o único organismo nacional 
que,

pela 
sua constituição íntima, seu

modo de emprego, e sua capaci-

dede, está mobilizada desde o

tempo de 
paz, 

e deve ser capaz de

agir desde o 
primeiro 

instante

num esforço intenso e 
produtivo,

à 
procura 

da vitoria.

O efetivo da 

"Força 
Aerea

Brasileira"

Mister se faz, então, 
prevermos

uma organização 
que 

atenda a to-

dos esses imperativos indeclináveis.

Atendendo às razões expostas

anteriormente e agora, fixaríamos

o efetivo da Força Aerea Brasi-

leira em:

4 

— 
Regimentos de Aviação de

caça;

4 

— 
R. Av. intcrceptadores;

6 
— 

R. Av. de ataque;

4 

— 
R. Av. de reconhecimen-

to 
(e 

bombardeio leve);
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6 
— 

Regimento de Aviação de

bombardeio 
pesado.

Essa organização, evidentemen-

te teria 
que 

ser completada em

um 
prazo 

máximo de três anos, a

menos 
que 

os fatores 
políticos 

in-

ternacionais não obriguem a um

ritmo mais acelerado.

E não há o menor exagero na

organização apontada; olhemos o

mapa do Brasil e veremos, com

espanto, 
quando 

é diiicil o 
papel

defensivo. E' bem verdade 
que

defender, em aviação, 
quer 

dizer

atacar com maior veemencia.

"Pari 

passu", 
há a crcar toda a

infraestrutura necessaria ao traba-

lho dessa aviação, de 
preferencia

baseada na tática dos círculos con-

cêntricos .

Sabemos 
que, para 

obter tal de-

sideratunv, é 
preciso que 

o Brasil

faça um esforço financeiro 
gran-

de, 
porém 

de sobra compensador.

Uma 
poderosa 

aviação é a 
garan-

tia da 
paz, 

é a segurança de um

progresso 
sensível ,dentro 

da con-

fiança e disciplina 
preconizadas

pelo 
Presidente da República.

x 

Depois, se o Presidente da Re-

pública 
se tornou o 

"amigo 
da

aviação", e sobejas 
provas 

tem da-

do do seu apreço à aviação, ele,

onde as 
qualidades 

excelem, é

porque 
de há muito compreendeu

que 
a aviação é o fator 

primor-

dial 
para 

o Brasil.

Já 
dizia Douhet:

"Não 
basta ter-se uma força

aerea mais lorte 
que 

o adversario,

é 
preciso 

conquistar o dominio

do ar".

Saibamos 
preparar-nos 

para

conquistar o dominio do ar 
quan-

do for 
preciso.
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da Biblioteca Militar

O autor traça neste artigo um paralelo 
entre a evolução dos 

prtnci-

{fios políticos filosóficos 
e a ciência dos fatos 

sociais, para 
visualizar

as orieens da política 
moderna. Estuda a 

gênese 
do racionalismo político,

em scauida o individualismo político, 
desde a época da Reforma às lutas

internas na Inglaterra, ao renacimento cientifico, chegando á Revolução

francesa, e fixando, por fim, 
a Sociologia, saida deste cadinho de doutrinas

e fatos. Começa a estudar a evolução dessa ciência desde Hobbes sua teo-

ria os seus continuadores, Locke, Leibniz, Spinoia, e os Enciclopedistas

franceses, fixando 
Rousseau e mostrando o nascimento do liberalismo in-

dividual, o regime democrático, as correntes políticas 
do scculo A/X.

DO 

CONTACTO 
renascen-

ciai com a Antigüidade,

principalmente 

com o Di-

reito Romano, 
que 

vai reviver e

dominar, no terreno do 
^>ensa-

mento 
político 

o 
que 

fica é o Ab-

solutismo. As circunstancias his-

tóricas 
— 

formação dos 
grandes

Estados, crises 
político-religiosas

na Inglaterra, constituição dos

impérios coloniais, nacionalismo

econômico, reinado de Luiz XIV

— revigoram-no porque 
ele se faz

necessário. Vimos o seu apaieci-

mento brutal, com Maquiavel, no

proprio 
nascedouro da ciência 

po-

lítica moderna. A 

"razão 
de esta-

.do" impõe-se, avassala, aproveita

as apologias oportunistas 
(1) 

du-

rante as lutas religiosas e firma-

6C doutrinariamente com o hobb

mismo.

Encarado e combatido, a 
prin-

cipio, como uma concepção italia-

na, chamados de 

"italionatas" 
os

seus defensores, o âbsolutismo en-

contra o seu 
grande 

teórico em

(\\ 
— 

"La 
science de 1'État, entachée de 

partialité 
devient opportuniste, elle

se transforme en un arsenal oü les deux adversaires vont chercher des armes. Et,

spetacle étrange. on voit selon les circonstances, les mêmes théories 
passer 

d un

camp à I autre. prises. quittées. 
reprises par 

les protestants, quittées, 
reprises,

abandonées de nouveau par 
les catholiques". Bigne de Vdleneuve 

- Op. at.

página 
145.



O ABSOLUTISMO E O ADVENTO DO DIREITO RACIONALISTA 43

Hobbes 
(2) 

- 

pai 
da 

política 
mo-

<lerna 
— 

e convive admiravclmen-

le, 
por 

mais surpreendente 
que

pareça, 
com o espírito de liberda-

de oriundo da Renascença e da

Reforma. 
(3).

Mas onde 
poderia 

o absolutis-

mo moderno encontrar base filo-

sófica 
para 

os sens 
princípios 

e

construções? A Teologia e o mun-

do sobrenatural estavam afastados

pelo 
trabalho de laicização da Re-

nascença. Além disso, após a Re-

forma, fundamentos religiosos e

teológicos seriam motivo 
para

disputas e, não alicerces sobre os

quais 
todos 

pudessem 
construir

a nova ciência do Estado.

A base escolhida só 
poderia 

ser

de ordem natural, de acordo com

dados apriorísticos e concepções

mais ou menos imaginarias sobre

as origens da Sociedade.

A dissociação científica inicia-

da 
pela 

Renascença, a influencia

do Direito Romano e a renovação

da 
Jurisprudência 

conduzem a

escolha 
para 

o Direito, 
(4) 

mas

um novo Direito, diverso do Di-

reito Natural da Idade Media.

E' na natureza humana, racio-

nal, 
que 

se fundamenta o novo

Direito Natural 
que 

vai servir ao

pensamento político 
dos séculos

XVII e XVIII, ao 
pleno 

domínio

do Individualismo, e contra o 
qual

levantar-sc-;\ o 
pensamento 

socio-

lógico do século XIX 
(5). 

Desta

reação, analisada com 
grande 

cia-

reza 
por 

Deploige, e 
que 

sairá,

definitivamente constituída, a So-

ciologia 
(6).

(2\ 
— A ligação histórica cio absolutismo inglês com Maquiavel é salientada

no interessante estudo de Maxime Kovalewsky 
- Deux 

prccurscurs: 
Bolero et

Cambanella, (Annales 
de I.Instituí Internacional de Sociologie 

- III. 
p.ig- 

>39)-

_ Veremos adiante como se opera c diferencia essa convivência na

obra dc Campanela, Grocio. Hobbes, Spino/a, Bossuet e Locke. Voltaremos a exa

minar a combinação absolutismo + individualismo, um dos fenômenos mais m-

ttressantes e de maiores conseqüências na historia 
política, 

na 2. 1 arte deste Curso.

Vide Lúcido comentário em B. de Villeneuve 
— Op. Clí 1 

2-

/ 
j\ 

_ A tendencia a se construir sobre a base do Direito a nova ciência

política, 
acentuada por 

Vileneuve, já 
se observa na obra de Hubert( Ia"K"el

(1518-1581) 
na 

qual 
o direito civil serve de introdução ao direito 

político, 
como

J 

^ 
44para 

legitimar os esforços de separar a força do Estado de todo

pressuposto 
religioso... no começo do século XVIII... receberam os conceitos de

contraio, direito natural, liberdade igualdade etc., novo significado (.orno fun-

¦damento dessa nova justificação 
nada mais se ofereceu senão a natunw do ho-

mem. A necessidade de todas as instituições humanas derivava apenas da, e

tencia natural do homem e só nele mostravam o seu fim e a s_ua _

Siegfried Laudshut 
- Kritik der Soziologie, pág. 

129. Cf. Tristao de Atha>d

Introdução à Economia 
Moderna, 1930, 

pág. 415, 
nota. temns-

((i) 
_ Ce système (de 

Rouseau), de strueture si fragile, ctait en ce t«"Ps

là 1'expression la plus 
récente et la 

plus 
fameuse du droit nature . une

cut la fortune rare de choir dans le courant révolut.onaire et d en

lure. II déchaina linsurrection et 
justifia 

la dictature, produisi p

^Drès l'anarchie léeitima 1'usurpation, la tyrannie, le vol et 1 assassinat. C est 
plu

qu'il 
n'en fallait 

pour provequer 
une réaction. Celle-ci fut dirig, ™ 

^

thode aussi bien que 
contre les 

príncipes 
Dans tet assaut qu 

ls au

<uoit naturel, Dé Maistre. de Bonald. Saint-S.mon et Comte sonl ks dc^ers des

sociologues qui, 
de nos jours, (Durkheim, 

Levy-Bruhl, etc.), s en 
prennent 

à

Tale théorique des 
philosophes".

Deploige 
— Op. cit., 

pág. 
194•
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Método racionalista e

individualismo

político

A Renascença ocasionará tam-

bém, como vimos, unia renovação

de espírito científico. Preso, 
po-

rém, às tradições antigas, mais

dominado pela 
erudição do 

que

pela 
observação, ele apenas en-

saiara o vôo. E* a 
partir 

dos íins

do século XVI 
que, graças 

ao

grande 
desenvolvimento 

das ma-

temáticas e das descobertas e cx-

periencias 
científicas, a ciência

moderna se constitue realmen-

te 
(7)* •

A ciência elabora-se cm 

"íntima

união" com a filosofia, mas 
para

desprendê-la 
completamente 

da

Teologia, 
para 

fazê-la, aos 
pou-

cos, mecanicista e determinista

("o 
universo ê um mecanismo su-

bmetido às leis 
que 

descobre o es-

pírito 
humano"), para, 

ao cabo,

reduzi-la à mera filosofia das (ien-

cias. Sua influencia estende-se a

todos os domínios e o método 
que

lhe fornece Dascartes 
— 

o racio-

nalismo 
— 

será também utiliza-

do 

"para 
alcançar a verdade em

todas as ordens de conhecimen-

»»

tos .

O 
pensamento político, que já

encontrara a sua nova base 
— 

o

Direito Natural, 
- 

terá agora o

seu método 
— 

o racionalismo. O

Direito Natural racionalista servi-

rá de alicerces às construções do

Absolutismo, mas apoiará com

muito mais eficacia o surto do

OL1TICA

seu irmão 
gemeo 

— 
o Individua-

lismo 
— 

que 
será o 

grande 
vence-

dor.

Erigindo a razão humana como

principio, 
rejeitando a autorida-

de da tradição, na verdade o racio-

nalismo solapava o sistema abso-

lutista 
que 

aparentemente 
ajuda-

va a construir e unia suas forças

desagregadoras às da Reforma 
pa-

ra o advento do individualismo

político 
(8).

"A 

doutrina de Descartes 
pro-

clamava, com efeito, a dignidade

de soberana do 
pensamento; 

co-

meçava 
por 

fazer tabua rasa dos

nossos conhecimentos, para 
re-

construir o edifício apenas com

as forças da razão, rejeitada toda

autoridade, antiga e atual; 
pres-

tava, é verdade, 
profunda 

liome-

nagem à religião, à moral e às leis,

mas, no fundo, desprezava-as; suas

conclusões, é certo, eram 
pelo 

es-

píritualismo 
e a existencia de

Deus, mas chegavam também e

principalmente 
a uma concepção

mecânica do universo 
que 

impli-

cava a negação do milagre, talvez

mesmo da Providencia.

Era simultaneamente um méto-

do e uma doutrina física; era uma

declaração dos direitos da razão

humana" 
(9).

Ao individualismo religioso da

Reforma casa-se o individualismo-

filosófico 
do cartesianismo 

ppí*

vencer o absolutismo 
- 

ele 
proprio

originado nas mesmas fontes 
— 

e

implantar o individualismo 
poVti-

(7) — 
Sobre a constituição, princípios, 

métodos e característicos da ciência

moderna, vide Saint 
- Léger et Sagnac 

- Lá Préponderance trançaise 
- 

(Pleuples-

et Civilisations) 
— Livre III 

— La Renovation intellectuelle de 1'Europe, 
p. 

247.

(8) — 
Vide Lição inaugural do Curso.

(9) — 
Saint-Léger et Sagnac 

— Op. cit., 
pág. 

271.
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co com as suas conseqüências re-

volucionarias 
(10).

As notáveis obras 
políticas que

ele 
produz 

e as decepções 
que 

a

Revolução acarretam 
preparam 

o

derradeiro lance 
para 

a constitui-

ção 
definitiva da Sociologia com

a reação de lional, de Maistre,

Saint-Simon e Comte 
(ii)-

Hobbes e a 
filosofia

política 
moderna

Sob a influencia das idéias es-

palhadas pela 
Reforma, das no-

vas concepções científicas, do 
pro-

gresso 
das matemáticas, e ao calor

das sangrentas lutas civis da In-

glaterra, 
surge a filosofia política

moderna (philosophia 
civilis).

Será a 
grande 

corrente 
que 

da ba-

se do Direito natural racional ista

irá enfim desaguar no mar agita-

do da Revolução Francesa, 
produ-

zindo, em consequencia, a reação

que 
culmina com a fundação da

Sociologia. Sua contribuição é,

pois, 
a rigor, negativa; vale 

prin-

cipalmcnte 
porque 

exigiu a res-

posta que 
se expressou na ciência

nova.

Dai, em 
parte, 

não ter 
podido

a Sociologia fugir, em sua origem,

à sedução 
política, 

reformadora,

combativa, idealizadora de regi-

mes.

Estes desvios são comuns na his-

toria das ciências. 
Quando 

a idéia

nova aparece, não se choca apenas

com as concepções antigas; afron-

ta igualmente as instituições, os

costumes, o modo de vida ligado

a elas. Na luta 
que 

se trava, fa-

cilmente escurecem os verdadei-

ros objetivos científicos diante do

fulgor das 
paixões que 

iluminam

os alvos sociais imediatos. São as

conseqüências naturais da contin-

gene 
ia humana.

Diante das barreiras, cresce o

volume das aguas 
para 

vencê-las,

despejando-se, do outro lado, com

violência.

Ante os obstáculos, os fundado-

res de novas ciências exageram

conceitos e aplicações, 
que 

se 
pre-

cipitam na 
planície 

em impulsos

deformadores. Por isso, as cien-

cias são 
quasi 

sempre acompanha-

das de ismos. O 
progresso 

das ci-

encias físico-matemáticas acarreta

o mecanicismo, no século XVII; o

dos estudos filosóficos, o filosofis-

mo do século XVIII; o da ciência

naturais, o cientificismo de sé-

culo XIX. Da mesma forma, o

da Economia o economismo, o da

Historia o historicismo, o da Eu-

genia 
o eugenismo etc.

Assim, as ciências, 
particular-

mente as sociais, não sao realmen-

te fundadas de um 
jato, por 

um

único homem, numa só época. Os

precursores 
e os retificadores tor-

nam-se indispensáveis aos funda-

dores. Isso é sobremodo evidente

í.o> 
- El principio político 

dei individualismo, que 
ve en el indivíduo ei

fundamento exclusivo dei estado, es la libertad dei indivíduo. Por cons.gu.ente en

su forma extrema es anarquismo: en otra segunda for»^ f""damental yo 
e a-

maría maquiavelismo (Maquiavel 
en 1527), esto es, la doctrina de 

que 
el in(X

duo fuerte dei* dominar al débil; la tercera forma es

rccho natural, cujas derivaciones políticas 
son: absolut.smo 'letrado.

/Constitucional} v democracia; cujas derivaciones economicas son. la teoria de

c^ciirrencia la libertad de industria y 
la libertad de comercio. (Véanse Ques-

na>'' SOthhmfrÍCsrpann 

- Historia de Ias Doctrinas Economicas. Tradução esp.,

Aíadrid, 1934» pág- 
48.
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na fundação da Sociologia, junto

à 
qual, 

nas 
pégadas 

de Comte,

forma-se a Escola tio sociologis-

mo .

Encerrado este 
parêntese, 

volte-

mos à filosofia 
política.

Thomas Hobbcs (1588-1G80) 
é

o seu fundador. Preceptor em ca-

sa de nobre familia inglesa, atin-

gido 
assiin 

pelas 
vicissitudes das

ferozes lutas 
pró 

e contra o abso-

lutismo na Inglaterra, Hobbes

propôs-se 
defendê-lo. Sua foi ma-

ção 
intelectual e a 

grande 
influen-

cia 
que 

recebeu, em suas viagens

à França e à I tal ia, dos meios ci-

entíficos 
que 

frequentou (12) 
con-

duziram-no, porém, 
ü assentar sua

defesa em bases inteiramente no-

vas e tais 
que, 

através do enca-

deamento lógico dos seus conti-

nuadores, seu absolutismo 
rcsul-

tou cm solapamento 
dos tronos e

triunfo do Individualismo (13)*

Com efeito, Hobbes abandona

os argumentos da tradição, o 
prin-

cipio do direito divino, 
para 

de-

monstrar o absolutismo apenas

com as forças da razão, 
penetran-

do na estrutura e funcionamento

do Estado. Ora, transferido para

esse terreno, o absolutismo 
bai-

xava de cimos invioláveis para

a arena da discussão; recebia, 
por-

tanto, o 
primeiro golpe. 

"O 
ver-

dadeiro despotismo é aquele 
que

se não demonstra, que 
se não 

jus-

tifica, 
que 

se impõe 
pela 

força

ou 
pela 

tradição" 
— 

comenta Paul

Janet. 

"Chamar 
a razão em socor-

ro do despotismo é tentá-la e

dar-lhe o direito de combatê-

lo 
(14)". 

Foi o 
que 

aconteceu.

O absolutismo era aceito como

legitimo. Da base da legitimida-

de, superior às disputas, Hobbes

arrastou-o 
para 

a da conveniência,

da necessidade, através de um ra-

ciocinio ousado e brutal 
que, 

ata-

cado, infirmaria o 
proprio 

abso-

lutismo (15).

Era o racionalismo que 
atingia

também o 
pensamento político

para gerar 
este novo Direito Na-

tural 
que 

ira servir aos revolucio-

narios. Ora, como 
já 

se disse mui-

to bem, 

"em 

política, 
a verdade é

individual". Logo 
que 

eu ergo,

graças 
a minha razão individual,

uma determinada concepção 
po-

(,i) 
_ Vide Deploige 

— Op. cit., capítulo 

"Delimitation 
du conflit", pá-

gma 
I7(i2) 

— A Tàge de vint ans, il entra au service de lord Cavendish, plus.

tard comte de Devonshire. Cette 
position 

décida du reste de sa cariera, et 
parai-

ire avoir aussi exercé une grande 
influence sur ses opinions et sur ses 

príncipes 
.

"Ce 
ne fut qu'cn 

1629, durant un voyage en France avec un autre jeune

noble, que 
Hobbes commen<,a à étudier les eléments d'Euclide, pour 

lesquels il

cprouva bientôt une véritable prédilection. 
II avait deja quarante 

et un ans, et,

quoique 
débutant alors seulement dans 1'étude des mathématiques, il ne tarda

pas 
à être au niveau des plus 

savants mathématiciens; cette science là con 111-

sit à son matérialisme mécanique et logique".

F. 
— A. LANGE 

— Historie du Matérialisme, I, 
pág. 

242, 243.

"Los 
conceptos físicos 

y 
matemáticos de Bacon, Galileo 

y 
Descartes in-

fluyen en Hobbes, especialmente" 
— GETTEL 

— I, 
pág. 355, 

Nota 
(2).

(13) — 
Vide 

pág. 49, 
Nota 3.

(14) - 
P. 

JANET 
- Op. cit., II, 

pág. 
14. _

(15) — 

"il 

prêchait 
avec une netteré tou te 

particuliere, 
dans le Leviathanr

un absolutisme brutal et paradoxal, 
mais nullement légitimiste".

— LANGE 
- Op. cit., I, 

pág. 
244.
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lítica, cada um 
poderá 

ter a seu

respeito a opinião 
que julgar 

me-

lhor, desde as 
pequenas 

divergen-

cias até à discordância total. O

racionalismo hobbista conduziu,

pois, 
ao Individualismo.

As idéias nucleares do

pensamento político

de Ho bbes

Vejamos as idéias nucleares do

seu 
pensamento político.

Todos os homens são absoluta-

mente iguais e têm o mesmo di-

reito sobre as coisas. Como todos

as desejam, são inimigos, e o es-

tado de 
guerra 

universal é o 
gran-

de 
principio 

na humanidade.

Ora, reconhecendo 
que 

aquele

estado lhes é 
prejudicial, 

os ho-

mens, 
por 

conveniência, 
por 

inte-

resse, 
por 

egoísmo, assentam vi-

ver em 
paz, 

através de um con-

trato, transferido o direito ab-

soluto 
que 

cada um 
possue 

a

uma 
pessoa 

ou assembléia. Assim,

nasce o Estado absoluto, monár-

quico 
ou democrático.

O absolutismo não é mais do

Príncipe, mas do Estado. E nes-

te, o 
poder 

também 
poderá 

estar

nas mãos de uma assembléia e

nesta ainda, nas de sua maioria.

Estão abertas assim as 
portas 

às

doutrinas democráticas, que 
con-

ferirüo todo o 
poder 

ao 
povo, que

o delegará através do voto. Es-

tão abertas as 
portas 

ao individua-

lismo liberal.

Foi 
por 

necessidade 
que 

os ho-

mens criaram o Estado, e não

por 
impulso natural, como afir-

mara Aristóteles e, com ele, todo

o 
pensamento 

mediavel 
(16). 

O

Estado é, 
pois, 

um 

"mal 

necessa-

rio". Daí a limitar, cada vez mais,

a esfera das suas atribuições, é

11111 
passo 

e lógico. E o 
que 

exi-

girá 
o liberalismo econômico, 

por

exemplo, como vimos atrás.

Verificamos a convivência ini-

ciai do Absolutismo e Individua-

lismo, originados na mesma fonte

racionalista, e como o segundo,

aos 
poucos, 

devorara o 
primeiro.

O terrível absolutista Hobbes é,

11a verdade, o marco inicial do

pensamento 
revolucionário; 

"sa

théorie est tout à fait revolution-

naire", como observa Lange 
(17).

Quanto 
ao método, Hobbes re-

t rogada em relação a Bodin.

Abandona a experiencia históri-

ca, o método indutivo 
para 

ba-

sear suas concepções num 
puro

trabalho da razão. 
Janet 

chama-o

"filósofo 
abstrato, um matemático

cuja única 
paixão parece 

consis-

tir em encadear suas idéias de ma-

neira rigorosa, bem definir e bem

demonstrar" (18).

(16) — 

"L'homme 
ne 

porte 
au coeur 

que 
l amour de soi; il est donc natu-

íellement individualiste" 
— eis a teoria de Hobbes, escreve Lemariò 

— Prects

d'une Sociologie, Alcan, 
pág. 7.

(17) — 
LANGE 

— Op. cit., I, 
pág. 

251.

(18) - 
P. 

JANET 

- Op. cit., II, 
pág. 

145-

GETTEL assim se exprime:

"En 
su método de investigación, Hobbes concede 

poca 
atención al examen

de la historia, a la opinión de Ias autoridades, a los hechos de la experiencia

política. Parte de la definición de ciertos conceptos fundamentales y 
segue ela-

borando sus conclusiones 
por 

un 
procedimento 

dedutivo. Su concepción deter-

minista y 
mecânica de la naturaleza humana está determinada por 

la influência

de Ias nuevas ciências naturales".
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Está fundada, com De Cive

(1642) 
e Leviathan (1651), 

com

um sucesso enorme, graças 
às con-

dições da época, a nova ciência:

um Direito Natural, de carater

político 
c racionalista, destinado

a investigar as origens e causas da

Sociedade (19). Florescerá ate à

Revolução Francesa, para 
dar lu-

gar 
à reação 

que, 
com De Maistre,

Cointe, Bonald c le Play ocasiona-

rá a fundação da Sociologia (20).

Grotius, Leibniz e Spinoza se-

rão os introdutores do novo Di-

reito Natural no continente. An-

tecendo ou seguindo Hobbes,

divergindo eni 
pontos 

essenciais e

acentuando 
determinadas ques-

tões, cada um deles, 
porém, 

im-

pele, 
com vigor, a 

joven 
ciência

em novos sentidos.

Grotius renova a 
jurispruden-

cia e funda o Direito Internacio-

nal 
(Direito 

da 
paz 

c da 
guerra,

1624). Admite a sociedade como

fato natural e um direito natu-

ral anterior à convenção da 
qual

Hobbes o fazia derivar- Puffen-

dorf, 
que 

sistematiza suas idéias,

esforça-se por 
marcar bem viva-

mente a distinção entre a Moral

e o Direito Natural. A nova cien-

cia cjuer surgir autônoma e abi ir

caminho seu.

Leibniz diverge dessa orienta-

ção, 
mas aind asonha 

programa

mais brilhante 
para 

o Direito Na-

tural. Referindo-se aos seus cul-

tores, escreve ele: 

"Desejaria 

que

existisse um tratado 
que, partindo

de definições claras e fecundas,

deduzisse, como 
por 

um fio, con-

clusões certas de 
princípios 

cer-

tos, 
que 

estabelecesse 
ordenada-

mente os fundamentos de todas

as nossas ações e das excessões per-

mi tidas 
pela 

natureza, 
que 

enfim

desse aos 
jovens 

um meio de re-

solver todas as dificuldades por

um método determinado" (21).

Vê-se como o espírito matemá-

tico de Leibniz desejava encon-

trar um esquema onde ficasse en-

quadrada 
a vida social e 

que, por

encontros de coordenadas, permi-

tisse facilmente assinalar o 
ponto

de 
qualquer 

fato social. Este es-

pírito 
foi muito 

generalizado 
e

dele 
já 

falamos 
quando 

nos refe-

rimos à Física Social. E' o meca-

nicismo 
que 

ainda vai influir em

Com te, o 
qual, 

aliás, considerava

o 
grande 

filósofo e matemático

alemão um dos seus 
precursores

(19) 
_ 

J. JANET 

- op. cit., II. 
pág. 

226.

"La 
doctrine de Hobbes a 

joué 
au XVIIe. siècle le mime rôle 

que 
celle de

Machiavel au XVe. e au XVle. Elle domine tout; elle est 
partout. 

De toutes 
parts

on la combat; et elle envahit 
plus 

ou moins ceux-là mêmes 
que 

la combattent.

La justice est-elle une convention ou une loi absolue? est-elle une invention es

l ommes, ou un ordre de la raison éternelle? existe-t-elle en soi? ou n'est-ce qu 
un

rapport arbitraire e variable, changeant avec les temps e les lieux? Y a-t-il un

droit. et par 
conséquent y 

a-t-il des droits? ou le seul droit est-il le droit du 
plus

fort?Tel est le grand problème 
d'ou 

prit 
naissance au XVIIe siècle un science

t.ouvelle, iusquc-là plus 
ou moins confondue avec la droit 

positif 
ou avec la theo-

locie morale, mais cjui alors se sépare de 1 un et

1 • 4, _ _ _

cularise. et 
prend picd 

dan-S le domaine des scienres niorales et 
politiques. 

sous te

titre devenu classique: 1 droit naturl t le droi des 
gens 

.

(20) — 
Vide 

pág. 50, 
Nota 3.

(21) — 
Monita 

quadam 
and Samul. Pufend. principia. 

Dutens, t. IV, 
part.

III, 
pág. 

275. Cf. P. 
Janet 

- 
Po. cit., II, 

pág. 
239.
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(22). 
Comte 

procurava, 
em to-

dos os domínios, a contribuição

daqueles 
que 

apresentassem uma

visão de conjunto, um esforço de

sistematizarão, ou melhor, de re-

dução do complexo histórico-so-

ciai a linhas simples, definitivas.

Buscava a triangulação básica 
pa-

ra sobre ela traçar o resto da fi-

gura 
com as suas bissetrizes, tan-

gentes 
e 

parábolas. 
Era uma 

geo-

metria social 
que 

intentava cons-

truir. Seu trabalho de identifica-

ção 
das linhas fundamentais é for-

rnidavel. Com todas as retiíica-

ções 
de escolha e de colocação 

que

se fizessem mister, ele ficaria co-

mo obra imperecivel. Infelizmen-

te o 
proprio gênio 

cobriu a ligu-

ra inicial com um traçado 
preten-

cioso e ridículo, exótico e emara-

nhado, 
que 

a ocultou 
por 

algum

tempo, 
prejudicando 

o seu exame.

Na ansia de realizar o 
que 

só

os séculos realizarão, 
quis 

ultimar

o desenho e desvairou, riscou em

demasia, transformou o belo em

grotesco. 
Da Sociologia resvalou

no sociologismo e deste na socio-

latria. Da altura científica mer-

gulhou 
no misticismo e à influen-

tia dos sábios 
predecessores 

casou

uma 

"angélica 
inspiração"... Don-

de se esperavam apenas as bases

de uma nova ciência, surgiram um

dogma, um culto e um regime. . .

Leibniz aspirava a um sistema fe-

chado, completo, mecânico. Com-

te criou-o e 
quis que 

ele contives-

se tudo, tudo explicasse, respon-

desse a todas as aspirações huma-

nas, iniciasse uma nova éra. Não

quis 
ser apenas um filósofo, um

sociólogo, mas 11111 Cristo, um Bu-

da. 11111 Moisés.

CI0111 Spinoza 
(Tractatus 

theo-

lógico-politicus, 1670 e Tractatus

políticas, 
if>77), acentua-se no es-

tudo da sociedade, o espírito ma-

temático, e o direito natural de

Hobbes difcrencia-se 110 sentido

da liberdade. Partindo de 
prin-

ei 
pios 

semelhantes, Spinoza che-

ga 
a conclusões cerceadoras do

absolutismo, de defesa da liber-

dade intelectual e moral, de cri-

tica ao 
poder 

de 11111 só, de apoio-

1»ia das idéias democráticas. Mui-

tas das idéias do filósofo de Ams-

terdam são recolhidas 
por 

Locke

e, mais tarde, desenvolvidas e di-

vulgadas 
por 

Rousseau. Com ele

— 
e o 

que 
vale assinalar 

— 
desa-

parecem 
as últimas tentativas 

pa-

ra disciplinar a nova ciência no

espírito matemático. Locke, Rous-

seau, os filósofos do século XVIII

e os tumultuarios acontecimentos

da época arrastam definitivamen-

te o Direito Natural no sentido

puramente político, 
ideológico, de

reorganização social. Vence o In-

(22) 
— 

"Cette 

préparation 
dccisive, oü rintelligence atteignit enfin lc sen-

timent, résultat clu concours spontané de trois apercus généraux, 
respectivement

formulés 
par 

Pascal, Leibnitz et Condocert. Quoique 
uniquement émané de les-

sor scientifique, le 
premier put 

suffisament caractériser la convergence totale du

passé 
vers le 

présent, 
en assimilant 1'évolution collective au développement indi-

viduel. Le second completa 1'ébauche de la 
progression 

humaine en subordonant

i'avenir au 
présent. 

D'après ce double 
préarabule, 

le troisième institua logique-

ment la notion directe en concevant notre espèce somme un seul 
peuple. 

Tels

sont les 
précurseurs 

immédiats de la systématisation finale 
qui 

m était réservée,

pour 
condenser, dans un même 

príncipe, 
les sentiments, les 

pensées, 
et les actions,

propres 
à 1'humanité". .

 Système de Politique Positive D'Auguste Comte condensé 
par 

Christian

Cherfils. Paris, Giard 8c Brière 1912, 
pág. 432- , 

. „ . . . _ 
.

Será sempre segundo esta edição que 
citaremos a Política Positiva de Comte.
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dividualismo liberal, e a ciência

passa 
a ser doutrina, sistema, ideo-

logia e, como tal, constitue o

evangelho revolucionário.

O direito natural racionalista

de Locke e a nova fase

do absolutismo

Assim como o século XVII 
per-

tencera ao hobbismo, o século

XVIII será o da influencia de Lo-

cke 
(23).

Como Hobbes, ligado a nobre

(amilia inglesa, sofre ele as vicis-

situdes das lutas 
políticas 

da In-

glaterra, 
sendo exilado em 1682 c

voltando à 
patria 

com a vitoria

<la revolução de 1688.

Locke também 
parte 

da hipó-

tese de um estado natural anterior

à sociedade 
política. 

Mas não a

admite como um 

"estado 
de 

guer-

raM, 
pré-social, 

mas apenas 
pré-

político 
,isto é, anterior ao 

pacto

social.

Naquele estado, 
governa 

a lei

natural, fundamento das leis so-

ciais 
posteriores. 

Nele estão 
ga-

rantidas a vida, a liberdade e a

propriedade. 

Todos os homens

são iguais, não existe 
poder 

algum

a não ser o temporário do 
pai.

Na concepção da sociedade 
pri-

initiva, Locke inspira-se eviden-

temente nas narrativas de viagens

dos descobridores e exploradores.

A inspiração, com os seus conti-

nuadores, chegará a verdadeira

obsessão 
(24).

Os homens 
poderiam 

conviver

110 estado natural 
primitivo 

se

não fôra a incapacidade de uns

cm castigar a maldade de outros.

Para este fim 
primitivo, 

de 
justi-

ça, 
é 

que 
os homens decidem cons-

tituir a sociedade 
política. 

Ela

se baseia, 
pois, 

no consentimento

de homens independentes e iguais

e seu 
poder 

é limitado ao direito

de fazer 
justiça, 

único de 
que 

se

despojam os contratantes. A mo-

narquia absoluta não 
pode 

ser

forma de Governo. N ão so os ho-

mens estariam sem defesa contra

o monarca, como este inexplica-

velmente seria um homem deixa-

do fora das obrigações do 
pacto.

Calcule-se o efeito revoluciona-

rio de tal teoria na época em 
que

foi 
publicado 

o 

"Ensaio 
sobre o

Governo civilMl 
(Two 

treatises of

government: 
in the 

former 
the 

fal-

se 
principies 

of Dr. Robert Fil-

mer and his 
follower, 

are detec-

ted and overthrown: the later is

/2«) — 
"Aucun 

penseur 
n'a 

plus grande 
influence au XVIIIe siècle 

que

te philosophe. 
En métaphisique, son Essai sur Ventendement humain n ms-

i.iré le TraiU des sensations et toute la 
philosophie 

empirique et sensualiste du

siccle. En relieion, son Traité du christinisme raisonnable a été 1'Evangile du tous

les libres penseurs 
du temps. En 

pédagogie, 
son livre de 1'Education des enfants

<*t 1'original de VÊmile. En 
politique 

enfin, son Essai sur le 
gouvernement 

civil

a beaucoup servi à Montesquieu et à 
Jean-Jacques 

Rousseau".

P. 
JANET 

- Op. cit., II, 
pág. 

198. j 

.. 
. .

"Locke 
representa el espiritu moderno de independencia, sentido critico,

individualismo y 
democracia que 

tiene su expression en la reforma religiosa 
y

cn Ias revoluciones políticas 
dei siglo XVII; y 

su desarrollo ulterior com Ias

tiansíormadoncs políticas, 
economicas e intelectuales de Ias revoluciones dei siglo

XVIII. Ningún filósofo dejó huellas tan senaladas de su obra en el espiritu

e instituciones de los hombres".

R. GSTTEL 
— Op. cit., I, 

pág. 569.

(24) 
— Vide AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO 

- O índio Brastletro

€ a Revolução Francesa.
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on essay concerning the true ori-

gine, 
extend and end of civil 

go-

vernment, 1690).

Locke distingue os 
poderes 

le-

gislativo, 
executivo e confedera-

tivo, dos 
quais 

o 
primeiro 

é o so-

berano. Mas nem este é absoluto

e 
jamais 

o 
povo perde 

os seus di-

reitos de fiscalização e, de fato, na

comunidade é 
que 

reside a sobe-

rania.

O absolutismo, 
que já 

se trans-

ferira do Príncipe 
para 

o Estado,

agora 
passa 

deste à Coletividade.

E como esta se organizou 
politi-

camente 
para 

defender os direi-

tos e liberdade de cada um dos

seus membros e a este fim deverá

ser 
permanentemente 

subordina-

da, o único 
poder 

real, em última

análise, é o Indivíduo. O Abso-

lutismo resolvera-se afinal em In-

dividualismo. Em nome do Indi-

viduo, de seus direitos e liberda-

de, é 
que 

vai 
precipitar-se 

a onda

revolucionaria.

A metafísica social

de Rousseau

A nova Constituição inglesa,

que 
Locke expõe e defende, vai

encantar o continente. Com a

morte de Luiz XIV decai o 
pres-

tigio do absolutismo em França.

Estreitam-se as suas relações inte-

lectuais com a Inglaterra e a Ho-

landa, os dois focos dos 
princípios

liberais.

A lingua francesa, dominante

nos meios intelectuais e nos sa-

lões, espalha a doutrinação de

Montesquieu, Voltaire c Rous-

seau. Aos 
poucos, 

a 
preocupação

política 
domina todos os espíri-

tos. Despontam, 
por 

toda a 
parte

os escritos 
políticos, 

criticando as

instituições da época e exigindo

reformas. A situação 
político-mi-

litar e as condições econômicas fa-

cilitam a obra demolidora.

Faltava apenas alguém 
que, 

com

eloquencia e 
paixão, 

fundindo o

pensamento 
de Hobbes e Locke,

Montesquieu e Voltaire, Grotius

e Spinoza e de todôs os filósofos

que 
haviam aberto novos cami-

nhos, na base do direito natural

vitorioso, compusesse a ideologia

fácil, 
popular 

e sedutora, 
própria

ao 
paladar 

da época.

Foi a obra de Rousseau, o ins-

pirador 
imediato da Revolução.

O estado natural, concebido co-

mo 
ponto 

de 
partida por 

Hobbes

e Locke, 
passa 

a ser considerado

o estado ideal. Em oposição à

doutrina de Turgot e Condorcet,

que 
concebiam o 

progresso 
cons-

tante e indefinido da humanida-

de, e contra o espírito matemáti-

co dominante até Leibniz 
— 

bases

da sociologia de Com te 
— 

Rous-

seau acredita ser a ciência, a civi-

lização, a causadora dos males

que 
obrigam os homens a apelar

para 
a organização do Estado, me-

diante o 
pacto 

social.

Montesquieu estudou a histo-

ria, analisou, comparou; seu mé-

todo é indutivo. Rousseau come-

ça por 
afastar os fatos; imagina a

Sociedade 
primitiva 

e, através de

gratuitas 
deduções, estabelece 

prin-

cipios aplicaveis a todos os ho-

mens, em todos os logares. Puro

jogo 
de abstruções, inçado de con-

tradições, a obra de Rousseau

(Discours 
sur Vinègalitè des con-

ditions, 1753 e Contrat social,

1764) transforma o direito natu-
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ral racionalista 
cm uma sorte de

"metafísica" 
social (25)*

O calor do sopro humano que

a animava 
c o sentido 

de oportu-

nidade que 
revestiu 

fizeram dela,

porém, 

o evangelho 
da Revolução,

fonte imediata 
da ideologia 

libe-

ral-democrática que 
iria vencer e

#

viver brilhantemente 
até à Gran

de Guerra (26).

O Direito Natural 
racionalista

pretendeu 

ser o 
que 

veio a ser a

Sociologia.

Abandonando, porém, 

o meto-

do histórico e indutivo 
adotado

por 
liodin c Montesquieu, 

sob a

inspiração 
íísico-matematica, 

res

(,5) 
_ Para o 

perfeito 
conhcnmcmo 

«Ia ^'^ciÜuou 

na fun-

cionalisla, 
levado ao extremo por J. !; 

R , ,^C- | 

, Uvro de Simon

Deploige observa como R— 
foi um et 

génXa-

£?*££ 
Imunes ou mauvaises. eu 

príncipes 
de droit 

qu 
d

«*>

dedutivo. 
E conclue: Rollss.,au

n, libertaire 
farout-h. « te^-'^TucT^ 

dTUr ignorancc

,.„t eufin un trait commun. C-c sont ^ 

r Rousseau nc connait presque 
rien;

? r 

""sr.rTnZT" 
¦ 

^rrjsrs: 

s,,™,i

£ 
paaiom 

^íu^noment plmr 
des^roits -ur^^^^^p^

voilà sa notion tlt la sckii i rhUtoire 

la communauté 
d'occupation et

d™, c, 
pmi.unu 

'I-, '%.^ 

,S f.'ioní XÍ;i i«n, p.oUuitt

dintérêt avaient formés. Ces ins lut.ons se 1 

vraKscnbiablement 
à des be-

spontanés de lexistence 
en commun et 

de scs deduetions de

soins 
permanents. 

Qu 
importe? , 

,, 
-e 

coiiective ayant ses exigen-

^métrie; politique: 
eltela 

«ructU semble lui

ces 
propres 

et d« organces uon ^ 

jocieté n'existe pas 
et 

qu 
il

are inmnnue A lejo.rk ^ 

a^hitecte social, en construisant son

édifice ou en montant sa macl.inc, j™"ile 
'et 

complaisante! 
sans

SSETi 1» 

rf»ll« <«ic OUIta «ulUpte. ondoyante e, com

plexe. 
C est te trionphe de 1'artificialisme ¦ 

, lus

Ce systime, de strueture si fragilc, était en ce temps 
- là 1 expression plu

YU: « 
££, p""£» 

la VO8U0 éphtata í.. lantaisle

d"rST 

I] c„. 
jq. |S"'l,«"ÍÍl« 

£

cipiter 1'allure. II díchalna 1 insurrection et 
ju»«ia 

ras8assinat.

1 .ntisiiie anrès 1'anarchie, légitima rusurpation, 
la t>rannie, íe voi et

Cest plus quiil 
n'en fallait pour provoquer 

une réaction .

" P.E1 

,lccho de que 
a teoria dei 

pacto 
social, falta de fondamento h.s-

V*G) 
- El hechoae qi ^ 

com<; de 
justificación 

a la Revolución de

des en la historia dei 
pensamento 

político 
.

GETTEL 
— Op. cit., II, 

pág. 45-
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vaiou 
para 

a lógica dedutiva e, ar- que, alias, não 
pôde 

furtar-se de

rastado 
pela 

situação revoluciona- todo 
sua influencia 

(27)-

ria da época, orientou-se no senti- Nos dias atuais, em face da cri-

do 
político 

reformador, ideológi- se economica, política 
e social, não

co. Seu esforço foi, 
pois, 

negativo. são raros os 
que propõem 

soluções

Valeu 
pela 

reação 
que 

exigiu e regimes sob a capa de Sociolo-

"El 
ideal clol individualismo cs relativamente reciente. Está implícito en la

antiuua Atenas v cn las dominas dei Renacimicnto. I.a Reforma, que 
represen-

ca la rebelión de la conciencia individual contra Ias 
pretensiones 

de la autoridad.

contribuye al desarrollo de este ideal, especialmente cuando el Estado interviene

en Ias doctrinas religiosas. Las teorias de los derechos de la fehudad dei may

número, consideran ai indivíduo como el elemento más importante dei Estado.

1 a Revolución francesa oferece, tambiem, un ideal individualista al sostener, apa-

sionadamente, lc creencia de 
que 

las instituciones políticas 
tienen su origen_ enila

existem ia humana y 
reflejan sus afcctos cn la vula de los ciudadanos. Sm em-

bargo, los hombres. en este tiempo. se 
preocupan. 

sobre todo. de la 
possibilidad

de establecer un. gobierno perfecto. y 
atienden con 

preferencia 
a la me a 

y

1. ansformación dei Estado, dejando en segundo término lo relativo c los limites

sobte la esfera de su actividad.

El individualismo moderno brota de la Revolutión industrial, a 
qu.en 

se

debe la desaparición <lc los últimos vestígios dc la castas medieval».

La Revolución convierte al 
"hombre 

econômico" cn cl miembro mâs im-

«ortaute v rcspetable de la sociedad. Ensancha y 
amplia los mcrcados

¦ 
oroduce cl régimen «lc las fábricas. Las condiciones y 

necessidades

dei nuevo regimen sc oponen a la tradición dcl 
gobierno 

absoluto; y 
aparece una

escuela numerosa de 
pensadores que proclaman 

la nccess.dad de: una amplia. 

^

bertad individual. La nueva biologia, con su doctr.nadela aJ™*

de l i luclia por la existencia y 
de la supci vivência dc los mas aptos, tortaicce

ya ova los argumentos econômicos a favo, de la lil.e.tad .lc competenc.a y 
de

-r- -jzjssmz;

adecuada de fomentai los nteresac j 

proclaman 
la lucha y

csenci.es de.Pprogresso 
V en 

^

ri »» Heiar i li naturaleza abandonada a sus 
propias 

fuerzas, á con

Bmtavtmmtm

individualismo 
conduce al anarquismo 

.

GETTEL 
- op. cit., II. 

pág. 
213.

(27) 
- 

"La 
idea dcl derecho natural ejercc una a.tracciôn c

v\/111 Fnlti en esta época cl sentido y 
la 

preocupacion 
por 

la historia y 
se

siglo XV111. Falta cn esta s 

.Ulhcla 
libertar la vida de los costumbres

tiene cm «casa ^ 
'No'ha 

existido, en nigún tieinpo. uma confiatiza

e instituiones 
dc la Antiguec a „iesenta 

a la razón como uma 
panacea

tan ilimitada en la 
pc.fecc.on 

humanase pmenua 
ut nalurales, 

a las

c.ue remedia todos los males 
.«Jl 

S^^ tnEan l^ombres 
bajo la con-

numerosas y 
opuestas leycs dcl rnmo 

reacción contra el interven-

«6,, de, y . pretende 
,«¦

£ savrrfari-»a 

de»,».
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gia. 
Como nota ironicamente

Maunier 
(a8)., 

"intitula-se 

soció-

logo todo ideólogo, 
profeta 

ou re-

formador". Mas a Sociologia mo-

derna tem reagido, exigindo res-

peito 
aos seus verdadeiros limi-

tes. Do contrario, seria correr,

com maior ridículo, a aventura do

Direito Natural dos séculos XVII

e XVIII 
(89).

na tu rales aparece en fuerte contraste con Ias condiciones de la realidad en Eu-

ropa. El descontento 
y 

el espirito critico corren entre los hombres, 
y 

comienzan

a 
preguntarse 

como se debe organizar el Estado, de conformidad com Ias leyes de la

Naturaleza. A mediados dei siglo XVIII, el despotismo ilustrado intenta la apli-

cación de los 
princípios 

dei derecho natural en sentido tutelar e intervencionista:

pero 
en la última etapa, el 

pueblo 
Ueva a la realidad, 

por 
si mesmo, aquel idea-

rio, en la Revolución francesa**.

GETTEL 
- Opm cit, II, 

pág. 
«2.

(28) - 
MAUNIER 

- Op. cit., 
pág. 

8.

(29) — 
Vide a obra ultimamente aparecida de ANDRÉ MADAY — 

Introdu-

ction a la Sociologie, Paris, 1937.



Espírito mâtogrossense

JOSÉ DE MESQUITA

Desembargador do Tribunal de Ap41a$fe»,

Presidente da Academia Mâtogrossense, Mem-

bro dos Institutos Históricos Brasileiro, de

São Paulo, do Ceará e de Mato Grosso. Di-

retor d'"A Cruz", de Cuiabá"

Estuda o autor um 
pouco 

de historia 
política 

do 
grande 

Estado do nosso

"hinterland". 
Mostra os seus sentimentos 

políticos 
de ordem, de liberdade

e de respeito à autoridade dentro da comunidade brasileira. Estuda os

seus homens 
públicos 

em todas as épocas, e fixa 
nitidamente o carater do

matogrossensse em seu dúplice aspecto espiritual 
— homem livre e obe-

diente. Rememora as campanhas 
políticas 

e a fama que ganhou 
de íur-

bulento e revolucionário, citando casos e fatos. 
Casos esporádicos, como o

de Generoso Ponce, e seus atentados à liberdade. Termina mostrando o

gênio 
democrático do homem cuiabano e seu horror às ideologias exô-

ticas, marchando sempre dentro da ordem autonomistas e democrática, no

limite dos seus direitos e deveres. •

AQUÉM 

se 
proponha 

a lazer

um estudo da historia 
po-

lítica de Mato Grosso, im-

pressionará 
desde logo o fenôme-

no do inato amor à liberdade, as-

sociado ao respeito à autoridade

constituída, 
que 

sempre vincou

de forma indelevel o espírito das

populações 
do 

grande 
Estado oes-

tino. Esses sentimentos manifes-

tam-se como verdadeiras 

"cons-

tantes 
psíquicas" 

e afloram a cada

passo, 
de forma 

golpeante, 
indis-

simulavel, na evolução nítida e

marcada, através dos vários 
pe-

ríodos da sua vida.

Desde o alvorecer, sem descon-

tinuidade, mesmo aparente, ve -

mo-los alternarem-se, completan-

dose, como faces de um mesma

prisma.

Aqui é o espírito conservador

cristalizando-se em homens-sím-

bolos, como Luiz de Albuquer-

que, 
no 

período 
colonial, Lever-

ger, 
na fase monárquica, Pedro

Celestino, na éra republicana.

Homens 
que 

assinalam uma épo~

ca e espelham a mentalidade dum

povo.

Ali é o espírito revolucionário,,

nas reações nativistas do começo
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do século XIX, nos Casos Navar-

ro de Abreu, Poupino c Manuel

Alves, figuras típicas também,

noutro sentido, encarnando o es-

pírito 
loca li st a na revolta contra o

centro, combatendo os elementos

alienígenas.

E nas lutas 
que 

assinalaram o

advento da república, e se 
pro-

longara 111 
|x>r 

todo o vintenio 
qua-

si, de 1890 a 190(1, fase ainda não

suficientemente analisada à luz da

sociologia e da 
psicologia 

coletiva.

Tudo isso nos tem 
persuadido

da conveniência de um estudo 
pro-

fundo da alma matogrossense, ou,

para 
melhor dizer, do cuiabano,

considerado o homem do norte e

do centro como sendo, até bem

pouco, 
o único e verdadeiro bio-

tipo matogrossense.

Uma escavação bem encami-

nhada 
j>elas galerias 

desse subter-

raneo, ainda escuro e 
pouco 

are-

jado 
do espírito matogrossense,

fora coisa muito interessante e ins-

trutiva, 
para 

elucidação, em 
globo,

do fenômeno social brasileiro.

E' o 
que 

nos acudiu fazer, em

ligeiro esboço, nesta serie de 
pe-

quenos 
ensaios.

Estudos sobre o

matogrossense

O 
que 

de mais notável se tem

feito, nesse sentido, consta dos

trabalhos de Virgílio Correia Fi-

lho, nos seus valiosos ensaios De

Magessi a Pimenta Bueno e A Re-

públiea 
em Mato Cwrosso, vindos a

lume nos volumes IX a XII e

XXIX a XXXIV da Revista do

Instituto Histórico de Mato Gros-

so, e das efemérides coligidas 
por

Estevão de Mendonça sob o títu-

lo Datas matogrossenses, elemen-

to de 
paciente 

compilação, matgi-

nado, aqui e ali, de interessantes

glosas 
aos acontecimentos regis-

tados.

João 
Barbosa de Faria nos 

pro-

mete nesse sentido curiosos estu-

dos, dos 
quais já 

tivemos ensejo

de conhecer tópicos bem expres-

si vos, mas o seu estado de saúde

nos tem impedido de ver divulga-

dos os seus ensaios em torno de

uma das fases mais característi-

cas da historia 
política 

de Mato

Grosso, coincidente, no 
plano ge-

ral do 
país, 

com os dias tormento-

sos 
que 

vão da abdicação à maio-

ridade.

O dúplice aspecto de

sen espirito

Rápida visão 
panorâmica, 

num

golpe 
de conjunto, 

permitir-nos-à,

desde logo, frisar 
que 

o espírito

matogrossense se informa sob es-

se dúplice aspecto 
— 

extremado

amor à liberdade, 
por 

um lado, e,

doutra banda, acatamento ao 
prin-

cipio natural da autoridade.

Temperam-se e fundem-se, ad-

miravelmente, na 
psique 

do ho-

mem do extremo oeste, essas 
qua-

lidades oriundas do meio e da

época em 
que 

se lhe formou a ra-

ça, 
de tal maneira 

que 
sabe, co-

mo 
poucos, 

cultuar a independen-

cia, sem excessos demagógicos e

respeitar o 
poder, 

sem servilismos

aviltantes.

Democrata 
por 

índole e educa-

ção, 
visceralmente amante das

prerrogativas que 
fazem realçada

a 
personalidade 

humana, sem de-

trimento dos direitos imprescindi-

veis ao bom funcionamento do

mecanismo social, o matogrossen-

se 
— 

e a sua historia nô-lo 
põe 

em

relevo mais de uma vez — 
é um

cultor da liberdade ao mesmo
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tempo 
que 

cioso do 
prestigio 

da

autoridade legal.

Na esfera de suas relações com

o Centro, sempre impregnado do

sentimento da unidade nacional,

já 
em 1821 afirmava, na expressi-

va Exposição da Junta Governa-

tiva: 

"o 

povo 
de Cuiabá se agi-

tou e se moveu, mas foi somente

para 
recobrar a sua felicidade,

... 6' 
quizer 

ser livre daquela ma-

neira 
por que 

o devesse ser, isto

he, tendo uma segurança moral

•de suas 
pessoas, 

uma 
propriedade

constante de seus bens, uma li-

herdade em 
fim, que 

não 
pudesse

perder, 
senão nos casos 

previstos

e determinados 
pelas 

Leys..(o

grito 
é nosso).

E realizou a sua revolução au-

tonomista, mais de uma ano an-

tes da Independencia Nacional, e

"sem 

se entregar a dissenções in-

"ternas 

sempre funestas, conseguiu

criar huma nova forma de 
gover-

lio Provincial 
que 

trabalhasse eii-

caz e ativamente em combinar a

felicidade de cada hum com a fe-

licidade de todos e a felicidade de

todos com a felicidade de cada

luirrT. 
(Exposição 

citada).

Reação contra os represen-

tantes do 
poder 

central

Não deixa, assim, de reagir con-

tra os representantes do 
poder 

cen-

trai, 
quando postos 

a serviço dos

cerceadores da liberdade 
pública

ou das 
garantias 

individuais as-

seguradas na lei.

Além desse movimento de 1821,

de extraordinário alcance como

tentativa de self-government ante-

cipando-se à 
própria 

emancipa-

ção política 
do Brasil, são 

para

notados os de 1892 e 1906, em 
que

•o matogrossense se colocou con-

tra a corrente, combatendo, no

primeiro, 
a força federal aquarte-

lada em Cuiabá e 
que 

amparava

a situação dominante e dirigindo-

se, no segundo, francamente con-

tra a 
política 

de Rodrigues Alves,

que prestigiava 
o 

governo 
Anto-

nio Pais. E triunfou, uma e ou-

tra vez, a sedição libertadora, es-

teada nas forças vivas da opinião,

e a alta administração do 
país 

re-

conheceu a nova ordem de coisas,

consagrada 
pela 

lógica irrefraga-

vel dos fatos consumados, como

pelo 
sufrágio das simpatias nacio-

nais.

Nessas dtias curvas fechadas da

evolução matogrossense bem fia-

grante 
se mostra o sentimento de-

mcorático, o arraigado amor à li-

herdade e à lei, 
que 

saturam o es-

pírito 
brasileiro das terras dis-

tantes do Oeste.

Comporta o tema amplíssima

explanação e conclusões oportunís-

si mas 
para 

o movimento 
que 

vi-

vemos.

Não me sobram lazeres, 
porém,

que permitam 
ir até onde devia

e 
queria 

chegar.

Apenas, em largas 
pinceladas,

deixarei aqui, nesta serie de en-

saios, a matéria rascunhada 
por

assim dizer. Para desenvolvimen-

to ulterior, se 
possivel.

Para 
pista 

ou roteiro a outros,

mais competentes ou menos so-

brecarregados de encargos.

Como 
quer que 

seja, o 
que 

aí

fica vale 
por 

uma tentativa, um

rumo 
que 

se esboça, numa boa in-

tenção, meio objetivada ao menos.

A deposição do 
governo

Francisco de Paula

A 20 de Agosto de 1821, o 
povo

cuiabano insurge-se e apeia do 
po-

der o 
governador 

e capitão-general

Francisco de Paula Magessi Ta-
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vares de Carvalho, substituindo-o

por 
uma 

junta governativa, 
com-

posta, 
na maioria, de elementos

locais, na 
qual 

se viam represen-

tados, 
por 

figuras de real 
proje-

ção, 

"as 

tropas de i.a e 2.a linha,

o Clero, a Nobreza e o Povo".

Os 
que, 

no fraseado desse inte-

ressante documento 
que 

é a 
já 

ci-

tada Exposição, 

"declaração 

ser de

absoluto interesse comum depor-

se do 
governo 

o Governador e

Capitão-General" e 

"para 

o subs-

tituir efetivamente elegerão nove

Deputados, 
que 

compozessem hu-

ma 
Junta 

Governativa Provisória,

que 
na mesma occasião foi insta-

lada" são os mesmos 
que, 

a 
7 

de

Maio de 1892 e a 23 de 
Junho

de 1906, se erguem, de armas na

mão, contra o Governo local, sa-

bendo-o apoiado 
pela 

força de li-

nha e 
pelo poder 

federal, e isso

não obstante, conseguem, ao cabo

de 
poucos 

dias, só com o concur-

so de tropas irregulares, comple-

ta e decisiva vitoria. E' 
que, 

no

dissídio entre a autoridade e a lei,

entre o 
poder 

e a liberdade, triun-

fam sempre as últimas, em nossa

historia 
política, 

desde 
que 

os 
pri-

meiros, excedendo-se dos naturais

limites, se convertem na opressão

ou no autoritarismo desbragado.

Fama de turbulento e

revolucionário

Ganhou, 
por 

isso, o matogros-

sense fama de turbulento e revo-

lucionario. Nada mais injusto c

errado. E' 
preciso que 

se eviden-

cie bem ao vivo 
que, 

em Mato

Grosso, nas 
poucas 

vezes em 
que

o 
principio 

da autoridade ba-

queou 
frente à arrancada revolu-

cionario, é 
porque 

aquele deixa-

va de ser autoridade 
para 

se trans-

formar em máquina compresso-

ra, e esta desfraldava a bandeira

das 
justas 

reivindicações do 
povo

oprimido e violentado. Assim foi

em 1821. E assim se reproduziu

em 1892 e em 1906.

Fora disso, nenhum 
povo, 

tal-

vez, se vá encontrar mais respei-

tador da lei e do Governo legal,

o 
que 

é uma expletiva, 
pois para

ser Governo há 
que 

trilhar os ca-

minhos do direito, sob 
pena 

de ser

apenas um simulacro de autori-

dade.

O movimento encabeçado

por 
Generoso Ponce-

Esse o 

"espírito 

matogrossense",

que 
desejo deixar bem caracteri-

zado neste rápido esboço, espírito-

tão ignorado e, o 
que 

é 
pcor, 

tão-

mal compreendido.

Esse espírito, sempre alerta na

revolta contra a 
prepotencia, 

fa-

ria 
que 

aqueles mesmos 
que 

con-

duziam o 
povo 

à vitoria 
pelos

princípios 
democráticos, fossem

por 
ele abandonados, 

quando,

por 
sua vez. se enveredassem 

pe-

lo declive sinuoso e escorregadio

do absolutismo e do capricho 
pes-

soai.

Caso típico, muito de ser refe

rido, como exemplo, o de Gene-

roso Ponce, 
que, 

em 1892, enca-

beçou a reação 
popular 

contra o-

governo, 
e, dentro em 

pouco, 
viu

alhearem-se de si as simpatias an-

tes conquistadas, 
por 

se haver de-

monstrado 
personalista 

e 
pivró

nico, em dois lances da vida 
po-

lítica do Estado 
— 

o chamado 

"ca-

so dos bondes" e o da candidatu-

ra 
João 

Felix.

Ambos delatam estrabismo de

visão 
politica, por parte 

de um

chefe de 
partido que 

havia conse-

guido 
relativa 

popularidade 
e sa-
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crificou-a aos seus impuhos de

mandonismo.

Valera referidos 
— 

sobretudo o

primeiro 

— 
esmiuçadamente, 

por

muito expressivos a fazer rcssair

qualidades 
mestras do espírito ma-

togrossense

A renuncia de Antonio

Correia da Costa

Governava o Estado Antonio

Correia da Costa, cuja administra-

ção, quasi 
a meio, corria sob os

melhores auspícios .

Homem culto, de ilustre estirpe

e merecido 
prestigio, 

Antonio Cor-

reia 
pertencia 

à corrente 
que 

ven-

ceu a revolução de 1892 
— 

o 
par-

tido republicano. Em 
poucos

meses de 
governo, 

introduzira sen-

siveis melhoramentos no apare-

lho administrativo, mostrando-se

digno continuador de Manuel

Murtinho, o 
primeiro presidente

constitucional, a 
quem 

Mato Gros-

so deve as suas melhores leis.

Amigo 
pessoal 

e correligionário

político 
de Ponce, a cuja causa

se integrara, com ardor, sacrifi-

cando-lhe até a sua liberdade,

preso que 
fora no Governo Pro-

visorio e deportado, Antonio Cor-

reia iria, entretanto, inopinada-

mente, sofrer uma agressão ao seu

prestigio 
de 

governo, 
oriunda da

vaidade caprichosa daquele chefe

partidario.

Por medida de segurança 
pú-

blica, determinara o 
governo 

o

recolhimento dos carris de tração

animal 
que 

faziam, a esse tempo,

>os 
transportes urbanos em Cuia-

bá.

Chega a Capital, nesse ínterim,

o chefe republicano, 
que, para

alardear 
poderio, 

insuflado 
por

bajuladores 
que 

nunca faltam,

e sem se 
preocupar 

com a situa-

ção 
falsa em 

que 
deixava o seu

amigo, o chefe do Estado, manda

sair o bonde, 
para 

conduzí-lo da

estação a sua casa. Era um che-

que 
evidente, espetacular, ao 

pres-

tigio do 
governador, 

cuja autori-

dade dessarte se anulava ante a

suprema vontade do chefe 
poli-

tico.

Demite-se, ato continuo, o che-

fe de 
policia, 

Frederico 
Josetti, 

o

responsável direto 
pela 

determi-

nação violada.

E Antonio Correia, num 
gesto

que 
bem lhe indica o tempera-

mento nobre e são, renuncia o

Governo, 
preferindo 

as incertezas

e agruras do ostracismo à desmo-

ralização.

Não houve explicações 
possi-

veis, conquanto Ponce as 
procuras-

se dar ao 
presidente, já 

então re-

conhecido o seu 
grande 

erro, de

graves 
conseqüências 

que 
não me-

dira nem esperava.

Nesse dia, começa, na opinião

sensata, o eclipse do seu 
presti-

gio.

E o 
partido 

republicano desce,

de 
queda 

em 
queda, 

até à ruina

final.

Novo atentado de Ponce

à liberdade

Nas eleições 
presidenciais 

—

depois de longa fase de agitação,

em 
que 

o 
governo 

andou de mão

em mão até ir 
para 

às dum su-

plente 
de vereador, Antonio Lei-

te de Figueiredo 
— 

Ponce se reve-

la, novamente, inhabil, desastra-

do mesmo, 
pretendendo 

impor,

contra o 
partido, 

um candidato

pessoalmente 
digno e capaz, mas

que 
trazia a eiva de ser apenas,

politicamente, 
um homem de con-

fiança do chefe republicano.
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Eia, mais uma vez, ir de encon-

tro ao 

"espírito 

matogrossense",

que 
ele afrontara, no caso Cor-

reia, em seu respeito à autorida-

de legal e, agora, no seu amor vis-

ceral à liberdade.

E o chefe 
partidario que jm>s-

suia inegáveis 
qualidades 

direti-

vas, mas a 
quem 

a fatu idade e o

capricho mal inspiraram nesses

dois incidentes, vê, da noite 
pa-

ra o dia, desmoronar-se o seu 
pres-

ligio, com a dessidencia aberta no

seio da facção 
que 

lhe obedecia

ao mando.

Ascende ao 
poder 

o 
partido

constitucional, para, 
sete anos

após, cair, 
por 

sua vez. diante da

ofensiva revolucionaria de 1906,

cm consequencia das tropelias aos

direitos e agressões à vida e 
pro-

priedade 
dos adversarios.

E assim tem sido sempre, toda

a vez 
que 

os dirigentes tentaram

contrapor-se 
j>ela 

violência ou 
pe-

la fraude, às corrente» dominado

ras da opinião injugulavel e 
po-

derosa do 
povo 

matogrossense.

Escravos da lei

Valeria, não fosse alongar, sem

vantagens maiores, este sfintuito

político, 
focalizar aqui a incontes-

te legitimidade desses movimen-

tos de opinião, 
que 

vão do levan-

te vitorioso de Agosto de 1821,

passando pela 
Rusga, ou revolu-

ção 
nativista de 1N34 e ultimando-

se com a revolução de con-

tra o 
governo 

do General Caetano

de Albuquerque, 11a 
qual 

o 
povo,

na sua maioria, ficou ao lado des-

se 
presidente, que 

havia rompido

com o seu 
pai 

tido 
por pretender

enfreá-lo a conveniências e in-

junções que 
lhe viriam nulificar

de todo a autonomia 
governativa.

As exemplificações são abun-

dantes e 
qual 

a 
qual 

mais expres-

siva, das mais antigas às mais re-

centes, 
quasi 

de atualidade. Não

há mister, 
porém, 

eis 
que 

o 
que

aí fica basta a comprovar de so-

bejo a nossa assertiva inicial 
—

o matogrossense é respeitador da

lei. da autoridade constituída, or-

deiro e 
pacato, 

como 
poucos, 

mas

tremendo, irreprimível no reagir,

até 
pelas 

armas, contra o sacrifi-

rio das suas liberdades 
públicas 

e

garantias 
individuais.

Realiza 
por 

esta forma, no seu

sentido 
profundo 

da ordem e no

seu culto ardente da liberdade,

esse tipo ideal da humanidade,

constituído de indivíduos 
que 

se

não escravizam senão ao império

da lei.

Bem lhe assenta aquele inc.ÍM-

vo dístico 
— 

erigido em lema 
po-

lítico dessoutro 
poM* 

de 
gloriosas

tradições, nobre, 
pacífico, 

mas

sempre cioso de suas 
prerrogati-

vas 
— 

o mineiro: sub lege, et li-

bertas. A liberdade, sob o reinado

da lei.

Esse, de fato, c o único regime

que 
se harmoniza com o senti-

mento alto e nobre da dignidade

huntana.
«

Precoce manifestação auio•

nomista e democrática

Bem claro vai, à luz de tais

premissas, que 
o matogrossense,

disciplinado como 
poucos, 

— 
e aí

estão 
para 

o comprovar à 
justa

os fenômenos Antonio 
João 

e

Batista das Neves 
— 

não compre-

ende, nem se adapta a ideologias

que 
começam 

por 
suprimir a ao-

ção 
da 

personalidade, 
erigindo em

norma de vida coletiva a estato-

latria 
— 

o 
poder 

onipotente e in-
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contestável de um homem ou de

um 
partido.

Repugnar-lhe-à ao 
paladar 

de-

1 içado como à sensibilidade mo-

ral e à estrutura 
jurídica, 

tanto

o bolchevismo russo como o racis-

mo alemão, marcados, ambos, 
pos-

to, na aparência, contrários, 
pelo

mesmo signo de violenta abolição

da liberdade e 
pela 

supressão do

primado 
espiritual.

Fugindo aos extremos, o 

"espí-

rito matogrossense" só entende a

vida no seio da harmonia serena

e equilibrada 
que 

se encontra no

plano 
de coordenação entre a li-

herdade e o 
poder, 

naquele vér-

tice 
político 

em 
que 

se tocam e

se fundem o sentido 
perfeito 

da

ordem e a conciencia cristã da li-

berdade 
— 

contidas apenas 
pela

lei.

Fora disso, o 
que 

fica 
para 

lá

das fronteiras e a anarquia, a

servidão e a desgraça.

Anarquia, oriunda da hipertro-

fia liberal, 
que 

descamba fácil-

mente nos horrores demagógicos,

tipo Terror francês de 
93.

Servidão, filha da hipertrofia

autoritarista, 
produzindo 

esses re-

gimes 
anti-humanos, 

que 
são a

abolição da hierárquica dos var

lores morais c a anulação de to-

dos os direitos, a começar 
pelo

de 
pensar.

Num e noutro caso 
— 

desgra-

ça 
individual, angustia coletiva.

Com isso e 
que jamais 

se com-

patibil 
izaria o 

"espírito 

mato-

grossense" 

— 
formado na escola

saúdavel e arejada da democracia,

que, 
só ela, bem entendida e exe-

cutada, 
pode 

ser o instrumento

da salvação dos 
povos.

Lembremo-nos, na hora incer-

ta 
que 

vive o mundo, 
que, 

há mais

de um século, o 

"espírito 

mato-

grossense", 
na sua 

primeira 
e 

pre-

coce manifestação autonomista e

democrática, 
já propugnava por

uma feliz combinação socio-polí-

tica 
— 

a 
que 

casa a 

"felicidade

de cada um com a felicidade de

todos" e a 

"felicidade 

de todos

com a felicidade de cada um".



A estruturâ 
políticõ 

como expressão

dds necessidddes sociõis

WALTER MASSON PEREIRA DE ANDRADE

i.° Tenente do Exército

Estuda o articulista a estrutura 
política 

como expressão verdadeira das

necessidades sociais. Para isso, 
passa 

em revista a evolução das nossas

instituições até o 10 de Novembro de 1937. Estuda as lutas intestinos dos

países 
sularnericanos, com o fito 

da liberdade 
política; 

o caudilhismo; o

Brasil unido e as figuras 
de Caxias, Rio Branco e Pedro II. Passa a es-

tudar a nossa economia colonial e a implantação da industria brasileira,

para 
depois tratar da nossa organização 

política, 
com o vicio eterno do li-

beralismo. Trata do regime monárquico e dos seus serviços ao 
pais; 

do

concurso da escravatura e do braço europeu à nossa economia. Em segui-

da, estuda o regime republicano, e a sua estrutura 
política. 

Tece comen-

tarios orientados 
para 

uma conclusão do 
problema 

brasileiro, 
que 

corres-

pondesse 
aos nossos anceios. Só conseguimos isso com a implantação do

Estado Novo, 
que foi a cristalização da Revolução de 1930, o epílogo de

uma marcha sem diretrizes desde 1822. Passa a analisar o Estado Nova

e as suas realizações no nosso clima 
político-social. 

Concluindo, assegura

que 
houve um imperativo de ordem histórica 

que 
determinou o novo re-

gime 
brasileiro.

A 

ESTRUTURA 
política 

das

nações obedece, em sua 
gê-

nese e crescimento, a um

processo 
de evolução em tudo se-

melhante ao desenvolvimento dos

indivíduos.

Foi do estudo de nossa historia,

de nossas tradições c de nossas ne-

cessidades sociais, entrelaçadas em

aspectos concorrentes e solidários,

que 
surgiu a solução única, neces-

saria e suficiente, capaz de aten-

der aos reclamos do 
país: 

a Cons-

tituição de 1937.

Nos 
países 

americanos, na fase

colonial, a introdução das normas

de 
governo 

trazidas das metrópo-

les, sofreu violenta adaptação

afim de se tornar exeqüível o seu

funcionamento numa sociedade

praticamente 
inexistente. Essa

superposição de instituições, 
pura-

mente empírica, não obedeceu a

nenhum cunho científico ou ex-

perimental, 
uma vez 

que 
Portugal

e Espanha se tornaram nações

possuidoras 
de impérios coloniais,

com a descoberta da América e
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périplo 
da África. Conseqüente-

mente, a formação social e evolu-

^ão 
econômico-social das futuras

nações latino-americanas se operou

tumultuosamente.

Agitada 
pelas 

lutas da Indepen-

dencia, resultantes da exacerba-

^ão 
nativista, a América Latina,

rebelde à exploração das metrópo-

les 
que 

lhes não atendia as mais

come/inhas necessidades nem 
per-

mitia a expansão das suas 
possibi-

lidados, consumou este ideal an-

tes 
que 

o 
processo 

de evolução 
po-

lítica houvesse atingido a maiori-

<dade.

O 
fenômeno 

do can-

dilhismo

Daí resultou o longo 
período 

de

agitações internas, o florescimento

-do 
caudilhismo, nas Repúblicas

Híspano-Americanas. No Brasil o

mesmo fenômeno sob outros as-

pectos 
é observado: o agitado Pri-

meiro Império, o 
período 

regen-

ciai, as revoluções e movimentos

regionais, com finalidade de im-

plantar 
a república.

O Brasil, mercê de circunstan-

cias especiais e 
principalmente 

de-

vido a figuras de excepcional va-

lor, como Pedro II, Caxias e Rio

Branco, 
pôde 

consolidar a inde-

pendencia 
e unidade 

políticas, 
sem

conseguir, entretanto, incentivar

as atividades materiais, causa e fi-

nalidade do 
progresso 

do 
país.

A evolução do Brasil Indepen-

dente, mostra-nos à saciedade 
que

as nossas élites dirigentes, 
quer 

no

Império, 
quer 

da República, esta-

vani muito longe de 
possuir 

os

conhecimentos técnicos e 
práticos,

indispensáveis ao forjamento da

nossa estrutura 
política.

Assim, em obediencia aos dita-

mes da 
política 

liberal, em 
pleno

florescimento no mundo ociden-

tal, forjámos a nossa estrutura 
po-

lítica de acordo com os 
princípios

proclamados pelas 
Revoluções

Francesa e Americana.

As bases da nossa orga•

nização econômica

A nossa incipiente organização

econômica era baseada unicamen-

te na exploração agrícola e 
pe-

cuaria.

As industrias 
proibidas pela 

Me-

trópole, embora fossem 
permitidas

a 
partir 

de 1808, na realidade con-

tinuaram na 
prática proibidas 

de-

vido aos tratados comerciais com

a Inglaterra, 
posteriormente 

es-

tendidos às demais nações.

Além disso, a tarifa aduaneira

liberal, de finalidade 
puramente

fiscal, não constituía 
proteção 

su-

ficiente a 
qualquer 

industria 
que

se tentasse implantar no 
país.

A única tarifa de finalidade 
pro-

tecionista 
que 

tivemos no Império

foi a do Ministério Caravelas, de-

vido á influencia de Alves Branco,

e coincide com o aparecimento de

Mauá e florescimento de diversas

industrias e introdução no 
país 

de

diversos melhoramentos materiais,

desde a estrada de ferro, estaleiro

de construção naval, companhias

de navegação, até a instalação do

gás, 
esgotos, etc., no Rio de 

Ja-

neiro.

Apesar desses benefícios inega-

veis, a duração dessa tarifa foi efê-

mera, 
porque 

a nossa mentalida-

de, trabalhada 
pelos 

estudos filo-

sóficos, literários, 
jurídicos 

e reli-

giosos, 
mostrava inaptidão 

para
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compreender a revolução ocasio-

nada 
pela 

máquina e as conse-

quencias 
decorrentes.

Anemiado 
por 

uma 
politica 

eco-

nômico-financeira liberal» traba-

lhando contra o 
país 

de todas as

formas, com a organização eco-

nômica baseada na agricultura em-

pírica 
e unicamente extrativa e

tendo a organização social baseada

110 braço escravo, o 
progresso 

ti-

nha 
que 

ser lento, cheio de trope-

|x>s, puramente 
superficial, e a

relativa 
paz 

desfrutada era a 
paz

das senzalas, 110 dizer de Gilberto

Amado 
(1).

A nossa organização

politica

A organização 
política 

trazia

como vicio de origem o espírito

liberal, revestido da forma repre-

sentativa 
parlamentar, 

mecanismo

de todo inapto ao nosso meio,

gráu 
de cultura do 

povo 
e evolu-

ção 
social do 

país.

O fenômeno, 
já 

observado na

fase colonial, de superpor institui-

çôes 
em desacordo com as necessi-

dades sociais, ainda uma vez se

repete na fase imperial, com visi-

veis danos ao 
progresso 

nacional.

lemos a 
profunda 

convicção,

apesar disso, de 
que 

a implantação

da monarquia no Brasil foi me-

dida, sem exagero, 
providencial.

O regime monárquico, 
pela 

sua

estabilidade, resguardou a unida-

de da nascente nacionalidade, ser-

vindo-se 
para 

a consecução desta

finalidade do imortal Caxias, 
que

aliava ao 
gênio 

militar não menor

descortinio 
político.

A implantação do regime re-

publicano, 
ao se tornar indepen-

dente o Brail, teria sido fatal à

sua unidade 
política, 

como 
judi-

ciosamente observa 
José 

Maria

Belo 
(2).

O maior serviço do

Império

Os 
precalços que 

venceu o Im-

perio 
afim de manter a unidade

do Brasil são o maior serviço 
por

ele 
prestado 

ao 
país, 

embora não

o absolvam de outros erros, 
prin-

cipalmente no terreno social e

econômico.

A falta de diretrizes econômicas

im[)ediii a consolidação da unida-

de nacional, 
que, politicamente,

contra todos os obstáculos, se rea-

lizou.

O erro de entregar o ensino 
pri-

mario às 
províncias, 

consumado

no Ato Adicional de 1834, man-

tido durante os longos 
períodos

monárquico e republicano, impe-

pediu 
a difusão da cultura com di-

retrizes uniformes. Esse ensino

precário, 
em vez de despertar o

amor à terra e à 
gente 

do Bra-

sil, o cunho nacionalista, tendia ?

a 
propagar 

o regionalismo, 
que

as causas históricas e 
geográficas

criaram e mantinham.

A substituição do

braço escravo

O erro na solução do 
problema

do braço escravo não foi o retar-

dar em libertá-los e sim descuidar-

se da sua substituição 
pelo 

imi-

grante 
europeu.

(1) 
— GILBERTO AMADO — A margem da Historia da República.

(*) 
— 

JOSÉ' 
MARIA BELO — Historia da República, 

pág. 
19
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Não se diga, como lemos alhu-

res, 
que 

foi obstáculo à imigração

a repugnancia do colono europeu

em se dedicar a atividades 
que 

o

país 
reservava aos cativos.

Nos Estados Unidos também a

escravatura existiu até 1865, o 
que

não impediu 
que 

esse 
país 

rece-

besse imigrantes 
que 

naquela da*

ta atingiam um total de 
4.863.937,

enquanto 
que 

o Brasil até o ano

de 1939 só recebera 
4.798.601.

Influíram 
poderosamente para

essa 
pequena 

receptividade do

Décadas

1820 
1830

1831 
1840

1841 
1850

1851 
1860

1861 
1870

1871 
1880

1881 
1890

1891 
1900

1901 
1910

1911 
1920

1921 
- 
193°

1931 
- 
1939

Total

A estrutura 
política 

dada

pela 
República

O confronto dispensa comenta-

rios.

Com a implantação da Repú-

blica, uma vez ainda os nossos ho-

mens 
públicos 

deram nova de-

monstração de 
que 

não 
possuíam

aptidão 
para 

resolver os nossos

problemas 
básicos.

A estrutura 
política 

resultante

do sistema adotado, não corres-

pondia 
às nossas tradições nem

atendia às nossas necessidades.

Brasil as condições higiênicas,

completamente descuidadas duran-

te o Império e a ausência de uma

política 
imigratória, inteligente-

mente dirigida.

Essas condições, mais 
que 

as ou-

tras 
que 

se 
possam 

apontar, foram

as causas 
que 

impediram a cana-

lização do braço trabalhador 
para

o Brasil.

Eis o movimento imigratorio, a

partir 
de 1820, 

por 
décadas, da

Brasil dos Estados Unidos:

EE. Unidos Brasil

151.824 9105

599-125 2.838

1.713.251 6.795

2.598.214 121.747

2.314.824 97-64*

2.812.191 I99.128

5.246.613 550.906

3.687.564 1.143.902

8-795-383 698.159

5.753.811 818.231

4.107.209 870.126

457-675 280.023

38.237.674 4.798.601

A República abandonou o mais-

precioso 
legado do Império ao

adotar a federação, com uma so-

ma de autonomias tais 
que 

era

antes uma confederação.

O resultado da 
prática 

de cin-

coenta anos de federeção demons-

tra 
que 

nenhum dos males 
que

eram atribuídos ao unitarismo

teve solução e, muito ao contrario,

todos os 
problemas que 

se apre-

sentavam insoluveis assim 
perma-

neceram e, 
peor 

ainda, foram cria-

dos 
problemas que 

não existiam..-

As finanças da República, 
prin-



66 CULTURA POLÍTICA

cipalmente no capítulo dos em-

préstimos 
externos dos Estados e

Municípios, constitue uma edifi-

cante lição de 
quantos 

danos 
po-

de acarretar a um 
pais 

a copia de

instituições alheias.

Dessa maneira, aumentou o

cáos, criaram-se novos 
problemas

que 
se complicariam de maneira

incessante até o deflagrar da cri-

se 
geral, 

em 1930.

A inaptidão da estrutura 
poli-

tica imposta ao 
país 

em 1891 foi

magnificamente estudada 
por 

Al-

berto Torres e Oliveira Viana,

que, 
analisando-a à luz da evolução

social e 
política 

do Brasil, mostra-

ram o artificialismo do metanis-

mo importado, incapaz de atender

aos 
problemas 

cruciantes 
que 

re-

sultaram da mudança de regime

e mesmo de cuidar dos 
problemas

que 
deram origem à implantação

da República.

As sucessivas crises econômicas,

políticas 
e sociais, 

que 
agitaram o

período 
republicano, eram 

prenun-

cios e sintomas de 
que 

o estado

de coisas criado 
pelo 

mecanismo

político, 
estava em desacordo com

a realidade nacional, 
que 

era ne-

cessaria a modificação dos rumos

afim de atender a nossa realidade.

A necessidade de tuna

solução brasileira

Era necessário enfim encontrar

a solução brasileira 
para 

o nosso

problema.

Em 1930, o sentimento de re-

pulsa que 
o 

povo 
brasileiro nu-

tria contra a ficção 
política que

nos 
governava 

conjugou-se à cri-

se econômica, 
permitindo 

a defla-

gração 
do movimento libertador

do Brasil.

Vencendo a revolução, segui-

ram-se os 
períodos 

ditatorial e

constitucional, 
profundamente 

agi-

tados 
pela 

demagogia e interesses

contrariados, com a 
propagação

de doutrinas extremistas 
que 

se

infiltraram nos 
postos 

de mando,

subvertendo a ordem 
pública, 

im-

pedindo, pela 
confusão levada ao

seio da opinião 
pública, que 

se

colhessem os frutos 
que 

eram de

esperar e desejar com a vitoria da

Revolução. Apesar disso, e de to-

dos os contratempos, foi altamente

construtiva em todos os setores a

atividade 
governamental 

desenvol-

vida no 
período 

de 1931 à 1937,

restringida a capacidade de ação

do 
governo por 

esses fatores de

ordem interna e tendo agravadas

suas dificuldades com a situação

econômica internacional numa

conjuntura desfavorável, com res-

trições de toda a ordem ao trá-

fego comercial internacional.

A cristalização dos

anseios do nosso

povo

A implantação do Estado Novo,

cristalização dos anseios do 
povo

brasileiro, surgiu como radiante

aurora, longamente esperada e afi-

nal conseguida 
porque 

"a 

revo-

lução de 1930 só se operou, efe-

tivamente, em 10 de Novembro de

1937. E' então 
que 

todo o seu

conteúdo se condensa no sistema

do Estado e a sua expressão 
poli-

tica se sobrepõe aos entraves crea-

dos ainda 
pela 

velha ordem de

coisas, empenhada em deter a mar-

cha triunfante do destino do

país", 
como lapidarmente se ex
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pressou 
Francisco de Campos (3).

A marcha sem diretrizes 
qut

desde 1822 vinha desenvolvendo

Brasil, sacudindo-o 
periodicamen

te com crises de toda a especie,

não se 
podia prolongar.

Encontravamo-nos em 
perigosa

encruzilhada do destino, o Brasil

queria 
existir, crescer e expandii

se, e era tolhido 
pela 

improprit

dade do sistema 
político 

vigente

até 1930, 
que 

o impedia de reali-

zar sua vocação histórica. O dest

jo 
de melhorar, de instituir novo^

rumos, era um anseio 
que 

vinha

das mais fundas camadas 
popula-

res e explodia 
pelas 

vozes mais

representativas daquele 
período,

já 
incorporado ao nosso 

passado

A esscncia do Estaao

Nove

O encontro do Brasil com o seu

verdadeiro destino, com a sua rea-

lidade, 
que 

é a essencia do Esta-

do Novo, consubstanciada na

Constituição de 1937» coincide

com a rápida subversão de valores

internacionais e de cuja reper-

cussão não nos 
podemos 

esqui-

var.

"Marchamos 

para 
um destino

diverso de 
quanto 

conhecíamos

em matéria de organização eco-

nômica, social e 
política, 

e senti-

mos que os velhos sistemas e for-

mulas antiquadas entram em de

clinio. Não é, porém, como 
pre-

tendem os 
pessimistas 

e os conser-

vadores empedernidos, o fim da

civilização, mas o inicio, tumul-

tuoso e fecundo, de uma nova

éra", na magnífica conceituação

do Presidente Vargas 
(4).

O Estado Novo, atendendo aos

múltiplos aspectos do 
problema

brasileiro, 
prepara 

o Brasil 
para

cumprir o seu 
papel 

histórico,

110 concerto universal, revestido da

autoridade 
que 

a solução de seus

problemas permitirá 
ostentar.

O 
problema 

do Brasil era 
prin-

cipalmente um 
problema 

de orga-

nização. Possuíamos todos os ele-

mentos necessários, afim de tornar

o Brasil uma 
grande potência, po-

rém a dispersão de esforços, a fal-

ta de diretrizes 
políticas 

e eco-

nômicas, anulavam essas condições

naturais e impediam a realização

deste ideal 
político.

Precisávamos organizar a eco-

nomia, o trabalho, o ensino, aten-

der à saúde do 
povo, 

entrosar o

sistema de transportes, dar uni-

dade de vistas na realização desses

problemas 
e resolvê-los em função

das nossas necessidades e de acor-

do com os nossos recursos, aten-

dendo às nossas tradições e à fina-

lidade última de todo esse esfor-

ço: 
a 

grandeza 
do Brasil.

Era impossível conseguir seme-

lhante coisa dentro da ordem es-

tabelecida no Brasil até 1930. O

Brasil não existia, era uma ficção,

porque 
a realidade eram os Es-

tados. Hoje o Brasil existe e so-

mente ele constitue 
preocupação

de todos os brasileiros, 
governan-

tes e 
governados.

No regime anterior os 
proble-

mas estudados eram 
puramente

regionais, e sómente 
quando 

o in-

teresse dos Estados coincidia com

o do Brasil, era o deste atendido.

Era a República uma inconsis-

tente estrutura 
que 

o milagre de

equilíbrio 
permitia 

existir. No

(3) — 
FRANCISCO DE CAMPOS 

— O Estado Nacional, 
pág. 36.

(4) — 
GETULIO VARGAS 

— Nova Política do Brasil 
— 

vol. VII 
— 

pág. 331
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estudo dos 
problemas, 

apenas me-

reciam solítica atenção os 
que 

di-

ziam respeito aos Estados.

Se ao menos os Estados conse-

guissem 
solucionar os 

problemas

prementes, 
mais intimamente li-

gados 
aos interesses do 

povo, 
o

Brasil lucraria em última análise.

Entretanto, a realidade é 
que

os interesses 
pessoais, 

de 
grupos 

e

de 
política partidaria, 

absorviam

todos os recursos e desviavam a

atenção dos dirigentes da solução

dos 
problemas 

sociais.

Entregue à sua 
própria 

sorte,

sofria o 
povo, 

e o Brasil se ali-

mentava dos daninhos íruios 
pro-

duzidos 
por 

essa deformação de

normas 
governamentais.

Contra esse estado de coisas se

revoltava a conciencia de todos os

brasileiros mais avisados e de 
pa-

triotismo mais sadio.

O Brasil enfraquecido, presa

imbele dos apetites internos e ex-

ternos, despertou com a ciarinada

vibrante dos 
que, 

sendo brasilei-

ros acima de tudo, não se con for-

mavam com a 
perpetuação 

desse

estado de coisas.

Não souberam compreender os

governantes 
de 1930 a transfor-

mação 
que 

se verificava na con-

ciência do 
poyo 

brasileiro. 
Qui-

seram impor soluções, esquecidos

de 
que 

"não 
são os 

governos que

inventam as situações sociais e as

suas soluções. São essas situações

mesmas 
que 

se impõem aos 
go-

vemos, como necessidades 
pro-

fundas de um momento históri-

co, 
que 

nem sempre compreende-

mos, 
que 

nem sempre nos agra-

dam, mas 
que, 

a despeito disso,

agem sobre nós com a mesma for-

ça 
determinante e imperativa com

que 
os complexos subconcientes e

inconcientes na 
produção 

de cer-

tos fenômenos mentais do homem

são e do homem doente", como sa-

biamente observa Almir de An-

drade 
(5).

Imperativo de ordem

histórica

A estrutura política 
de um 

país

é imperativo de ordem histórica,

social e econômica, e são as ne-

cessidades sociais de uni modo 
ge-

ral a causa dinâmica 
que 

impul-

siona a ação 
política 

do Estado.

A nossa organização legal de

antes cie 1930 estava divorciada da

realidade meso-social cia nação, e

dessa divergencia nasceram os con-

1 li tos em todos os terrenos, 
que 

as-

solaram a vida 
pública 

do Brasil

no 
período 

republicano.

A Política Nacional, 
que 

se tra-

duz 
pelo 

Estatuto Básico, tem 
por

escopo, o 
progresso 

e bem estar do

povo, 
o engrandecimento do 

país

e, 
para 

alcançar esta finalidade, o

Estado lança mão de todos os re-

cursos 
que 

a moderna ciência de

governar 
coloca ao seu alcance.

A ausência de diretrizes educa-

cionais, financeiras, sanitarias, so-

ciais enfim, além de entravar

o 
progresso 

do 
país, propicia 

cir-

cunstancias e ambientes favoraveis

ao desenvolvimento de doutrinas-

exóticas e interesses alienígenas.

Quando 
um 

país 
se encontra

nessas circunstancias, verdadeiro

dilema, sómente um 
grande 

esfor-

ço 
corretivo 

poderá 
restituir-lhe

a verdadeira fonte de vida, a re-

(5) 
— ALMIR DE ANDRADE 

— Força, Cultura e Liberdade, 
pág. 
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tomada de seu curso histórico, a

juxtaposição 
de sua situação legal

com a vida real da nação e em 
ge-

ral essa solução extravaza do 
qua-

dro das soluções legais.

A situação a 
que 

chegara o Bra-

sil 
justificava 

suficientemente a

mudança de normas 
governamen-

tais, afim de restituir à sua vi-

da legal as fontes de inspiração de

que 
não devia ter-se afastado.

O Estado Novo 6 bem o curso le-

gal que 
o Brasil buscava em 1930,

porque, 
consultando os mais sa-

grados 
interesses do 

povo 
e do

país, 
instituiu rumos e diretrizes,

que 
abeberam nas nossas mais 

pu-

ras tradições 
políticas 

e históricas.

O Estado deixou de ser um ele-

mento de 
perturbação 

social, 
por-

que, 
organizando-se em função

das nossas necessidades sociais,

preenche 
a sua finalidade funda-

mental: organizar, dirigir, orien-

tar as atividades sociais, bus-

cando no 
passado 

a experiencia

necessaria ao 
presente, 

afim de

construir o Brasil do futuro.

Pode assim o Brasil cumprir o

seu destino histórico, escudado no

Estado Novo, concio do 
patriotis-

mo de seus filhos, tranqüilamente

seguro de 
que 

não falhara o futu-

ro 
grandioso que 

com serena con-

fiança está sendo construído.



Serviços de utilidâde 
públicâ

MÊS'ELICK DE CARVALHO

Diretor da Secretaria do Interior de

Minas, ex-prefeito municipal

lendo 
publirado 

vários trabalhos nesta Revista, escritor de assuntos 
po-

li ticosadministrativos, eom obras 
publicadas 

— 
o autor deste artigo

trata dos 
problemas urbatios e dos setis serviços de 

primeira 
necessidade,

como sejam: serviço de aguas, esgotos, energia elétrica, telefones e via-

ção etc. Aborda a 
questão 

orçamentaria, incapaz de solvé-los, da 
pareal

assistência estatal aos municípios e entra noutra consideração — o valor da

iniciativa 
particular, 

das empreitadas e sua exploração, dos lucros seduto-

res. Dessa maneira enfraquece-se a ação 
governametital, prejudicada pelas

cláusulas contratuais com os 
particulares. Nesse estado de coisas o arti-

culista demonstra o valor da Cotistituição de 10 dcXovembro de 1937, re-

gularizatido a situação anornuil. 
fixando tarifas c regulamentando direta-

mente a 
questão, \asce tun máximo de eficiencia com um minimo de sa-

crificio, () autor apresenta, com estatísticas, todas essas explicações, e 110

que 
concerne ao abastecimento de energia elétrica, cita xjarios municípios,

como Araxá, hormiga, (.ampo lielo, etc. Termina 
falando da substituição

das concessões dos 
particulares pela 

interuençâo 
protetora 

cio 
pder público,

sem mira de lucros elevados. Aliás, essas são as teses implantada 
pelo 

Es-

tado Acruo, demontrando, — 
como o 

faz o autor — 
a nova mentalidade

do Iltasil no atnparo de suas instituições e na auto-defesa 
político-

admi nist rativa.

AI 

M PRO VIZAÇAO dos fo-

cos de 
povoamento 

em tor-

no de fatores vários de

aglomeração, como os ranchos de

tropas, vendas, capelas, fontes mi-

nerais, nos 
quais 

vão os nossos

municípios buscar as suas 
primei-

ras origens, criou 
para 

as cidades

problemas que 
ainda hoje desa-

fiam a capacidade das 
gerações

que 
as habitam e 

governam.

Não falemos dos aleijões de

traçado e cia completa ausência de

planos 
de urbanismo, 

que, 
ou 

per-

duram como 
provocações 

inquie-

tantes do espírito de ordem, ou

são removidos a 
peso 

de avulta-

das somas e encargos, 
que 

afetam

o sistema de equilíbrio das admi-

nistrações locais.

Oneremos agora referir-nos aos

serviços de utilidade 
pública,

que, 
na 

quasi 
unanimidade dos

centros de 
população 

do nosso
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país, 
são 

problemas 
sem solução

ou de solução não corresponden-

te à importancia dos mesmos.

Por onde 
quer que 

andemos,

os clampres são 
gerais, 

em vista

da falta, da imperfeição ou da

carestia das 
principais 

utilidades

da vida urbana: agua, esgotos,

energia elétrica, viação. Não exis-

tem, 
praticamente, 

ou existem,

mas seni o devido tratamento e

por preços 
elevadíssimos e oi-

vadas de exigencias 
que põem 

em

tumulto as condições existenciais

dos consumidores.

Um dos entraves 
para 

a

solução do 
problema

E, 
para 

maior 
gravame 

da si-

• 
tu ação, esses 

problemas 
foram

entregues aos 
governos 

locais, 
pa-

ra serem solucionados 
por 

eles

mesmos e com os 
proprios 

recur-

sos municipais.

Desprovidas de meios técnicos

e financeiros e 
premidas 

entre o

dever de fa/er e a 
grita 

dos neces-

sitados, as administrações locais

apelavam 
para 

os 
poderes 

esta-

duais, 
que, justiça 

sl> lhes faça,

tudo empreendiam no sentido de

atender os apelos.

Mas acontecia 
que 

os Estados

tinham também sobre os ombros

pesados 
encargos administrativos

cie varia ordem, impostergaveis e

absorventes dos recursos orçamen-

tarios, e não 
podiam 

deferir de

pronto 
as reclamações, 

que 
cres-

ciam na medida do crescimento

das cidades.

Recorria-se, então, a um de dois

expedientes: 
— 

o empréstimo a

longo 
prazo, 

ou a concessão do

direito de exploração das utili-

dades. Era a 
prova provada 

da

incapacidade do orçamento do

município 
para 

executar essas ta-

refas elementares da construção

das cidades.

Exigida a responsabilidade

"in 

solidum" do Estado

O mais 
grave, porém, 

é 
que, 

no

tocante ao empréstimo, nada se

conseguia sem a responsabilidade

in solidum do Estado, tanto 
que

se evolveu na direção da norma

geral 
de 

que 
o Estado é 

que 
de-

via emprestar ao município as so-

mas de 
que 

careçessç: 
— 

simplifí-

cação de expediente e remedio

para 
a escassez de crédito 

públi-

co dos círculos comunais.

Entretanto, épocas se verifica-

ram em 
que 

o Estado não tinha

disponibilidades e lutava 
por 

sua

vez com 
grandes 

embaraços 
j>ara

a realização de operações de cié-

dito. O orçamento estadual era in-

suficiente e 
pobre 

de meios 
para

as despesas normais.

Em Minas, 
pouco 

antes da Re

volução de 
30, 

dizia uma morna-

gem presidencial 
ao congresso

seus legisladores:

"A 

soma dos contratos de em-

préstimos 
com as municipali-

dades era de 
38.809:4531738*

como figurou no balanço cie

1926.

Por conta dos contratos ceie-

brados, o Estado entregou às

respectivas municipalidades, até

31 
de Dezembro de 1927, a im-

portancia 
de 29.284:7575748^

tanto 
quanto, 

nos termos dos

contratos, foi 
por 

elas reclama-

do.

As municipalidades têm si- .

do inteiramente 
pontuais 

no

pagamento 
da amortização e

juros 
das dívidas contraídas*
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sendo de reconhecer 
que 

tem

sido no 
geral 

extremamente be-

néfico ao desenvolvimento dos

municípios e das suas sedes o

emprego dado às importâncias

de tais empréstimos.

Se, como é 
parecer 

do 
gover-

no, 
grandes 

vantagens resultam

para 
os municípios de tais em-

préstimos, 
na realização dos

quais 
o Estado, como credor,

não corre risco algum, convém

que 
o Congresso faculte, 

por

meio das autorizações devidas,

os recursos 
pecuniários, que 

só

podem provir 
do crédito e não

das rendas normais do Estado,

para que 
ele 

possa 
atender as

pretenções 
municipais, 

que 
ex-

cedem, neste momento, a ....

20.000 contos de réis.

Sem esses recursos extraordi-

narios, será impossivel 
persistir

na 
prática 

de empréstimos 
pelo

Estado" 
(1).

A campanha entre a 
poli-

tica mineira e o 
go-

verno 
federal

Pouco tempo depois, abria-se a

campanha entre a 
política 

minei-

ra e a do 
governo 

federal, fecha-

vam-se as suas fronteiras 
para 

a

entrada de recursos de fora e es-

gotava-se 
a capacidade financeira

do Estado 
para prestar 

assistência

aos seus municipios.

Foi uma 
quadra 

amarga 
para

o Estado e as edilidades mineiras.

Este episodio foi, aliás, a repro-

duçâo de inúmeros outros 
que 

se

verificaram em nosso 
país, 

toda

vez 
que 

se tornava mais aguda a

necessidade de assistência às mu-

nicipalidades.

Defeitos de organização 
política,

|x>r 
outro lado, contribuíram 

pro-

eminentemente 
para que 

os servi-

ços 
de utilidade 

publica permane-

cessem sem solução ou 
providos

de soluções incompletas.

As lutas 
partidarias, 

criando a

dcscontinuidade de critérios admi

nistrativos, debilitavam o crédito

dos 
governos, quer quanto 

à apti-

dão 
para 

realizar os 
planos 

de

obras, 
quer quanto 

à confiança na

restituição dos capitais mutuados.

De maneira 
que 

os empréstimos

particulares 
eram onerosíssimo, 

pe-

Ias folgas 
que 

deviam reservar 
pa-

ra os imprevistos, e traziam no

bojo dos seus contratos condições

de aniquilamento das demais ini-

ciativas do 
progresso 

local.

Concedido a 
firmas

individuais o 
privi-

legio de exploração

O remedio foi a corrida ao se-

gundo 
expediente, isto é, à con-

cessão do 
privilegio 

de explora-

ção 
a firmas individuais 

podero-

sas, companhias ou empresas, 
que

se organizassem 
para 

esse fim.

Era a vitoria da lei do menor es-

forço, a transferencia 
para 

o in-

dividuo de deveres específicos do

poder publico.

Por ele se corrigia o mal 
políti-

co das soluções de continuidade

e aplicavam-se sedativos às crises

que 
impossibilitavam a obtenção

do financiamento.

Mas, 
para que 

essas firmas,

companhias ou empresas 
pudes-

sem levar a termo os compromis-

sos assumidos, era mister 
que 

se

(1) 
— Anais da Câmara dos Deputados de Minas — Imp. Oficial — 

1928.
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cercassem de 
garantias 

e 
poderes

capazes de impor confiança aos

possuidores 
de capitais e assegu-

rar a 
plena 

eficiencia do serviço,

eficiencia 
para prover 

o 
povo 

das

utilidades exploradas, eficiência

para 
recompensar a capitalização.

E, nesse entrechoque de interes-

ses múltiplos e ardentes, algema-

va-se a ação tutelar do 
poder pú-

blico a contratos de vinte e cinco

anos a meio século, sem nenhuma

oportunidade de intervenção, se-

não a 
que 

obrigasse os consumi-

dores à exata obediencia das cláu-

sulas ajustadas, ou determinasse

uma recisão, medida imprópria,

pelo 
vulto das indenizações 

que

originaria.

O momento em 
que 

os

contratos eram

elaborados

Interessante é 
que 

esses contra*

tos eram elaborados em ambientes

psicológicos propícios, 
no ocaso

ou nas crises de 
governos que pre-

cisavam de fazer mais alguma coi-

sa em favor da cidade e não dis-

punham 
do necessário tempo de

meditação e exame 
paciente 

das

condições 
propostas. 

Na lufa-lufa

de legislaturas agitadas e no cor-

re-corre das famosas caudas de

orçamento, costumavam enxamear

as autorizações simplistas de con-

tratos e revisões tarifarias.

Uma vez feitos, registavam-se

apressadamente nos cartorios 
pú-

blicos e adquiriam a argamassa de

verdadeiras Constituições rígidas,

mais rígidas e invulneráveis do

que 
as 

próprias 
Cartas Magnas do

Estado.

Eram os alcorões e, Deus nos

perdoe!, 
uma especie de Biblia,

contra cujos mandamentos nin-

guém 
e nada 

podia 
insurgir-se,

porque 
o 

que 
estava escrito, 

por

mais absurda e deshumana 
que

fosse a sua significação 
prática,

tinha de ficar de 
pé, 

ainda 
que 

de

pé 
não ficasse, 

pela 
força natural

e irresistível das 
profundas 

revo-

1 uções 
políticas, 

a 
própria 

Cons-

tituição do 
país.

De nada sen'ia

reagir

E, 
quando 

massas sofredoras,

cansadas de reclamar em vão e

decepcionadas diante da inefica-

cia do 
poder público, 

se levanta-

vam e iam 
para 

a rua tornar efe-

tivo o clamor dos injustiçados, 
—

os esquadrões de cavalaria deixa-

vam os seus 
quartéis 

e vinham

em carga cerrada chanfalhá-las,

como se fossem amotinados de-

mentados e derrubadores da boa

ordem constituída.

Depois. . . algumas dezenas de

cabeças 
quebradas, 

uns 
quatro 

ou

cinco 
parias 

estendidos inermes,

pagando 
com a vida o custo do

protesto; 
autoridades encolhidas

dentro de um 
profundo 

remorso e

manietadas dentro de uma vulcâ-

nica revolta íntima; e a empresa,

fria e soberana, maior do 
que 

tu-

do e do 
que 

todos, continuando

sossegadamente a 
perseverar 

nas

mesmas 
práticas 

insuportáveis;

tudo 
porque 

estava escrito 
que 

as-

sim devia ser: o Contrato tinha

ainda diante de si lustros e lus-

tros a fiar. . .

Era o Estado dentro do Esta-

do, ou 
por 

outra a superposição

da criatura contra o criador, o

jgiant poiver 
dos norte-america-

nos.

O 
povo 

era espadeado, 
porque

parecia querer 
fazer 

justiça 
com

as 
próprias 

mãos. Entretanto,
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com as 
próprias 

mãos, lançando-as

nos depósitos, nas multas de mo-

ra e nos alicates, a Empresa fa-

zia a sua 
justiça própria, pagan-

do-se e deixando sem agua e sem

luz a 
quantos 

fossem vitimas de

um atraso de horas na solvência

de um débito acobertado 
por pre

via 
garantia, prestada 

em moeda

corrente e sem 
juro 

e 
prêmio 

de

especie alguma!.. .

Mal universal

Mas o mal não era local nem

só brasileiro. Era universal, e 
por

toda 
parte 

se repetiam os maiores

disparates 
perpetrados 

atrás do

escudo contratual, diante de cuja

impermeabilidade recuavam e

quedavam 
as mais clássicas fontes

de esperanças dos oprimidos: 
—

os tribunais mesmos da 
justiça pú-

blica nada 
podiam 

fazer, 
porque...

estava escrito, e interpretatio ces~

sat in claris.

Biclsa, o 
grande 

mestre da Uni-

versidade de Buenos Aires, 
pre-

faciando um livro de Natalio Mu-

rati, 
(2) 

há 
pouco 

mais de dez

anos, conta-nos a seguinte 
passa-

gem 
acerca do 

que 
ocorria eni

seu 
país:

"Seria 

fácil demonstrar, me-

diante una revisión de antece-

dentes 
y 

un exame de los con-

tratos de concesión. Ias situa-

ciones irregulares 
y 

ilegales 
que

estos han motivado 
y 

lo 
gra-

voso 
que 

han resultado al Esta-

do 
(províncias, 

municipal ida-

des), tanto la explotación co

mo la extinción de Ias conce-

siones. Un caso relativamente

recente es sintomático.

Una municipalidad concedió-

a un medico la explotación 
(?)

dei servido de barrido 
y 

lim-

pieza pública. 
Poco después se

declaró la caducidad de la con-

cesión 
y 

como consecuencia de

ello se condenó la Comuna a

pagar 
a este singular concesio-

nário una enorme soma en con-

cepto de indenisación.

El caso seíiala 
y 

critica con

razón el 
profesor 

Greca en un

estúdio sobre 

"El 

interés 
públi-

co 
y 

la revocabilidad de Ias.

concesiones de los servidos 
pú-

blicos". Todo el 

"processo" 

de

esta concesion es un indice de

los inconvenientes de todo 01-

den: financiero 
y 

moral dei sis-

tema concessionário, especial-

mente en la esfera municipal.

V lo 
que 

llama la atención en

manera extraordinaria es la tal-

ta de una sanción 
positiva"

Tudo decorria do desprestigio,

da inépcia, da debilidade, 
que 

se

convencionara formar em torno do

Estado, corroído 
pela 

atuação 
per-

sistente e minaz do individualis-

1110 e de unia falsa e especiosa con-

cepção da democracia, 
que 

se en-

trepava displicentemente à fórmu-

la liberal do Je m'en 
foutistno, a

que 
se refere Feutchanger, 

para

explicar uma das 
grandes 

fontes

de ra/ões fundamentais do colap-

so da França.

Havia mesmo interesse delibe-

rado em surdina de inutilizar o

poder público, para que 
mais se

afirmasse a sua incapacidade in-

dustrial de 
gerir 

a coisa do 
povo

e mais se acentuasse a necessida-

de da formação de corporações

especializadas 11a industria e 110

(2) 
— NATALIO MURATI — 

Municipalizaciôn de los Sen>iços Públicos 

Buenos Aires — 
1928.
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comcrcio das utilidades urbanas.

Incapazes os orgãos do 
governo,

não havia senão recorrer ao espí-

rito de iniciativa dos indivi-

duos 
(3).

Moda municipal o regime

das concessões

Tornou-se, então, moda muni-

cipal o regime das concessões,

que 
encontravam nos hiatos 

go-

vernamentais das eleições de 
qua-

tro em 
quatro 

anos o clima ierti

lizante das suas arremetidas revi-

sionistas, tendentes a aumentar as

tarifas e 
prolongar 

anos a fio a

duração dos contratos.

De maneira 
que, 

em frente aos

governos, 
as corporações conces-

sionarias levavam uma vantagem

evidentemente mais 
jx>derosa: 

—

o tempo. Enquanto aqueles se

substituíam 
periodicamente 

e va-

riavam nos critérios 
partidarios 

de

encarar a defesa do interesse co-

letivo, estas últimas se eterniza-

vam na 
perseverança 

de tudo al-

cançar em 
prol 

do indivíduo ou

dos 
grupos 

de indivíduos 
que 

as

constituíam.

Ademais, ao 
passo que 

o Esta-

do tinha 
por 

objetivo central a

impregnação do espírito 
público

em todos os ramos de atividades,

caracterizando-se, 
portanto, pelo

centrifugismo de suas 
preocupa-

ções 
liberais, as corporações atua-

vam num sentido inverso, isto é,

centralizando todos os esforços,

afim de 
que 

não falhassem no

destino 
preliminar 

de bem admi-

nistrar os capitais 
que 

reuniam.

O aspecto 
político

da empresa con-

cessionaria

1

Porque força é reconhecer o as-

pecto político 
da empresa conces-

sionaria, 
que 

é antes de tudo 
pôr

em destaque a sua idoneidade no

manejo dos dinheiros 
que 

anga-

riou 
para 

inverter na 
produção 

e

no comercio da utilidade. Seria,

aliás, ingenuidade supor 
que 

tais

agrupamentos capitalistas se for-

massem 
pelo 

só intuito de distri-

buir boa agua, força, luz, comu-

nicações etc. aos habitantes de

uma cidade. Eles se reúnem é

para pôr 
em 

produtividade par-

tes disponíveis dos seus numera-

rios improdutivos; reunem-se 
pa-

(3) 
— Contra isso se insurge Bielsa, no 

prólogo 
do citado livro de Murati:

' 
Pág. 

7 
— III 

— 
"Pero 

pienso que 
además de ser esto ofensivo 

para 
la dignidad

personal 
ciei funcionário, es 1111 argumento 

"simplista" 

y 
arbitrario; 

y 
lo es:

i.°, 
porque 

al 
generalizarse 

sc contraria a la realidad; 2.0, 
porque 

rebaja arbitra-

1 iamente la condición de todo agente de la Administración 
pública 

con una

presuiición gratuita; 3.0, porque prescinde 
de un regime legal 

que 
supone más

responsabilidad en 
quien presta 

al servicio 
que 

cn aquel 
que 

cjerce una indus-

tria con fin de lucro.

A mi vez, senalo entre otras ventajas de la municipalización Ias seguintes:

i.° Es más economica, 
porque 

en el Estado 
(o 

município) el fin es el ser-

vicio 
y 

no la 
ganancia (que puede 

no existir); en la concesión el verdadero fin

cs el lucro o dividendo.

2.0 Es más moral, 
porque 

impide el 
"affarismo" 

legislativo 
y 

administrativo

y 
afirma la conciencia de la función 

própria 
dei Estado.

3.0 
Es más social, al robustecer la solidariedad de interesses entre la socie-

dad, representada 
por 

el Estado, 
y 

el indivíduo ,administrado).

4.0 
Es 

/mcificadora, porque 
excluye el sujeto 

que 
está detrás dei c nce-

sionario, o sea, el capitalista".



76
CULTURA POLÍTICA

ra 
produzir 

bom artigo e vende-

lo 
pelo 

melhor 
preço. 

Reduz-se,

pois, 
o caso a unia simples 

ques-

lão de industria e comercio, cuja

noção 
jamais 

seria figura da in-

teligencia humana, se não se de-

finisse 
pelo 

viso de lucro, 
que 

é

tão mais sedutor 
quanto 

maiores

sejam as espectativas de elevação

e constancia.

Tanto assim é 
que 

não se co-

nliccc na historia desses agrupa-

menios o meio termo de existen-

cia entre a falência e a 
prosperi-

.dade, queremos 
dizer, se a utili-

dade não dá compensação ao em-

prego 
do capital, a empresa se

dissolve logo, 
pouco 

importando

a sorte 
que 

tenha ou venha a ter

a coletividade 
que 

dela faz uso.

Não se aceite, 
porém, 

nem 
poi

hipótese, o evento da falência, 
por-

que 
o certo é 

que 
a 

prosperidade

desses 
grupos 

econômicos é cada

vez mais crescente.

Nos Estados Unidos, 
por 

exem-

pio, 

— 
conta-nos Anhaia Melo (4)

— 
a receita dos serviços de utili-

dade 
pública, 

em 1930, era de

cerca de 10 bilhões de dólares.

Ora, considerando 
que 

a renda

global 
dos tributos fiscais 

— 
fede-

rais, estaduais e municipais 
—

fôra nesse mesmo ano de menos

de 8 bilhões, chega-se à conclusão

de 
que 

esses agrupamentos de 
par-

ticulares conseguem arrecadar do

povo 
contribuições maiores 

—

quasi 
dois bilhões mais 

— 
do 

que

o 
proprio governo, que 

tem núme-

ro muito mais elevado de fontes

de tributação e é destinado a uma

missão social e econômica 
bem

inais 
profunda 

e extensa.

E 
para 

a conquista do lucro,

lança-se ali mão de todos os ex-

pedientes, 
o menor dos 

quais 
tal-

vez seja o monstTous 
power, que

se ostenta em frente ao 
poder 

do

Estado, ameaçando-o nos seus fun-

damentos democráticos.

Bilac Pinto, o 
jovem professor

de ciência de finanças da Univer-

sidade dc Minas, faz-nos estas im-

pressiona 
11 tes revelações em seu

recente livro 
(5), 

— 

pág. 
199:

"Graças 
a fraudes dessa na-

tureza 
(wvite-ups") pôde 

a E.

B. and S., segundo demonstra-

ram as investigações da Federal

Trade Comtnission, apresentar

em 1927 

"um 

dividendo de

3.102% 
das suas ações da S.

P., de 2.191 
% 

da N. P. and

L. e outros de 200 
%, 56 

% e 
#

63 
% 

em outros exercícios. Aí

estão, largamente documenta-

das, as razões 
pelas quais 

os

managers das empresas dese-

jam que 
o critério da avalia-

ção, para 
fins de tarifa, seja o

do 
justo 

valor atual, 
que 

lhes

permitirá prosseguir 
fazendo

lucros fabulosos, e, implícita-

mente, estão também aí as ra-

zões 
— 

para 
eles 

gravíssimas 

—

jx>r que 
não 

podem 
aceitar o

critério do custo histórico, 
que

cortará 
pela 

raiz essas imensas

possibilidades 
de lucros ilimi-

tados e fáceis, 
para 

assegurar

apenas a remuneração 
justa 

ou

adequada do capital".

(4) — 
LUIZ ANHAIA MELO 

— O Problema Econômico dos Serviços de

Utilidade Publica 
— São Paulo 

— Publ. da Prefeitura da Capital 
— 

1940 —

página 
168.

(5) — 
BILAC PINTO 

— Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade

Publica 
— Revista Forense 

— Rio 
— 1941-
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Aliás, desde 
quando 

ainda 
go-

vernador de Estado, Roosevelt re-

feria-se ao 
perigo 

dos 
grupos 

con-

cessionários com uma certa in-

quietação.

MIsso 

representa uma ameaça

tal 
que poderá provocar 

uma

nova declaração de Indepen-

dencia. Até o 
proprio governo

ficará submetido a um 
poder

semelhante. Além disso, em-

presas 
de serviços 

públicos ja-

mais deverão ser nossos senho-

res, e sim e sempre 
— 

nossos

servidores 
— 

bem 
pagos, 

como

devem ser todos os 
que 

nos ser-

vem, mas de 
qualquer 

manei-

ra, nossos servidores" 
(6).

Anhaia Melo cita esta adverten-

cia de um 
grande 

economista ame-

ricano, Donald Richberg: 

44Não

há exagero no brado de Taussig,

o mais conservador dos nossos

economistas: 
— 

44O 

futuro 
da de-

mocracia dependerá do seu su-

cesso em enfrentar os 
problemas

da 
propriedade 

e regulamentação

dos serviços de utilidade 
pública".

Precisamos recobrar esse 
poder 

de

self-government, 
que 

vai aos 
pou-

cos se-diluindo e desaparecendo.

Isto só se conseguirá 
por 

meio de

uma vigorosa afirmação da neces-

sidade do controle 
público 

dessas

industrias e 
pelo 

exercício corajo-

so da suprema autoridade do Es-

tado, na 
proteção 

do bem estar

geral 
e na 

preservação 
das insti-

tuições de um 
governo 

livre" 
(7).

Iríamos longe, transcrevendo

aqui o depoimento e as lições de

publicistas 
notáveis, 

que 
recla-

mam com veementes demonstra-

ções 
de clarividencia a 

pronta

intervenção do 
poder público 

no

comercio das utilidades urbanas.

Preferimos, 
porém, 

encaminhar os

leitores 
que 

nos honram com a

sua atenção 
para 

os dois últimos

livros 
(4 

e 
5 )a que 

nos estamos

referindo, e ali encontrarão fon-

tes exuberantes de esclarecimen-

tos técnicos, 
políticos, 

sociais e

econômicos.

A solução do 
problema

O nosso objetivo é tão somente

acentuar 
que, 

se nos Estados Uni-

dos a solução do 
problema 

se re-

veste de 
grandes 

dificuldades, 
por

causa da intervenção tardia do

Estado, no Brasil e no 
presente

momento, essas dificuldades são

relativamente mínimas, 
porque 

as

utility companies e as holding

companies ainda não se difundi-

ram tão alarmantemente como lá.

Foi depois de 
penetrar 

no âma-

go 
do 

problema 
e conhecer-lhe o

grave perigo público, que 
o 

go-

verno brasileiro assumiu a dispo-

sição de resolvê-lo, inscrevendo na

Constituição de 1937:

44Art 

147 
— 

A lei 
federal 

re-

guiará 
a 

fiscalização 
e revisão

das tarifas dos serviços 
públicos,

explorados 
por 

concessão 
para

que, 
no interesse coletivo, delas

retire o capital uma retribui-

ção justa 
ou adequada e sejam

atendidas convenientemente as

exigencias de expansão e me-

lhoramento dos serviços.

A lei se aplicará às conces*

sões 
feitas 

no regime anterior

de tarifas contratualmente es-

(6) — 
BILAC PINTO 

— 
Op. cit., 

pág. 44.

(7) — 
LUIZ DE ANHAIA MELO 

— Op. cit., 
pág. 75.
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• *

ti 
puladas para 

todo o tempo

de duração do contrato".

J

Quanto 
aos serviços de eletrici-

da de, 
já 

haviam sido baixadas ins-

truções salutares 
pelos 

decretos

ns. 23.703, de 
5 

de 
Janeiro (con-

ira a sobre-taxa ouro), e 24.643,

de 10 de 
Julho 

de 1934» (Código

de Águas); mas o dispositivo cons-

titucional veio 
por 

esse código a

coberto de dúvidas e interpreta-

ções 
ilegítimas, não só 

quanto 
a

sua aplicação aos casos 
que 

ocor-

rcssem da data da sua vigência

em diante, mas ainda e expressa-

mente 
quanto 

à retroatividade das

medidas 
preventivas que 

deter-

mina.

A criação do Conselho

Nacional de Águas e

Energia Elétrica

A criação do Conselho Nacional

de Águas e Energia Elétrica e o

seu 
provimento por 

homens 
pú-

blicos de 
grande prestigio profis-

sional foram outras 
providencias

de alto alcance 
para 

o estudo do

problema 
da eletricidade em nos-

so 
país.

O custo histórico e a velha

legislação inglesa

Cumprindo a 
promessa 

da

Consituição e facilitando a inte-

ligcncia c a execução do mesmo

código, acaba o 
governo 

brasileiro

de expedir uma resolução impor-

'tantíssima: 
— 

o decreto-lei n.

3.128, 
de 19 de Março de 1941,

dispondo sobre o tombamento dos

bens das empresas de eletricidade,

que 
deverá estar concluido dentro

de seis meses.

A repercussão da importancia

dessa lei é tão 
profundamente 

al-

viçareira, como o foram os 

"Acts"

de 1882, 1888, 1899 c 1909, 
que

conferiram às autoridades locais

inglesas o 
poder 

de resgatar ou

desapropriar as explorações de

eletricidade, sem 
que 

as compa-

nhias concessionárias 
pudessem 

ar-

guir 
o lucro cessante 

para 
exigir

uma importancia maior do 
que 

o

valor intrínseco do material em-

pregado (8).

Com essas leis, a Inglaterra cor-

tou 
pela 

raiz o abuso das avalia-

ções 
astronômicas, moralizou a

industria da energia elétrica, ba-

rateou-lhe a 
produção 

e o comer-

cio, difundiu as industrias corre-

latas e deu um impulso vigoroso

ao desenvolvimento das fontes de

riqueza do 
país.

O decreto- lei brasileiro nume-

ro 
3.128, 

mandando 
que 

as em-

presas 
concessionárias inventa-

riem os seus bens empregados na

indústria e no comercio da ener-

gia 
elétrica, avaliando o 

"investi-

mento" 
pelo 

critério do custo his-

tórico menos a depreciação, e os

apresentem assim ao 
governo, 

sem

fraudes nem 
prevaricações 

— 

pode

parecer, 
à 

primeira 
vista, uma

grande 
novidade 

para 
um 

país

que 
tem vivido em regime de li-

berdade de comercio.

Aproveitada a velha

sabedoria

Em verdade, 
porém, 

o Brasil

nada mais faz do 
que 

seguir a ve-

lha e feliz lição da sabedoria das

referidas leis inglesas, com ape-

nas uma diferença 
profunda: 

—

lá o custo histórico foi estabele-

(8) 
— 

N AT ALIO MURATI, in livro cit., 
pág. 

210
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cido e o lucro cessante foi aboli-

do, 
para 

fins imediatos de resga-

te ou desapropriação; aqui, é 
pa-

ra fins de fiscalização da 
justa 

e

adequada remuneração do capital

empregado, objetivando conciliar

os lucros razoaveis com os impres-

¦critiveis 
interesses da coletividade.

A hipótese da encampação ou

reversão é certo 
que 

está 
previs-

ta, mas como eventualidade, e

não como fim 
principal. 

Este é

o estabelecimento das tarifas ho-

nestas, calculadas 
por quem 

tenha

ope lege supervisão insuspeita dos

interesses da comunhão e o 
poder

específico de aquinhoá-los segun-

do 
princípios 

sãos de 
justiça 

e

equanimidade, em virtude dos

quais 
se aproxime o Estado do

ideal de 
proporcionar 

o maximum

de eficiencia com o minimum de

sacrifícios da economia 
popular.

Nenhum embargo à

execução das leis

As empresas impregnadas de es-

pírito público 

— 

que 
as há tantas

cm nosso 
país, 

irrealizadas 
por 

in-

teligencias nossas, financiadas 
por

dinheiros nossos e de 
gente 

ami-

ga, 
dirigidas 

por profissionais

nossos e 
por 

outros de fora 
que

têm as msemas afinidades filan-

trópicas da nossa índole 
patriar-

cal, e destinadas a inverter aqui

mesmo, no 
patrimonio 

nacional,

os frutos do labor comum — 
essas

beneméritas instituições indus-

triais não oporão embaraços à

fiel execução da lei, certas, como

estão, de 
que 

essa lei, longe de

hostilizá-las, o 
que quer 

é dar-lhes

uma existencia legítima, sólida e

tranqüila, no alto 
pensamento 

de

(9) 
- 

BILAC PINTO - 
Livro d

proteger 
o trabalho digno e fo-

montar a 
prosperidade do 

país.

Outras empresas — 
se as há 

—

que 
não tenham essas caracterís-

lie as de brasil idade e 
pretendam

implantar aqui o regime do tre-
*;mendous 

social significance, 
na

imagem de Nicholas Murray Bu-

tler, 
presidente 

da Columbia Uni-

versity, 
que 

impõe ao Estado o

dilema de dominar ou ser domi-

nado (9) — 
essas empresas tam-

bem cumprirão a nossa lei, 
por-

que 
devem estar convencidas 

de

que já 
estão isoladas no conceito

do mundo moderno, em 
que 

o

Estado se afirma, na face da ter-

ra, como o supremo 
gestor 

dos

negocios do seu 
povo. 

E se tar-

darem no cumprimento, 
a lei se

cumprirá a custa delas mesmas e

apesar delas mesmas.. .

Tudo leva a crer 
que, 

ainda no

corrente ano, teremos no Brasil

as taxas dos serviços de energia

elétrica tarifadas sobre as bases

fundamentais do 
justo preço, 

se-

renando-se, dessarte, as inquieta-

ções populares e abrindo-se os ho-

rizontes de uma éra nova de har-

moniosa compreensão entre 
pro-

dutores e consumidores.

Não há motivos 
para 

apreen-

soes. O 
que 

se 
procura 

é o 
prin-

cipio da 
justiça 

e razão a estabe-

lecer-se nas relações de uns com

os outros. De uma 
justa 

remune-

ração do capital e do trabalho é

que 
vai resultar a 

justa 
retribui-

ção 
do consumidor.

Para a obtenção do ideal da

justiça 
não há divergências inso-

luveis nem embaraços irremovi-

veis.

Sob esse ideal, as empresas se

reorganizarão e continuarão a co-

pág. 
20.
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operar no engrandecimento do

nosso 
pais.

Necessidade de uma

diretriz central

Realizada essa especie de censo

do 
patrimonio 

da industria elé-

trica, cumpre 
que pensemos 

no fu-

turo c tracemos a diretriz central

da expansão do nosso 
progresso,

nos centros urbanos e nas zonas

rurais.

E' o momento de apurar com

segurança o 
que 

mais convenha

aos interesses sociais e econômi-

cos na administração dos serviços

de utilidade 
pública.

Prosseguir no regime dos con-

cessões?

Estadizar a 
'administração 

des•

ses serviços?

Muito se tem discutido a esse

respeito, no tempo e no espaço,

variando as opiniões, segundo o

ritmo da evolução do conceito do

Estado.

No Estado liberal, 
predomina

o regime do laisser 
faire, 

laisser

passer. 
Cada 

qual 
se arranje co-

mo 
puder, 

e os indivíduos se agru-

pam para 
se arranjar.

No Estado dinâmico, a tenden-

cia é 
para 

a estadização, autarqui-

zação ou 
para-estadização, 

transi-

gindo-se, porém, 
com o regime

concessionário sob a condição da

interferencia do Estado na regu-

lamentação efetiva das atividades

reprodutivas.

Mero depoimento

objetivo

Não nos 
propomos 

debater o

aspecto doutrinário das duas

questões, que 
outros têm versa-

do com brilhantismo 
(10) 

nestes

últimos tempos e muitos expoen-

tes da cultura dos mestres estão

em condições de examinar com

erudição e sabedoria.

Queremos, 
apenas, 

prestar 
um

depoimento de significação me-

ramente objetiva.

Formulamos essas duas 
pergun-

tas a alguns estudiosos e técnicos

mineiros, cujos nomes não temos

autorização 
para 

revelar; mas as-

seguramos 
que 

são doutos e não

sabem dizer senão o 
que 

sentem

e sabem do 

"saber 

de experien-

cia feito".

São acordes em opinar 
pela 

ne-

gativa 
da 

primeira 
e afirmativa

da segunda, isto é, 
podem 

manter-

se as concessões em vigor, neste

momento, sob regulamentação efe-

tiva da fiscalização do Estado, mas,

daqui 
por 

diante, o regime a se

adotar deve ser o da estadização,

ou seja a exploração direta 
por

parte 
do Estado 

(União, 
Estado-

membro, município, conforme a

região 
geo-industrial).

Não resistimos à tentação de

mostrar ao leitor uma das respos-

tas recebidas:

"À 

i.a 
— 

Não, em absoluto,

não; não devem continuar ex-

pioradas pela 
iniciativa 

parti-

cular sob o regime de contra-

tos estanques; ao contrario, de-

vem ser sujeitas ao controle

atento, minudente e vigilante

do 
poder público, 

como uma

consequencia natural do feitio

da alma humana, 
— 

onde a am-

bição ocupa um larguíssimo

espaço. Carece esse instituto de

(10) 
— Veja-se 

p. 
e., a Revista do Serviço Público 

— Rio — Vol. III n.° i

— 
Julho 940 

— 
pág. 5.
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REPRESA DO RIO DE PEDRAS 
— 

Acumulação de 
36 

milhões

de ms%.Construção do Departamento de Eletricidade de Belo

Horizonte 
(1926 

a 1929) 
— 

11.000 KVA.
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disciplina. No comercio, ela

se exerce automaticamente 
pe-

la concorrência, a livre concor-

rencia. Nos serviços dessa na-

tureza, concedidos e, 
pois, 

a

coberto da concorrência 
— 

o

controle atento do 
poder pú-

blico se impõe.

À 2.a, 
pela 

afirmativa, desde

que 
a administração se exerça

por 
uni sistema adequado de

selecionamento e especializa-

ção 
de 

pessoal, 
sob chel ia 

pro-

pria, 
de movimentos livres, so-

bretudo superior a injunções

de 
política, 

agindo em compar-

timento estanque, como deve

ser esse na organização munici-

pai 
ou estadual.

Porque? 
— 

Pela mesma e

simples razão 
por que 

o 
pro-

prietario 
dc um bem capaz e

susceptível de renda segura

nunca transfere a terceiros a

apuração e 
percepção 

dessa

renda, assim certa e 
garantida".

Os resultados obtidos

em Minas Gerais

Mas, como, além do magister

dixit, o lado objetivo e histórico

da vida, o exemplo real e concre-

to, tem uma influencia eniocionan-

te na 
procura 

da verdade, 
pode-

ríamos arriscar-nos a afirmar que,

em Minas, a estadização da indus-

tria de certas utilidades 
públicas

tem 
proporcionado 

os melhores

resultados 
práticos.

Tivemos em Belo Horizonte,

de 1926 a 1929, o Departamento

de Eletricidade, criado e mantido

pelo 
Estado, 

para 
o abastecimen-

to de energia elétrica da Capital,

dotado de uma certa autonomia

administrativa e 
provido 

de 
pes-

soai recrutado e arregimentado

nos moldes do sistema industrial.

A obra realizada 
por 

esse De-

partamento 

— 
evidenciada com

largos encomios em três mensa-

gens presidenciais 

— 
e 

que 
é tu-

do isto 
que 

aqui se vê de belo e

empolgante no dominio do 
gênio

da engenharia hidro e termo-elé-

trica: represa, estação, linha de

transmissão, sub 
- 

estação, rede

aerea e subterranea, torres, 
pos-

teação, combustores etc. 
— 

tudo

isso, 
que 

foi feito 
pelo 

Departa-

mento ein 
pouco 

mais de três anos,

é bem uma tremenda 
prova 

de

que 
o Estado tem a necessaria ca-

pacidade 
técnica 

para 
organizar,

dirigir, industrializar, enfim tor-

nar realidade eficiente um servi-

ço 
de utilidade 

pública.

E o kwt-luz custado, àquele tem-

po (1929), 
apenas, 

400 
réis!. . .

E a renda do serviço, cujo ca-

pitai 
era, então, de 

50.000 
con-

tos, cifrava-se em 
7 

mil e muitos,

com 
promessa 

de dobrar em bre-

ve, como de fato a mais do dobro

já 
deve ter ido.

E se Minas não tivesse sofrido

a 
guerra 

econômico-político-finan-

ceira 
que 

sofreu, e se a moda libe-

ralista das concessões não estives-

se tão fascinante e dominadora,

ainda hoje estaria o nosso Depar-

tamento a dar um 
profundo 

alen-

to a 
quantos 

sustentam a crença

de 
que 

a estadização não é uma

simples imaginação doutrinaria,

mas sim uma esplêndida realida-

de brasileira.

Reação às seduções

concessionárias

Varias municipalidades conse-

guira 
mresistir às seduções da mo-

da concessionária, e hoje bendi-

zem a inspiração 
que 

as mante-
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ve distantes e irredutíveis ao na-

moro liberalista. Nas crises da ca-

pacidade 
fiscal dos seus 

jurisdi-

•cionados, a retido, da usina é a

única 
que 

não falha e 
que 

não

mente.

Se não, vejamos estes 
quadros,

que 
nos foram dados 

pir 
algumas

Uel as.

O 
panorama 

é o mesmo em to-

dos os municípios 
que 

fazem 
por

administração direta o abasteci-

mento de energia elétrica.

ARA

Quadro 
idêntico 

poderíamos

exibir 
quanto 

aos serviços de

agua c esgotos, 
que 

retribuem

vantajosamente as despesas do

custeio.

Que 
a exploração imediata é

praticavel 
e 

produz 
boa utilida-

de e muito boa renda, é matéria

pacifica 
c 

provada pela 
melhor

prova, que 
é a experiencia reite-

rada em sucessivos exercícios ad-

ministrativos.

X Á

Renda Bruta . . .

Despesa

'93®

163:9685992

47:137$100

N.° de consumidores

Renda líquida .. 116:8315892

[ 
Força

\ 
Luz ..

f Luz

ínima «!

[ 
Força ....

Luz .... io$ooo

'939

»77:233$5»4

62:417$200

1 14:8l6$314

39

 669

1940

184:0675310

51:200$000

132:8675310

42 43

Taxa M

744

7$200

14$4oo

«99

Depósito

15$000 e 20$000

Força . . . 
505000

Produção média, anual, em KWTS 366.100, aproximadamente

S A O 
JOÃO 

DEL REI

Renda bruta . ..

Despesa

»938

442:402$000

163: 
458$000

>939

455:o74$5°o

l62:070$400

1940

4g2:5145800

141:4425500

Renda liquida .. 278:9445000 293:0045100 
351:0725300

Amortização da

Nova Usina do

Carandai . • • • 202:1485600 202:1485600 202:1485600

Lucro líquido . .
76:795Í4°° 9o:855$5°°

148:9235700
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Consumidores:

de luz  
3-423 3-463 3-6l9

dc força  
52 54 73

Taxa mínima:

luz 20 kwh . . 12$000 12$000 12$000

força 
40 

kwli . 8$ooo 8$ooo 8$ooo

Depósito:

a luz a íorfait Duas vezes o valor do consumo mensal

a luz medida . Nenhum

força  Nenhum

Produção anual media

em kw 
- 

horas,

cerca de .... 
4.500.000 4.700.000 5.800.000

FOR M I G A

1 
9 3 7

Renda bruta 95:5°6$900

Despesas:

Pessoal fixo i8:ooo$ooo

Pessoal variavcl 9:3605000

Material 10:421 $600

Renda líquida 57:725$3°°

95:5°r>$9°° 95:5°6$9°o

1 
9 3 

8

Renda bruta 123:259^100

Despesas:

Pessoal fixo i8:ooo$ooo

Pessoal variavcl . 19:5605000

Material 13:6025200

Rend;* 
líquida 72:096^900

123:2595100 123:2591100
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» 
3 9

Renda bruta  134:91)2^400

Despesas:

Pessoal fixo i8:ooo$ooo

Pessoal variavel 19:7675100

Material 23:9155800

Renda liquida 73=279$5

!84:9^2$4(M) 134 
*.962 

$400

1 
4 

o

Renda bruta  134:6225500

Despesas:

Pessoal fixo i8:ooo$ooo

Pessoal variavel 15:140^000

Material 26:4205100

Renda líquida 75:0625400

134:6225500 134:6225500

Consumidores Luz 829 
— 

Força 
33.

Taxa  Luz kwh $600 
— 

Força kwh máximo $200.

mínimo 5045.

Produção media anual em kwh 89.940.

CAMPO BELO

1 
9 3 

8

Renda bruta  108:5153850

Despesa 
(inclusive juros 

do em-

préstimo 
com o Estado de

Minas) 92:1515800

Renda liquida 16:3645050

108:5155850 108:515$850

1 
9 9

Renda bruta  
117:3825800

Despesa 
(inclusiva juros 

do em-

préstimo 
com o Estado de

Minas) 96:0965000

Renda liquida 21:2865800

117:3825800 117:3825800
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1940

Renda bruta

Despesa 
(inclusive juros 

do em-

préstimo 
com o Estado de

Minas)

Renda líquida

gi:i75$6oo

29:501$300

120:676$900

C O N S U M

1 20:676$g00 I 20:tí76$900

I D OR E S

. LUZ

Anos 
.  

Total Cmcto.1

Forfait Medidores Total Forgo

'OS® • • • 
504 

293 
797 22<) 1023

'939 • • • 
464 331 795 251 1.046

'94° • • -1  
481 297 778 281 1*059

TAXAS

LUZ: 
(Forfait)

Por vela mensal ....

Por 1.000 velas diárias 2o$ooo

>250

(Medidores)

Mínimo mensal, até

20 kws

Por kw

12$000

$400

FORÇA

Por medidor, motriz:

Até 200 kws. mensais

cada kw  
$250

De 201 a 
300 

kws.

mensais cada kw. . 
$200

Mais de 
300 

kws. men-

sais, cada kw. ... 
$150

Mínimo de consumo

mensal  25$ooo

Aliás, se não fosse fácil a 
pro-

dução e rendosa a aplicação, nin-

guém 
e empresa alguma se orga-

nizaria 
para 

tal industria.

Autarquização ou

estadização?

Os autores 
que pugnam 

na dou-

trina 
pela 

estadização das indus-

trias de certas utilidades 
públi-

cas (eletricidade, agua, esgotos,

transportes etc.), têm sob a vis-

ta, além do aspecto social e 
poli-

tico, o 
problema 

da economia 
po-

pular, que passa 
a ter um refle-

xo dúplice: na redução das tari-

fas — 

porque 
o Estado não visa

lucros diretos 
— 

e na diminuição

dos índices da tributação fiscal

em 
geral 

— 

porque 
os superavits

apurados vão refletir favoravel-

mente nas receitas destinadas aos

encargos 
gerais 

do Estado.

Aí a razão 
por que, parece, 

a

autarquização tem menos adep-

tos do 
que 

a estadização e, mais

do 
que 

ambas, um meio-termo

reuniria o congraçamento das

duas correntes de opinião: — 
a

semi-autarquização ou semi-esta-

dização, uma ou outra correspon-
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dente à fórmula dependendo, fi-

nanceira 
— 

autonomia adminis-

trativa.

Dependencia financeira, 
no

sentido de ser o Estado o finan-

ciador da instalação do serviço, o

homologador das tarifas e dos or-

çamentos 
anuais, o 

juiz 
das con-

tas de 
gestão 

e do emprego dos

saldos apurados, o responsável,

enfim, 
jx*las 

finanças do instituto.

A utonorn ia adrninistrativa, no

sentido de ser dada ao emprega-

do e à função um conceito algo

diferente do de funcionário 
pú-

blico e de função estatal, ou seja

a 
possibilidade 

de organizar-se c

funcionai dentro de moldes e 
pio-

cessos industriais, semelhantes aos

adotados 
|>elas 

empresas 
parti-

culares.

O temor dos tratadistas, mesmo

daqueles mais intransigentes na

sustentação dos seus 
pontos 

de

vista 
(Bielsa, 

Berthelemv, Faiol

e tantos outros), é 
que 

um servi-

ço 
de utilidades urbanas se trans-

forme em repartição 
pública, 

re-

gulamentada por 
lei de congres-

sos 
partidaristas 

e 
provida 

de bu-

roera tas carunchados 
pelo 

virus

das facções.

Desde 
que, porém, 

a lei insti-

tucional estabeleça um sistema de

organização e funcionamento au-

tônomo, como é o das corpora-

ções particulares, 
em 

que 
a re-

gulamentação 
interna tem a fie-

xibilidade necessaria à eficiencia

dos movimentos de direção e exe-

cução, e o 
pessoal 

não está expôs-

to à rigidez dos textos da legisla-

ção 
comum 

(a 
estabilidade abso-

luta ou a instabilidade ad nutum,

v.g.), imunizado, 
portanto, 

con-

tra o caruncho 
político, 

— não

há divergencia entre os doutrina-

dores: 
— 

a estadização é a solu-

ção 
ideal 

para 
a eficiencia do ser-

viço e a 
proteção 

da bolsa do

povo.

Em nosso 
país 

e nos últimos

tempos, a evolução tem sitio as-

cencional 110 sentido de cortar

esses males da organização estatal,

não só criando oportunidades à

estadização de industrias 
(11), 

co-

mo acobertando o funcionalismo

público 
dos vícios 

partidaristas,

jx>r 
meio da 

previa 
verificação

da idoneidade 
(concursos 

e condi-

ções 
de acesso) e da estabilidade

relativa ao bom desempenho,

princípios 
hoje vigentes em todas

as 
jurisdições 

— 
federal, estaduais

e municipais 
(12).

Mesmo assim, todavia, cumpre

que 
o 

pessoal 
do serviço estadiza-

do se reja 
por 

11111 alegislação es-

pecial, própria, 
industrializada,

como 
pensam 

os economistas e

convém os estadistas.

Em 
prática 

as soluções

aconselhadas

Conclue-se do exposto 
que 

en-

tre nós o 
problema 

dos se» \ iços

de utilidade 
pública 

tem sido es-

tildado com 
patriótico 

empenho,

já 
se tendo 

posto 
em 

prática 
as

soluções aconselhadas 
pelos 

dou-

trinadores mais autorizados: 
- 

a

concessão e a estadização.

E, relativamente ao abasteci-

mento de energia elétrica, 
que

sempre esteve na ordem do dia,

(11) 
— 

Constituição de 
37 

— 
art. 16, n.° 8.

(12 
— Constituição dc 

37 
— 

arts. 156 e seguintes — Dec.-leis ns. 1.202, de

8*4*939' e 
3.070, 

de 20 de Fevereiro de 1941.
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I

merece destaque o esforço norma-

tivo do 
governo 

atual, 
que, 

rom-

pendo 
velhos 

preconceitos jurídi-

cos contrários à defesa da eco-

nomia e à organização nacional

do 
país, 

vem realizando, sem aba-

los e 
prudentemente, 

as varias

etapas da solução 
que 

mais cor-

responde ao equilíbrio dos inte-

resses coletivos, ou seja o razoa-

vel entendimento entre o Estado,

produtor e o consumidor, isto

é, entre o Juiz 
supremo 

— 

que

tem de 
julgar 

um interesse no

sentido dos demais interesses da

comunhão, 
— 

o 
que 

trabalha 
—

e 
quer 

a 
justa 

retribuição do seu

labor 
— 

e o 
que 

consome 
— 

a

grande 
massa anônima do 

povo,

carecedora da ação tutelar do Es-

tado, seu orgão de soberania 
po-

Ricamente 
organizado.



Alterâções c/a circulâÇâo sociâl

no Brâsil

XELSON WERNECK SODRÉ

9

Debatendo um tema de sociologia brasileira, o autor faz um estudo 
geral

da Heimluçâo de 1930 e do movimento renovador de 1937, indo, antes, es-

tudar os aspectos gerais 
da 

questão, 
tia longa etapa colonial. Analisa a sua

evolução, do regime rural 
para 

o urbano, fixando aqui e acolá os traços

mais característicos de cada um deles. O 
papel que 

desempenhou o litoral

como fixador do elemento antropogcográfico, a 
perda 

de destaque da

casa-grande e a ascenção do sobrado, começos da vida sedentário.

O espirito europeu entrando 110 meio social brasileiro e as alterações 
por

que 
começou a 

passai 
a família, morrendo o 

patriarcado. 
Passa ao es-

tudo do advento republicano e da mudança da esfera de influencia 
poli-

tica e social do munit ipio 
pau: 

a corte: a centralização. Esboça, então,

as lutas republicanas e o depauperamento da elite urbana; as novas trans-

formações sociais; o advento do operariado; o inicio das correntes imigra-

tonas no llrasil. Aparecimento dos 
germes 

de crises 
políticas 

e apelos

para 
reformas constitucionais. Vislumbre de revolução, com o desequilíbrio1

econòmic.t interno: o café. esteio da economia nacional, 
perde 

sua estabi-

lidade, referindo-se tio organismo 
político. 

o 
que 

determina a Revolução de

*93° • Continuava tudo amorfo. Afim de regularizar esse estado de coisas,

veio o Estado Sovo estratificar as forças econômicas e 
produtoras 

do 
pais.

Quebrou 
a inércia ate então observada tia sociedade brasileira, aproveitando

as forças vivas da nação.

O 

PASSAR dos anos 
já 

nos

permite 
avaliar, e 

precisar

mesmo, em certos setores, o

alcance social da revolução de

1930, fase final de um movimen-

to 
que, possivelmente, 

os his-

toriadores futuros terão de deno-

minar Revolução Brasileira, tais

as mutações oferecidas e as alte-

rações sensíveis, sob todos os as-

pectos, 
oferecidas 

pelos 
sucessivos

momentos, de inquietação e de

subversão, oferecidos, desde os

princípios 
da terceira década do

século até a eclosão final da in-

surreição aparentemente motiva-

da 
pela 

sucessão 
presidencial 

de

l9S° e 
que 

tantos e tão fundos

efeitos trouxe, no organismo social

e 
político 

brasileiro, 
para 

o des-

dobramento da fase 
que 

vamos

atravessando, em 
que 

se 
positi-
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vam os índices de nítido ressurgi-

mento c de regresso às fontes na-

tivas das características nacionais,

até então sensivelmente oblitera-

cias, senão totalmente submersas

na onda dos 
princípios 

importa-

dos e na tendencia imitativa 
que

foi inerente a um longo 
período

•do nosso evolver 
político.

Os aspectos 
gerais

A longa etapa colonial brasilei-

ra devia 
propiciar 

a formação e

o fortalecimento de um agrupa-

mento humano sólido e 
poderoso,

que 
se foi alicerçando na 

posse 
da

terra e no desdobramento de suas

riquezas, de forma a oferecer,

quando 
da autonomia, uma elite

constituída e apta a tomar as re-

deas do 
governo, 

dando forma à

nacionalidade 
que 

se iniciava no

palco 
moderno. Essa elite rural,

de 
processamento 

lento e, 
por-

tanto, com alicerces 
profundos,

alastrava-se em todas as zonas em

que 
o esforço humano conseguira

forçar a adaptação à terra, alte-

rando-lhe a 
paisagem 

e acarretan-

do o acúmulo de 
produção 

desti-

nada a 
ponderar 

na balança co-

mercial do 
país. 

Nesse sentido, a

lavoura canavieira teve uma fun-

ção 
social de 

primeira 
ordem. Ela

arrimou a constituição de agru-

pamentos 
fortes, solidários, aptos

à luta de resistencia contra infil-

trações e conquistas estrangeiras.

Também é de notar a função da

lavoura algodoeira do reino e do

império, 
quando 

chegou a se cons-

tituir em elemento de indiscuti-

vel valia, 
ponderando 

nas razões

para 
abertura dos 

portos, 
concor-

rendo, com tal 
produção, para 

os

teares britânicos, em 
pleno 

desen-

volvimento e 
ponderando 

nos mo-
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tivos apresentados 
por 

Strangford

para 
a conclusão dos tratados lu-

so-britânicos ditos de aliança, con-

sequentes, aparentemente, do de-

senvolvimento da luta anti-napo-

leônica. O desdobramento algo-

doeiro do Brasil, nessa fase, colo-

ca-se, aliás, em 
paralelo 

com o de-

senvolvimento industrial inglês,

no evolver da manufatura, 
propi-

ciando a influencia tão capital

que 
os 

padrões 
britânicos exerce-

ram sobre a autonomia e os 
pri-

meiros tempos da nação recem

organizada em moldes autôno-

mos.

Responsável 
pelo 

advento

da independencia

Uma elite assim formada e res-

ponsavel pelo 
advento da idéia de

independencia, arrimada, ainda,

no declínio da mineração, devia

surgir 
pronta 

a assumir o coman-

do da coisa 
pública, quando 

a ad-

ministração do Estado tivesse de

ser retirada dos agrupamentos lu-

sos constituídos em toda a costa,

mormente na capital do reino, si-

tuada na região do centro-sul, 
pa-

ra onde, devido a mineração,

depois devido à formação e

desenvolvimento de outras for-

mas de 
produção 

agrícola, iria

desviar-se o eixo econômico-po-

lítico do 
país, 

tornando tal zo-

na 
geográfica 

verdadeiro fulcro da

existencia nacional, contra cujo

predomínio, 
logo após o regresso

de D. 
João 

VI, durante a regeri-

cia de D. Pedro, até o 
primeiio

decenio do segundo império, de-

\ iam resistir as forças regionais,

no saudosismo 
político que 

cara

cterizou a adversidade 
que 

ofere-

ceram ao 
primado 

do centro-

sul.

A elite rural assim formada, co-
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mandando os negocios 
públicos,

dona dos destinos do 
país, 

devi i

constituir o mais sólido e o mais

curioso espetáculo oferecido 
pela

sociedade brasileira, em suas su-

cessivas transformações. Assisti-

inos à decorrem ia nesse incon-

trastado dominio 
por 

décadas se-

guidas, 
sem 

possibilidade 
de mu-

tações. As movimentações da

fronteira econômica trariam re-

percussões 
mais ou menos sensi-

veis na existencia de uma elite

tão firme» oriunda da terra e con-

somada com o solo, dele tirando

até, 
|H>r 

curiosa coincidência, os

seus títulos de nobreza. Funda-

mentalmente rural, entretanto,

ela 
|>ermaiieceria 

até o momen-

to em 
que 

nova transformação lhe

ameaçasse o 
jx>derio.

K* a elite 
que predomina 

11a fa-

se tumultuosa da regencia de 1).

Pedro, 
que 

atravessa o momento

tormentoso do 
primeiro 

império,

das regências trina e una, atingiu*

do a maioridade de O. Pedro II

e 
predominando 

no 
primeiro 

de-

cenio de seu ini|x'rio, até o mo*

incuto em cjue, mercê da reação

sincretista organizada 
pela 

còrte

do Rio de 
Janeiro, 

começa a ver-

se 
|x>dada 

em suas 
prerrogativas,

recebendo títulos e benemeren-

c ias. cargos e funções nominativas

em troca de 
jx>deres que 

vai 
per-

dendo, na lenta circulação de

elites, em 
que 

entra em declínio,

para 
se ver substituída, na fase de

regressão ao litoral, 
justamente

antinômica com aquela 
que 

lhe

dera origem, na 
jx>sitiva 

e lenta

urbanização da existencia brasi-

leira, 
para 

a 
qual 

tudo concorria

e 
que 

devia assinalar o segundo

momento curioso, a segunda 
pas-

sagem de linha da circulação so-

ciai brasileira, numa etapa larga-

mente escalonada no tempo e su-

cessivamente escalonada no espa-

ço, 
sofrendo as naturais injunções

das disparidades 
geográlicas 

e

econômicas da formação e do de-

senvolvimento brasileiro, face aos

mercados e à 
produção 

mundiais.

Da elite rural à

elite urbana

Nos centros escalonados ao lon-

go 
do litoral, nessa fila indiana

cjue contitue uma das anomalias

da nossa antropogeografia, come-

çam 
a adensar-se os agrupamentos

humanos. Novos fatores iniciam

a função demolidora e transior-

madora inevitável, alterando o

panorama 
e o 

jogo 
das forças so-

ciais 
processado 

na longa fase co-

lonial. Inicia-se, lento mas firme,

o movimento do campo 
para 

a

cidade, do ruralismo 
para 

o urba-

nismo, da vida da terra 
para 

a

vida citadina. Esse movimento se

denuncia em vários aspectos e

surge em uma das mais curiosas

anormalidades, 
para 

a época, da

existencia das nossas 
populações:

a casa de campo, 
que 

até o mo-

mento tinha a indiscutível 
pri-

ma/ia, 
passa 

a segundo 
plano. 

A

residencia da cidade, até então

atirada a segundo 
plano, 

começa

;t exercer uma influencia capital.

Fica melhor dotada, mais rica,

mais tempo ocupada. E tem ini-

c io uma insipiente vida de socie-

dade, ao modelo europeu, 
quasi

copia daquela de cjue nos dão no-

lie ias os cronistas dos tempos au-

reos do nordeste canavieiro. Re-

cebe-se, visita-se, fazem-se reuniões.

A rua, cjue só era destinada às ce-

rimonias do culto, 
j>assa 

a assu-

mir um 
jjaj^el 

de certa importan-

cia.



ALTERAÇÕES DA CIRCULAÇÃO 
SOCIAL NO BRASIL. 93

Certos acontecimentos e fenô-

menos concomitantes concorrem

para 
acelerar tal transformação.

As sucessivas etapas atravessadas

pelo 
ensino, no Brasil, assinalam

um tios aspectos mais vivo do con-

traste. Surgem as Academias e

os colégios da cidade. O velho

ensino 
jesuítico 

da colonia, com-

pletado pelo 
imprescindível esta-

gio 
cm Coimbra, 

passa para 
mãos

leigas. Em Recife e em S. Paulo

fundam-se e têm vida intensa os

cursos 
jurídicos. 

Nesses focos de

irradiação mental, começam a vi-

cejar os 
princípios 

imitativos, tão

do nosso 
gosto. 

Debatem-se dou-

trinas 
políticas 

esrtangeiras. 
E

vivemos um instante de contem-

plaçâo 
extraordinário, em 

que 
os

debates se caracterizam 
pela 

cila-

ção 
e 

pela 
copia. Ora, isso era ur-

banismo puro, 
nítido urbanismo,

de vez 
que passa 

a ser ambição do

senhor de terra ter filhos forma-

dos, no 
gosto 

da oratoria, tão bra-

sileiro, trazido talvez do 
púlpito,

que 
foi a 

grande 
e única válvula

do 
pensamento 

brasileiro colo-

nial. A crescente nacionalização

do clero também concorre 
para

tal transformação.

A imposição de exigen-

cias contraditórias

A vida autônoma impunha exi-

gencias 
contraditórias. 

Era 
preci-

so montar o aparelhamento que,

em outras terras, caracterizava a

existencia nacional. Era necessa-

rio armar as câmaras e'os 
poderes.

Forjar instituições. E, 
principal-

mente, recrutar os elementos des-

tinados à função 
pública, que 

tem,

desde o inicio, entre nós, um ca-

rater nitidamente 
doméstico. 

O

império vai sofrer dessa anomalia

extrema. As nomeações a se fa-

zerem 
por 

influencia regional. Os

juizes 
de 

paz, 
os desembargado-

res, os conselheiros, indicados 
por

filiação, 
já 

não apenas 
partida-

ria, mas 
puramente 

familial.

A instituição 
que 

mais funda-

mente se altera, a família, funda-

mento indiscutível e solidíssimo

do nosso 
patriarcalismo 

rural, co-

meça a transformar-se, em seus

efeitos e em sua função. O 
pro-

vimento dos cargos 
públicos, qua-

si exclusivamente citadinos, a ne-

cessidade do filho 
padre 

e do fi-

lho doutor, conduzem a 
que,

mais do 
que 

os 
partidos, 

as fami-

lias atuem, de maneira 
positiva 

e

funda, nessa nova organização 
po-

lítica, 
paralela 

com a circulação

social 
que 

se vai aprofundando.

A reação sincretista do segundo

império concorre 
para 

acelerar o

processo 
de sucessão da elite ru-

ral 
pela 

elite urbana. A 
poda

dos 
poderes, 

a alienação das 
prer-

rogativas, atinge o seu 
ponto

máximo. Começa a transforma-

ção 
centralizadora de 

que 
o im-

perio 
será 

palco.

As trocas se sucedem, de 
poderes

por 
títulos, de força 

por 
cargos

públicos. 
A elite rural, inician-

do o seu 
período 

alérgico, entre-

tem essa capitulação branca, essas

sucessivas abdicações, por 
largos

decenios.

Mas a sociedade, alterada em

seus fundamentos por 
essa cir-

culação de elites, 
que 

se 
processa

sem cessar e 
que 

é responsável

por 
tantas deformações de nossa

existencia, por 
tantas anomalias

j>olíticas 
do nosso desenvolvimen-

to e 
por 

tantos curiosos contras-

tes de nossa vida, oferece as-

pectos 
novos e freqüentemente

chocantes. Permanecendo, entre-
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tanto, fundamentalmente domes-

tica, doméstica em suas caracterís-

ticas, em suas relações, em seus as-

pectos 
fundamentais 

— desde 
que

essa domesticidade é a 
grande 

e

funda herança 
que 

a formação

rural oferta à nova sociedade le-

trada e urbana, de olhos 
jx»stos

na Europa e na América do Nor-

te e esquecida dos 
problemas 

da

terra e das 
peculiaridades 

inter-

nas.

Predomínio urbano e ad-

vento da República

O 
polo 

da existencia nacional,

constituído, duranie tantos anos,

pelas 
câmaras municipais, tão vi-

vas nos seus sentimentos de inde-

pcndcncia, 
tão vigorosas em suas

tendencias, 
— 

e nelas loi 
que 

se

fundamentaram tantos arreinessos

de rebeldia, movimentos insurrei-

cionais e a 
própria 

etapa da in-

dependencia, 
— 

começa a deslo-

car-se 
paia 

as cortes, 
para 

as cã-

maras, colocadas em lugares afas-

tados, em centros urbanos, 
quasi

sempre litorâneos, onde o senhor

da terra não ia, mas aonde man-

dava os seus representantes, 
quasi

sempre os membros de sua fami-

lia, ou aqueles 
que 

nela ingressa-

vam 
pelo 

casamento. O regime

não 
|kk1í;i 

deixar de ser o do com-

padrio, 
da filiação, das ligações

sangüíneas, da familia, em suma,

pelos 
seus laços estreitos, 

pela 
sua

força imensa.

Vítima da 
própria 

obra 
que 

em-

preendera 
e conseguira levar a ca-

bo, a esmagadora centralização

total, o império começa a dar si-

nais de 
positivo 

declínio, tendo

alimentado, em sua 
ptopiia 

es-

trutura, os males de 
que 

devia ser

consumido. A agitação assume to-

das as formas, sempre alicerçada

na elite urbana 
que 

tomara con-

ta do organismo 
político, 

após o

acabamento da lenta circulação

social, desde 
que 

a elite rural

não tinha mais forças, mas títu-

los. e se colocara em situação de

pura 
dependencia, mormente no

nordeste canavieiro, face ao esta-

do, em contraste com o seu de-

clinio econômico.

As campanhas 
pela 

libertação

dos escravos, 
pela 

federação e 
pe-

la república, tão intimamente li-

gadas, 
embora, 

por 
vezes, em apa-

rente contradição, conduziam ao

momento titânico e 
propicio 

em

que 
a elite urbana encontraria o

seu instante de máximo esplen-

dor. E' 
quando 

as deformações,

as anomalias 
profundas, 

os dis-

pauterios 
verdadeiros da nossa

organização 
política 

imitativa 
pro-

duzem os seus mais nefastos eíei-

tos e os erros mais clamorosos são

cometidos, contra a 
própria 

es-

trutura e os 
proprios 

interesses

nacionais.

O desenvolvimento dt

cargos 
públicos

O aumento constante, o desdo-

bramento continuo da máquina

administrativa e 
política, 

ainda

em subordinação a condições de

ordem 
puramente 

doméstica, con-

duzem ao espetáculo consumo de

o desenvolvimento demográfico

impor desenvolvimento de cargos

públicos, 
a uma 

pie 
tora de 

pen-

sionistas do Estado, de 
que 

ele se

não beneficiava, de vez 
que 

esse

recrutamento não se fazia 
pelo 

cri-

terio de merecimento, mas 
por

condicionais de ordem domésti-

ca, em 
que 

o interesse 
privado 

ti-

nha 
primazia 

indiscutível.

Se a elite urbana tivera um mo-

mento de vigor e de dinamia in-
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contestáveis, 
quando 

da sua len-

ta marcha 
para 

o 
jx)der, quan-

do enganara o 
país 

e a si mesma

com a ilusão da copia e a tenden-

cia da imitação, com o advento da

república ela começa e enquistar-

se, decisivamente, a tornar-se íran-

camente 
parasitaria, 

em contras-

te com as novas condições de exis-

tencia e as novas normas da 
pro-

dução e do trabalho, 
que 

deviam

impor a outra etapa de translor-

mação. A sociedade brasileira,

nas três décadas republicanas, in-

dicia fortemente a existencia de

uma estratificação ineludivel, de

verdadeira 
paralisia. 

Nela, nada

se agita, nem se transforma.

Advento de uma nova

transformação

As condições do mundo, entre-

tanto, e, com elas, as do 
proprio

país, 
ameaçavam 

perturbar 
essa

aparente calmaria, em 
que 

se es-

tiolavam todas as iniciativas e se

adormentavam todos os impulsos.

A aceleração formidável das trans-

formações industriais trazia no

vas condições de trabalho. A 
guer-

ra européia, mercê do fechamento

de mercados fornecedores, corres-

pondia 
a um impulso à nossa in-

cipiente industrialização, apoiada,

em muitos casos, na 
pauta 

alfan-

degaria. Começa a se desenvol-

ver o operariado das formações

urbanas. E, ante a incapacidade

da elite correspondente, para 
a

preparação 
dos caminhos da trans-

formação 
que 

se aproximava, to-

das as doutrinas, as mais estra-

nhas, encontram éco, e todos os

rumos, os mais contraditorios, en-

contram adeptos.

O 
proprio 

desenvolvimento da

lavoura cafeeira, 
que 

conduzira à

conquista de largos tratos de ter-

ra até então abandonados, 
propi-

ciara o desenvolvimento de um

parque 
industrial, em íntima li*

gação 
com o labor agrícola, até

mesmo de um incipiente sistema

de crédito, formando um agrupa-

mento de 
produtores 

destinado a

exercer 
papel 

importante no de-

senvolvimento político 
brasileiro.

O advento de correntes imigrato-

rias oriundas de raças 

partícula-

ristas 
— 

pequenos proprietários 
e

camponeses 
— 

devia corresponder

a* uma conquista territorial e a

um enriquecimento público 
conse-

quenta 
da fragmentação das 

pro-

priedades 
e do colonialismo, cujas

necessidades urgentes de vestimen-

ta e alimentação deviam arrimar,

ainda, o desenvolvimento de um

parque 
industrial 

que 
transita,

dessa forma, da criação empírica

e falsa 
para 

a 
positiva 

consolida-

cão.
j

Ante todas essas necessidades

econômicas da nacionalidade, en-

tretanto, a sociedade brasileira

permanece 
imutável e estratifica-

da. Nela não conseguem ingres-

so os valores novos, 
pela 

ascen-

ção, 
nem sofre modificações a sua

rigorosa escala, em 
que 

a domes-

ticidade ainda 
predomina, 

de for-

ma a estiolar todos os esforços e

quebrar 
todas resistências.

A instabilidade, o mal estar so-

ciai, as crises 
políticas, 

são fenô-

menos conseqüentes e correlatos

com tal anomalia, denunciados

em motins e insurreições locais

e de repercussão 
que 

não escapa-

ria aos mais argutos observadores.

Enganados 
pelas 

aparências 
po-

líticas de um mal estar visceral-

mente social, os donos das fun-

ções públicas 
acreditam 

que 
trans-

formações da órbita institucional
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poderiam 
afetar seriamente uma

sociedade ameaçada de tumulto,

c apelam 
para 

reformas consti-

tucionais e leis de cerceamento

de liberdade, 
que pensam 

contor-

nar uma situação 
que principia

a tornar-se confusa.

Crise e deflagrar da

revolução

Um acontecimento intercorren-

te, de fundas e largas repercussões,

precipita 
a transformação inevita-

vcl Uma vesga 
política 

monoeul-

tora, a 
que 

os 
governos 

se 
jun-

giam. 
incapazes de contorná-la,

condu/ira ao 
primado 

indiscuti-

vcl e absoluto do café na halan-

ça 
comercial do 

país 
e a uma lar-

ga 
e estremada 

|>olítica 
de em-

préstimos 
externos e internos em

que 
se iludiam todos, 

pelos palia-

ti vos do momento. Tais sucessi-

vas c frágeis barragens, entretan-

to, não deviam deter o 
processa-

mento dos acontecimentos. E,

em 1929. o deflagrar da crise eco-

nõmica. 
|x*la 

rui na do sistema de

crédito, 
precipitava 

tudo o 
que 

se

vinha mantendo em instável equi-

librio. As repercussões, no orga-

nismo 
político, 

como na estrutu-

ração social brasileira, deviam ser

das mais 
profundas 

e sensíveis.

Forças 
políticas 

colocadas em

divorcio 
propiciariam 

a rutura de

equilíbrio em 
que 

deflagrariam

todos os ímpetos contidos e todas

as anomalias escondidas. A revo-

lução de Outubro de 193o» con*

quanto 
tenha sido, em suas ori-

gens próximas, 
de ordem mera-

mente 
política, 

e até mesmo 
parti-

daria, embora não houvesse, 
para

maior clareza das razões reais, di-

visões 
partidarias 

nítidas, em nos-

so 
país. 

nessa época, indicaria,

em seu desenvolvimento, como

continha tudo o 
que 

estava re-

presado, 
tudo o 

que 
estava con-

turbado e 
preso, 

tudo o 
que per-

manec ia adormentado na estrati-

ficação social a 
que 

nos conduzi-

ra a 
paralisia 

da circulação dos

agrupamentos dentro do organis-

mo social brasileiro.

A 
própria 

confusão de doutri-

nas e de rumos, conseqüente aos

primeiros 
instantes da derrocada

de uma situação c da 
posse 

da coi-

sa 
pública pela 

corrente vencedo-

ra, indicaria 
que, 

nesse bojo 
gi-

gantesco 
e contraditorio, moravam

os sinais mais estranhos e diversos

e uma ausência de destinação

imediata 
que 

ameaça conduzir à

própria 
anarquia.

O 
período 

conseqüente de in-

quietações, 
de dilaceramentos e

de dissociação, era inevitável. Ne-

le se operaria a eliminação suces-

siva de forças, de forma a condu-

zir ao denominador comum 
pos-

sivel, de vez 
que 

era totalmente

impossível resolver numa situação

compatível tudo aquilo 
que 

a re-

volução 
precipitara 

e 
que 

encon-

trara nela a válvula necessaria e

imprescindível. Novas agitações e

mesmo lutas armadas deviam ter

lugar, até o momento 
propicio 

em

que 
uma força maior, 

pela 
eli-

mi nação das demais, 
pudesse 

lan-

çar 
raizes e construir 

para 
o fu-

turo, dentro da estabilidade e ca-

paz 
de adotar rumos nítidos, se-

guros, 
condizentes com as nossas

necessidades e formalmente liga-

dos à crise social de 
paralisia 

do

organismo em 
que 

a circulação era

a 
própria 

vida, numa sociedade

que 
transitara, tão rapidamente,

do sentido estático 
para 

o sentido

dinâmico e 
que 

estava em busca

de um novo equilíbrio, consenta-
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nco com novas características e

ao imperativo cie novas necessida-

des e condicionais.

O sentenio decorrente entre o

deflagrar da crise armada e o 
gol-

pc 
de estado cjne conduziria ao

primeiro 
instante de estabilidade

sei \ iria 
para 

sucessivas mutações

e 
processamento 

definitivo de

muitas anomalias, vindas coin a

própria 
revolução umas, outras

oriundas do 
passado 

republicano

e ainda não 
passíveis 

de elimina-

ção, pela 
inércia natural dos or-

ganismos 
sociais em se desfaze-

rem, como os 
políticos, 

de normas

institucionais em 
que 

deposita-

ram confiança e em 
que 

acredi-

taram encontrar a harmonia de

poderes 
e as 

próprias 
caracterís-

tiras de 
progresso julgadas 

com-

pativeis 
com a existencia moderna.

O rompimento com

o 
passado

A revolução, entretanto, 
que-

brara a crosta social, os enquista-

mentos, em 
que 

se estratificara a

sociedade brasileira. Rompera

com o 
passado 

e, nos seus moldes

ainda 
perigosos 

e instáveis, co-

meçava uma nova circulação de

elites, agora capazes de agtiação

e de ascenção, com a 
quebra 

das

barreiras e o aparec imento, 
prin-

cipalmente, de uma igualdade de

oportunidades, ao maior número,

senão à totalidade dos seus ele-

mentos.

O 
golpe 

de estado de 1937 con"

cluiria 
por 

dar uma forma àqui-

lo 
que 

vinha sendo uma ameaça

permanente. 
E iniciaria, com o

despojamento de uma organiza-

ção 
evidentemente 

parasitaria 
e

inútil, a obra de conjugação de

forças econômicas e de 
produção,

até então dispersas.

Uma das 
primeiras 

tarefas, e

mais características, do novo re-

gime, 
foi, certamente, aquela

destinada a dar um novo sentido

à estruturação administrativa na-

cional, 
pelo 

recrutamento racional

dos seu selementos, e 
pela permis-

são, 
por 

uma seleção rigorosa, de

ascenção dos mais capazes, no in-

tcresse do Estado, e 110 
proprio

interesse de uma sociedade 
que

se estratificara nà 
pura 

domesti-

cidade.

O 
golpe 

desferido 
pela

Revolução

O 
grande golpe 

desferido, des-

sa forma, na estática da sociedade

brasileira, traria, 
pela 

diminuição

dos cargos 
públicos, 

em verdadei-

ra disparidade com as necessida-

des e com a racionalização do tia-

balho, a necessidade do desenvol-

vimento das iniciativas 
partícula-

res, tão ricas e tão fortes, tão

aptas à formação de elites desen-

volvidas e dinâmicas. E 
proviria

a máquina estatal com elementos

recrutados segundo critério 
já

não doméstico, mas de seleção, ca-

paz 
de 

permitir 
a ascenção de ele-

mentos 
que, 

sem essa oportunida-

de, 
jamais, 

nas condições anterio-

res, 
poderiam 

chegar a admitir a

possibilidade 
de atingir uma si-

tuação social compatível com as

suas ambições e com o seu saber

ou capacidade.

A revolução, 
pois, 

no seu 
pro-

cesso acelerado, acarretaria, entre

outras transformações, em outros

planos, 
mais esse beneficio: 

que-

brando a inércia, a verdadeira es-

tra ti fica cão da sociedade brasilei-

ra, 
permitir 

o 
processamento 

da

sua circulação, e novas condições

de seleção em 
que 

o esforço 
par-
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ticular há de aproveitar ao esta-

do, 
para 

evidente 
progresso 

de um

pais que 
ameaçava vincular-se,

decisivamente, às lendas de inca-

capacidade de raça e de tipo so-

ciai, 
quando 

existia, apenas, no

caso, a 
perigosa 

anomalia de uma

paralização 
de circulação, só há

pouco 
retomada, e sob os rumos

mais felizes.
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O autor trata, neste artigo, do 
problema 

da assistência social aos lepro-

sos. Mostra o 
que 

se entende 
por 

assistência social e seu sentido bem-

feitor. Lembra o 
papel 

de Portugal como 
pioneiro 

dessa assistência, com

suas 
"Misericórdias", 

desde 1498. Mostra como se deve entender betiefir

cewia e assistência, uma não se confundindo com a outra. A constituição

dos flagelos sociais e a 
paciência 

e dedicação do cientista ao estudar o 
pro-

blema; o contagio direto e o contagio indireto, 
quais 

os diferentes 
fa-

tores 
que 

o 
produzem; 

o terreno favoravel ao seu desenvolvimento e a nova

época na interpretação da lepra. O cientista ventila todos esses 
pro-

blemas, os 
que 

dizem respeito ao tratamento, 
preservação 

e isolamento dos

leprosos da comunidade social. Conclue tratando das condições de assis-

tencia social da lepra necessidade social, cristã e altruistica; dos dispensa-

rios 
que 

são verdadeiras 
"bandeiras" 

de educação e saúde no combate à lepra.

EM 

GERAL, entende-se 
por

Assistência 
— 

o auxilio ma-

terial e moral 
prestado 

aos

indigentes na sua 
pobreza, 

inváli-

dez ou doença. 
Quando 

ela é

exercida diretamente 
pelo 

Estado

chama-se Assistência Pública e

quando 
exercida 

por 
indivíduos

ou organismos 
particulares, 

com

ou sem auxilio do Estado, deno-

mina-se Assistência 
particular 

ou

privada. 
A Assistência diz-se Sn-

ciai. 
quando, 

além do auxilio aos

pobres, 
também tem em vista 

pre-

venir os flagelos sociais, combater

<>s males nas suas causas e reinte-

grar 
os indivíduos e as famílias

nas condições normais de existen-

cia.

A solução dos 
graves 

e comple-

xos 
problemas 

de Assistência So-

ciai recebe um 
grande 

impul-

60 com o advento das idéias libe-

rais do século 
passado. 

O seu con-

ceito, entretanto, é ainda um 
pou-

co impreciso, 
por 

vezes um tanto

elástico, em virtude dos múlti-

plices 
fatos 

que 
ele abrange, nos

diferentes 
povos 

civilizados, entre

os 
quais 

em uns 
prepondera 

a as-

sistencia 
privada 

e noutros a as-

sistencia 
pública.
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Portugal o 
precuvr^ 

du

Assistência Social

Para Iionra e 
gloria 

da nossa

raça. coube a Portugal ter sido o

precursor 
da moderna Assistência

Social, com a criação, em 1498,

das suas Misericórdias. Com efei-

to, foi a 
grande 

Rainha de Por-

tugal I). Leonor, mulher de D.

João 
II, auxiliada 

|x>r 
Frei Mi-

guel 
de Contreras, 

que, 
há 

qua-

tre> séculos, deu às Misericórdias a

sua moderna feição social. Confra-

rias de caráter religioso, dirigidas

|H»r 
irmãos 

"de 

honesta vida, boa

fama e sã conciencia", eram des-

finadas à realização de todas as

"obras 

de misericórdia, tanto cor-

|x>rais 
como espirituais". Os

Compromissos ou regulamentos da

Misericórdia de Lisboa e do Hos-

pitai 
Ralneario das Caldas da

Rainha, lembra 
justamente 

o ilus-

ire medito sanitarista 
|>ortugucs

|osé 
Saavedra, cjue me serve de

guia 
nesta emaranhada selva assis-

tencial, contêm 
já 

os 
princípios 

de

tcxla a moderna Assistência So-

ciai. inclusive a Assistência Ter-

mal 
para 

os 
|x>hres 

cjue ainda en-

saiam os 
primeiros passos 

nos 
pai-

ses estrangeiros.

A confusão dos conceitos

de 

"beneficencia" 

e de

"assistência"

Em 
geral, 

andam confundidos

os conceitos de beneficencia e de

assistência. Há, entretanto, uma

diferença fundamental entre eles.

O conceito de assistência. diz o

ilustre sanitarista citado, implica

a idéia de organização 
— 

tanto se

faz assistência a um doente n-im

hospital ou sanatorio, como a um

|>obre 
num asilo, ou assistindo-o
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em sua casa, através dos Serviços

Sociais e do Dispcnsario; faz-se

beneficencia, contribuindo, de

qualquer 
maneira, 

para 
amparar

a 
pobreza.

A tendencia hodierna é coorde-

nar e unilicar a 
'assistência 

nas

suas modalidades 
principais, 

co-

mo sejam as instituições de bene-

ficencia 
pública 

e 
privada 

com os

seus Serviços Sociais 
(Ação 

So-

ciai), a 
profilaxia (Saúde 

Piíbli-

ca) c a terapêutica 
(hospitaliza-

ç5o)

Pobres e ricos, 
pagando 

o mes-

mo tributo às doenças infeto-con-

tagiosas, aproveitam uns e outros

com a 
prática 

da higiene 
geral.

Com efeito, os microbios não re-

conhecem hierarquias ou 
posições

sociais, tanto 
penetram 

na chou-

pana 
do 

pobre 
como no 

palacio

cto rico. Os microbios só respei-

tam n 111 inimigo 
poderoso 

cjue c

a higiene individual e coletiva.

A falta de higiene, a ignorancia e

a miséria são causas de doenças

cjue se fazem 11111 
pesado 

encargo

p 
ia todos e 11111 

perigo 
social 

pa-

ia a comunidade.

A constituição dos 
fia-

gel 
os sociais

Assim se constituem as chama-

das doenças 
populares, 

flagelos

sociais, entre os 
quais 

avulta a

morféia ou lepra, doença históri-

ca, arquimilenaria, de cjue 
por 

va-

rias vezes me tenho ocupado cm

estudos científicos.

Sou 11111 dos 
que pensam que

a 
questão 

da Lepra, entre nós, há

mister de ser explanada e deba-

tida como um dos mais 
graves pro-

blemas médico-sociais 
que 

afligem

o nosso imenso Brasil, cujo futu-

ro 
glorioso 

está dependente do
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esforço individual e coletivo dos

brasileiros.

Em 

"Carta 

aberta ao P reside n-

te Getulio Vargas", recentemente

publicada, 
repito 

que 
o flagelo da

lepra, 
que 

assola o nosso País, é

um aflitivo 
problema, para 

cuja

-solução 
todos os brasileiros temos

de concorrer, cada 
qual 

dentro de

suas 
possibilidades.

Mesmo os estrangeiros, aqui do-

miciliados, devem 
prestar 

o seu

concurso, não só no nosso interes-

se como no interesse 
proprio, pa-

ra 
que possam 

voltar às suas 
pa-

trias indenes da doença. Mas,

dentre todos e acima de tudo, im-

prescindi'vel 
se laz o concurso dos

infelizes hansenianos, cuja con-

íiança 
precisamos 

captar.

Verdadeira esfinge

No i.° volume dos Problemas

leprológicos 
— 

A morféia é cura-

veU, 
prefaciado pelo 

Prof. A. Aus-

tregésilo e 
publicado 

em 1918, fa-

zia eu notar 
que 

a lepra é uma

verdadeira esfinge 
que 

vem atra-

vessando os séculos, muda ante a

interrogação 
premente 

dos cien-

tistas de todos os tempos e de to-

dos os lugares, anciosos 
por 

des-

vendar-lhe o enigma. Amaldiçoa-

da ou 
glorificada 

nos livros sa-

grados, 
a lepra, conhecida 

já 
dos

médicos da mais remota antigui-

dade, só entrou na fase verdadei-

ramente científica após os traba-

lhos dos médicos noruegueses Da-

nielssen e Boeck, há apenas um

século.

A lepra apresenta uma feição

sui 
generis 

— 
é a doença dos mis-

terios e das surpresas, dos longos

períodos 
dc incubação ou de la-

tencia. Ela exige, antes de. mais

nada, uma observação 
prolonga-

da, 
pacientemente prolongada, 

o

que 
nem sempre 

podem 
compor-

tar as contingências da vida, 
quer

do doente, 
quer 

do clínico 
que 

ob-

serva e experimenta.

Paciência beneditina 
para

o cientista 
que 

estu-

dar o 
problema

Todo o cientista 
que 

desejar es-

tudar a lepra deve armar-se de

paciência 
beneditina, ao enfren-

tar as 
publicações 

científicas

acumuladas, concernentes ao 
gran-

de mal. E' mister 
que 

ele 
possua

um espírito crítico muito desen-

volvido, 
pois 

as incoerências aí

pululam, patrocinadas pelos 
no-

mes dos leprólogos mais ilustres,

com sacrifício, muitas vezes, de

comezinha lógica, tirada uma con-

clusão 
que, 

em desacordo, biiga

com as 
premissas 

estabelecidas.

Assim vai acontecendo, ainda ho-

je, 
com a segregação dos doen-

tes. Um largo 
passado 

de mais de

quarenta 
séculos de existencia da

lepra na terra tem mostrado, nu-

ma longa 
prática, 

a sua falência.

Mas o 
pavor 

hereditário dos ho-

mens 
pela 

horrivel moléstia, re-

calcado no 
porão 

do subconcien-

te, 
persiste 

em mantê-la comoda-

mente, 
para 

não terem eles mais

que pensar 
em 

procurar 
outra so-

lução, de acordo com os ensina-

mentos históricos e os recursos da

ciência hodierna.

Entre nós, ninguém melhor

que 
o malogrado Professor Carlos

Chagas definiu claramente o 
pro-

blema da lepra. No seu 
primoro-

so e 
profundo prefacio 

do meu li-

vro 

"A 
Lepra no Brasil e a sua

profilaxia 
terapêutica", 2.0 volu-

me dos Problemas leprológicos,

publicado 
em 1936, diz o cienlis-
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ta brasileiro: 

"A 

lepra é, antes

de tudo, um 
problema 

de estudo

e indagação científica, tantas as

incógnitas etio-patogenicas, tantos

<>s aspectos epidemiológiços 
obs-

c uros cjue restringem ou impossi-

bilium o êxito das 
providencias

sanitarias".

O contagio direto

ou indireto

' 

Admitido o contagio, direto ou

indireto, de organismo 
parasita-

do a organismo receptivel, tudo

ignoramos das condições 
que 

<> re-

guiam, jjorcjue 
nada sabemos da

virulência do microbio, da rece-

ptividade 
do organismo humano,

de 
quaisquer 

outros fenômenos de

imunidade: relacionados com a in-

feccão do bacilo de Hansen. E

se* lais aspectos biológicos do 
pro-

blc ma da lepra 
perduram 

mistério-

sos. outros, referentes à epidemio-

logia dessa doença» também se in-

dicam à indagação científica, de-

pendendo 
de seu esclarecimento a

eficácia da medida 
preventiva".

Ensina-nos a historia natural

que 
todos os seres vivos, vegetais

e animais e o 
proprio 

homem, só

podem 
ser estudados e compreen-

didos em relação com o seu meio.

com as suas condições mesológi-

c;»s. consoante a complexidade do

ser vivente considerado, 
quer 

de

pvv 
si. isoladamente, indi\ idual-

mente, 
quer 

em conjunto com ou

nos seres vivos, sejam 
grupos 

zoo-

lógicos, sejam agrupamentos so

ciais humanos, nações, 
jx>vos.

Paralelogratna d(

forças

A vida outra coisa não e senão

um 
paralelograma 

de forças 
que

se equilibram, um conjunto de

ações e de reações entre o ser vi-

vo e o seu meio, de obediencia à

lei de solidariedade que 
é uma lei

universal. Biologicamente, o ser

vivo é solidário com o seu meio,

formando com ele um verdadei-

ro sistema físico-qufmico, cujos

elementos reagem uns sobre os ou-

tros. As leis da especie 
— 

leis de

hereditariedade, de adaptação, de

seleção, lei de integração e de de-

sintegração 
— 

não são mais do 
que

aspectos diversos da mesma lei 
ge-

ral de dependencia recíproca nu

de solidariedade.

Para comodidade de estudo, 
po-

deremos abstrair, isolar o ser vi-

\ ente do seu meio ou considerar

este separadamente, mas nunca

esqueçamos 
que 

faremos assim

apenas um estudo estático, mor-

fológico, sem vida, descritivo, 
por-

cjue nos afastamos da realidade

que 
é dinâmica, em incessante vir

a ser, na sua multiplicidade de for-

mas. de cambiantes, de modalida-

des, de mutações.

Encarada sob este critério natu-

ralista, a lepra, como muito bem

disse Barbézieux, 

"é 

a verdadeira

endemia inerente ao meio. Este

meio cria, determina, orienta o

terreno 
que 

é o organismo vivo,

que 
não é, em suma, senão o seu

prolongamento 
e se confunde com

ele. O (jue o organismo vivo tira

momentaneamente do meio exte-

rior 
para 

a manutenção da sua vi-

da 
particular, 

ele lho restitue.

>ol> ;is mesmas formas. E' um ci-

< lo fechado, em cjue os mesmos ele-

mentos se encontram, no começo

e no fim das suas diversas meta-

morfoses. O meio 
prepara 

o ter-

íeno humano em cjue a lepra 
po-

de evolucionat e o leiteno huma-

no restitue ao meio os seus ele-

mentos constitutivos".
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Produto de diferentes

fatores

A lepra c o 
produto 

de dife-

rentes fatores etio-patogênicos 
—

bioquímicos e físico-sociais, 
— 

que

podemos 
esquematizar:

a) o organismo humano inva-

dido;

b) o inicrobio invasor; e

c) o meio físico-social.

Moléstia 
popular, 

flagelo so-

ciai, a lepra é um 
problema 

mé-

dico-social 
que 

está exigindo 
para

a sua natural solução medidas de

ordem médica e medidas de or-

dem social. Não basta tratar os

doentes, urge evitar 
que 

os sãos

adquiram a doença.

Como clínico, consideremos o

organismo humano invadido 
pelo

microbio. Sabemos 
que 

raras são

as infecções cujos agentes 
patogê-

nicos 
parecem 

agir unicamente

pela 
sua virulência. Em regra,

para que 
a infecção se 

produza 
é

necessário uma 
preparação 

ou mo-

dificação do terreno, isto é o con-

sentimento do organismo huma-

no. E tanto isto é verdade 
que 

to-

do o clínico sabe muito bem 
que

na infecção é 
geralmente 

o orga-

nismo, e não o microbio 
que 

faz

a doença, donde o conhecido afo-

rismo 
— 

Há doentes e não há

doenças.

Aos 23 anos, tinha eu conclui-

do o meu 
4.0 

ano médico, na Es-

cola Médico-Cirúrgica do Porto,

quando 
à minha custa aprendi es-

sa dura lição de 
patologia. 

Na

enfermaria de clínica médica con-

traí de um enfermo a febre ti-

foide 
que, 

dias depois, se decla

rava com toda a violência numa

aldeia 
portuguesa, 

em casa de

uma tia-avó, senhora de 
72 

anos*

para 
onde eu me havia retirado,

a ferias. Transmiti a doença a

minha velha tia. O estudante,

futuro médico, na 
pujança 

da vi-

da, foi dominado 
pelo 

microbio

de Eberth, delirando, impossibili-

tado de levantar-se, 
preso 

ao lei-

to. Minha tia, apesar da sua avan-

çada 
idade, nunca foi à cama, fez

toda a sua febre tifoide de 
pé, 

am-

bulante, arrastando-se 
pelas 

sa-

Ias e 
quartos. 

Os nossos organis-

mos, não obstante o 
parentesco,

eram bem diferentes 
pelas 

rea-

ções 
mórbidas 

provocadas pelo

mesmo microbio.

E' 
preciso, 

diz P. Delore, ter

da doença uma concepção menos

anatômica, morfológica ou lesio-

nal, e mais fisiológica ou funcio-

nal. Segundo Bouchard demons-

trou, o estado de nutrição inter-

vem no aparecimento e desenvol-

vimento das doenças infecciosas e

estas 
por 

sua vez modiíicam a nu-

trição, criando aptidões novas,

modos de elaboração de matéria.

Os atos de imunidade, 
para 

Ehr-

lich, não seriam senão atos de

nutrição.

Terreno 
favoravel 

ao desen-

volvimento das

infecções

$

Dadas as condições de vicia-

mento de nutrição, de miséria fi-

siológica 
(hiponutrição, 

avitami-

noses, 
parasi 

toses) das nossas 
po-

pulações (Miguel 
Pereira e Beli-

sario Pena), não é de admirar 
que

o 
povo 

brasileiro apresente um

terreno favoravel ao aparecimen 
-

to e desenvolvimento das infec-

ções 
nas suas multíplices modali-

dades nosológicas, muitas das

quais preparam 
o terreno huma-
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no dc cultura 
para 

o bacilo dc

Hansen, causa eficiente da lepra,

mas não sua causa suficiente.

Se é certo 
que 

conhecemos a

lei etiológica das infecções, só

agora começamos a (obrigar as

(eis das suas causas 
preparatórias

ou adjuvantes, causas secundarias,

sem o concurso das 
quais 

o micro-

bio não achará condições 
propi-

cias 
para 

o seu desenvolvimento.

Ora, e 
precisamente 

a inteli-

gene 
ia dessas leis, di/ia eu no meu

livro A lepra no íirosil 
já 

citado,

que 
tios há-de dar no futuro a e\-

plicação 
do aparecimento enigmá-

tico e da evolução insidiosa da le-

pra, preparando-nos 
de ciência

certa 
para 

o combate contra o

mal horrendo.

Apraz-me, neste 
passo, 

falar

com mutio entusiasmo do livro

Tratamento da Lepra à Luz de

novas idéias 
publicado 

este ano

em S. Paulo, em 
que 

o seu au-

tor, 
J. 

M. Gomes, sem contesta-

ção 
um dos nossos 

primeiros 
le-

prologistas, 
não inutilizado 

por

uma especialização demasiada-

mente cerrada, antes sem 
perder

"o 

contacto exterior e as correia-

ções 
dos fenômenos", tendo feito

o balanço dos lucros obtidos sob

a orientação tradicional e tendo

encontrado apenas um 

"número

muito reduzido de doentes cura-

dos e o castigo medieval de uma

segregação 
jw>r quasi 

toda a exis-

temia 
— 

fato único da Historia

da Medicina — 
sem ao menos a

certeza de 
que 

esses esforços con-

correram 
para 

a diminuição do

flagelo sobre a terra", denodada-

mente enveredou 
por 

outra tri-

lha. nas suas valiosas 
pesquisas

sobre a lepra, aliando a observa-

ção 
clínica à experimentação no

laboratorio.

Fala 
J. 

M. Gomes: 

"Mcditan-

do sobre tão magros resultados,

com sacrifícios tão 
grandes, 

deve-

se 
j>erguntar 

se não haverá alguma

coisa errada em nossas concepções

e se 
já 

não é tempo de abandonar

os caminhos batidos 
— 

"O 

que

marca uma teoria como frutífera

são os resultados" 
— 

diz Pasteur.

Porque, aplicados no interesse

da 
profilaxia, 

há a impressão de

que 
os nossos conhecimentos 

já

deram o cj^ne era 
possível 

dar. In-

sistir com eles, fechando os olhos

ao sofrimento de milhares d*e in-

dividuos 
que, 

seguindo a miragem

de nossas 
promessas, 

se deixam

isolar dos seus e da sociedade, não

é fazer obra científica 
— 

é exer-

cer a crueldade sob 
pretexto 

cien-

tífico". i

Nova época fia

interpretação da lepra

O livro de 
José 

Maria Gomes

vem iniciar uma nova época na

interpretação da lepra. E' uma

obra completa, ol>edccendo aos

dados naturalistas do 
problema.

O autor estuda o doente no seu

meio físico-social: o organismo

humano invadido, o microbio in-

vasor, as condições físicas, 
quími-

cas, biológicas e sociais de tão

complexo 
problema 

médico-so-

ciai.

A terapêutica da lepra, diz o

ilustre cientista, na mão da maio-

ria dos leprólogos tem andado

divorciada da fisio-patologia. A

maior, senão a única 
preocupação

tem sicio 
— 

destruir o bacilo —

sem indagar se ele 
pode 

ou não

assumir outros aspectos 
que 

o 
po-

nham a salvo dos nossos métodos

de rotina; 
quanto 

ao terreno, e o

que possa 
ele significar, desapa-
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rece na cega 
perseguição 

micro-

biana".

Assim, estuda o microbio de

Hansen, na sua ciclogenia, de

acordo com os trabalhos de Fon-

tes, 
que, 

num 
gesto 

de 
justiça 

na-

cional, 
procurei 

focalizar na 1110-

nografia dedicada ao nosso emi-

nente compatriota 
— 

Antonio

Fontes e a sua obra. Essa obra

não revolucionou somente toda a

tiosiologia, repercutiu em toda a

bacteriologia, na biologia 
geral,

na fisiologia, na 
química 

celular,

modificou as nossas concepções

etiológicas e 
patogênicas, 

afinou a

diagnose, abriu novos horizontes

à terapêutica, em 
que 

afinal se

resolve nobremente a 
prática 

da

medicina. Ao meu espírito embe-

vecido irresistivelmente acudiu a

repercussão 
que 

os novos conhe-

cimentos iriam 
produzir 

na lepro-

logia.

O livro de 
José 

Maria Gomes

é uma 
prova 

exuberante do meu

acerto, 
pelas 

suas valiosas contri-

buições científicas, representati-

vas de um 
grande 

e acurado la-

bor.

O bacilo de Hansen é um dos

exemplos típicos do 
germe 

ató-

xico. 

"Realmente, 

diz o eminente

cientista, 11111 bacilo dc latencia

tão 
prolongada que 

só age em nii-

mero infinitamente elevado, 11111

bacilo de adaptação exclusiva-

mente humana, e 
que 

inoculado

uma centena de vezes no 
proprio

homem não conseguiu reprodu-

zir a doença, não 
pode 

ser consi-

derado muito virulento".

O mistério na transmissão

da lepra

"A 

transmissão da lepra rodeia-

se ainda de certo mistério a 
que

talvez não seja extranha a morfo-

logia do bacilo".

Procura então o autor conhe-

cer as causas segundas 
que 

na le-

pra 
humana representam o sine

(jua non necessário 
para 

obter a

doença. Notando a coinciden-

cia dc lesões e fenômenos mórbi-

dos na avitaminose A e na lepra,

conclue 
que 

esta é infecção ca-

renciante, 
pelos 

sintomas de ini-

cio, os chamados sinais 
precurso-

res da lepra.

Todos nós sabemos 
que 

ela é a

doença da miséria. Surge e evolue

nos ambientes de hipo-nutridos,

mas também se manifesta nos in-

dividuos de boas 
posses, 

e riestes

casos, 
quasi 

sempre depois de ou-

tros estados infeciosos.

Condições modificadoras

do terreno

"Miséria 

e estados infecciosos

são, 
pois, 

condições modificadoras

do terreno. Vêm revelar 
que 

o

germe, 
s > 

por 
si, nada ou 

quasi

nada consegue, se não houver 
pre-

paração 
do terreno." A defesa

contra a lepra, em 
prol 

dos han-

senianos, deve ser feita de acor-

do com os ensinamentos históri-

cos da doença e com os recursos

científicos da medicina hodierna.

Nós, médicos, 
precisamos 

ser ho-

mens cultos do nosso tempo, não

sacrificando os nossos infelizes

companheiros na vida a 
processos

de 
profilaxia 

obsoletos, cuja fa-

lencia 
quarenta 

séculos de exis-

tencia da lepra sobre a terra 
ga-

rantem suficientemente.

Como fazer a Assistência Social

aos Hansen ia nos?
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Fundamento sólido

da civilização

Numa democracia crislã, como

a nossa, toda a assistência social

tem de considerar a 
familia 

e o

trabalho, 
que, 

na opinião do 
gran

de médico Rist, são o fundamen

to sólido de toda a civilização di

gna 
deste nome e de toda a vida

nacional. As comunidades 
primi-

tivas cristãs não 
praticavam 

uma

caridade cega e anti-econômica.

Desde logo compreenderam o 
pe

rigo da Caridade, 
quandç 

exer

cida sem critério c sem método, e

estabeleceram, como 
pondera

arnack, o dever do trabalho.

Condições de assistência

social da lepra

A assistência social da lepra 
po-

de ser fechada ou aberta. Assis-

tencia fechada constitue o inter

namento dos 
pacientes. 

£ uma

fórmula, 
por 

vezes, bastante des

pendiosa, pois 
compreende uma

assistência total: 
— 

casa, cama,

mesa, vestuário, roupa, médicos,

enfermeiros, serventes, medica-

mentos, curativos etc. A assisten

cia fechada é feita nas leprosa•

rias, colonias agrícolas, 
granjas,

hospitais, sanatorios, asilos e 
pre•

i fentorios.

A assistência aberta respeita a

familia, com a 
qual 

colabora e

cujos laços de solidariedade entre

os seus membros 
procura 

estrei-

tar, tendo em vista 
que, 

na nossa

sociedade cristã, a célula social é

representada 
pela 

familia, essa

pequena 
sociedade, fundamenta-

da no amor 
— 

escola de altruísmo,

onde são educados moralmente os

futuros cidadãos da 
grande 

so-

ciedade 
que 

é a Patria brasileira.

A assistência aberta, diz um au-

tor, toma o 
propósito 

moral de

obrigar as familia a cumprir

com os seus deveres 
para 

com

os entes de 
quem 

muitas vezes

pretendem 
libertar-se, 

por 
egois-

mo, maldade ou indiferença, fins

i nconfessaveis, considerando-os

tropeços ou farrapos inúteis.

Combater estes baixos instintos,

fortalecer os laços de familia ao

mesmo tempo 
que 

se faz assisten-

cia, é forma bem moralizadora e

bem civilizadora. A assistência

aberta é feita 
pelo 

dispensar 10.

Na minha opinião, 
que 

sempre te-

nho sustentado, é a forma de as-

sistencia 
que 

mais convém no

combate contra a lepra, mormente

no Brasil. A leitura do livro do

meu ilustre colega mais uma vez

me radicou nesta opinião, diretriz

que 
reputo a única 

que 
nos liber-

tará da lepra. Para isso, 
precisa-

mos 
ganhar 

a confiança do doen-

te, 
que 

só o dispensario nos 
pro-

porcionará. 
Tomando como centro

irradiante o dispensario, 
podemos

esquematizar o combate contra a

lepra, do modo indicado no 
qua-

dro anexo no fim desse artigo.

O tratamento livre

dos doentes

A assistência Social aos Hansc-

n ia nos assenta 
principalmente 

no

tratamento livre dos doentes,

como aconselham os médicos colo-

niais franceses e 
que já praticam.

Tal a 
profilaxia 

terapêutica 
que

preconizo 
contra a lepra e apren-

di de um doente do Sul de Mi-

nas 
(A 

Lepra no Brasil, 
pág. 98).

Todos os estabelecimentos no-

socomiais existentes no 
país, 

se-

jam 
leprosarios, colonias agrico-

Ias, 
granjas, 

hospitais 
federais,
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particulares, 
sanatórios, asilos, se-

râo aproveitados na assistência

social aos hansetiianos, conforme

as leis de higiene individual e co

letiva. Neles serão recolhidos os

vagabundos, os miseráveis e os

doentes em estado avançado da

moléstia, <01110 
j;'i 

se fa/ia nessa

malsinada idade media. Mas a

arma 
principal 

tem de sei o (tis-

pensario_, 
tal 

qual 
o concebo 

-

fator 
dr civilização, de cultura c

dr saúde, de acordo com a exten-

são do nosso imenso territorio.

Os disprusarios, uma como

enorme rede 
gànglionar, 

abran-

gendo 
todo o Brasil, com 

pessoal

idôneo 1 bem aparelhados, lixos

ou moveis, verdadeiras bandeiras

de Kducaçãô e Saúde, transpor-

!ando-se duma região 
para 

outra,

facilitarão a 
propaganda 

do trata-

mento e a educação sanitaria das

populações. 
Fachos de luz cultu-

ral e civi li/adora serão os dis-

j>ensarios 
escolas de lepra, de

profilaxia coletiva e individual

ant i-leprosa, espalhdos 
por 

todo o

brasil.

1 ;i ís as medidas bio-sociais, de-

correntes de leis econômico-jurí-

dico-sociais sabiamente 
promul-

gadas, que 
hão de transformar

com o tempo o organismo dos

brasileiros, tornando-o improprio

à cultura do microbio da lepra.

ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS HANSENIANOS

Assistem ia

fe chada

issistemia

aberta

Assistência

fechada

Leprosarias, co - 
+

lonias agrícolas,

granjas, 
hospitais

federais e 
parti-

« ulares, sanato-

íios. asilos.

-m DIS PENSARIO m

anti-

lepra.

proleprosos.

¦> 
Preventorios-

(crianças,

filhos

de

leprosos)

ir

DOMICILIO DOS DOEM ES

(visitadoras, protetoras 
sociais)



A vâlorizâção do trdbdlhddor

brdsileiro

BEZERRA DE EREITAS

Antigo Diretor do Departamento de Serviços

(»eraÍN do Instituto dos Comercia rios

Lspet ialista em Legislarão I rabalhisia e assuntos comi atos, autor de varias

ninas, entre as 
quais 

se citam: 
"Espirito 

das Leis Sociais"Legislação do

Trabalho e Preindeticia .Social"; 
"Historia 

da Literatura Brasileira". 
"Fonte

íta Cultura Brasileira", c 
"Fisionomia 

e Estrutura do Estado Novo" — 
o

autoi estuda uma das 
juntes 

da Legislação Social: o 
papel 

das organizações

cOfjperativas no desenvolvimento tia mentalidade das classes de 
jrrodução

m. Brasil. At ostra 
que 

o século atual e as necessidades de vida exigiam

um reingoramento dessa classe trabalhista. Os 
patrões proletários; 

a cola-

horaçâo das classes; elevação social e humana do operário; individualidade

do 
proletário, 

criando uma especie de capilaridade social; a oficialização da

assistem ia social, eleifada às condições de serviço 
pública. 

Ilustra o artigo

uma estatística 
que 

mostra a ei solução dos institutos de 
prevideneia 

no Brasil.

Definindo 

a nossa 
posição

diante da América e do

mundo, afirmou, há 
pouco,

o Presidente Getulio Vargas 
que

o Brasil nunca deixou de ser, sol>

o novo regime, uma democracia.

As 
palavras 

e as .convenções legais

das democracias 
parlamentares

foram substituídas 
por 

um regi-

me 
que 

atende aos interesses do

povo 
e consulta as suas tendeu-

cias através das organizações sin-

dicais e associações 
produtoras.

Esclarecendo esse 
pensamento, 

o

Presidente Getulio Vargas refere

um exemplo típico 
para 

o nosso

país. 
N'o Império, o trabalho na-

cional baseava-se no braço escra-

\o. Abolida a escravatura, trans-

correu 
quasi 

meio século sem 
que

se conseguisse dar ao trabalhador

brasileiro o seu estatuto de orga-

ni/ação e de 
garantias 

econômi-

cas. E o 
que 

não foi 
possível 

em

tão largo espaço de tempo reali-

/ou se no decenio de 1930 a 1940.

A legislação em vigor ampara, le-

gal 
e economicamente, a todos os

que 
trabalham, 

garantindo 
o em-

prego, 
o seguro social, a assisten-
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cia sanitaria e a 
justiça 

espec ial

para 
resolver os conflitos de in-

tcrcsses. Conseguimos, assim, ob-

ter esses resultados dentro da for-

ma 
próspera, 

construtiva e orde-

nada em 
que 

se desenvolvem as

atividades econômicas do 
pais, 

sem

necessidade do recurso a medidas

extremas. A 
política 

de valoriza-

ção 
do homem e consequeutemen-

te di* valorização da terra, 
pela 

sua

exploração intensiva, está traçada

nas medidas tomadas 
pelo 

Presi-

dente Getulio Vargas, de acordo

com as necessidades e realidades

nacionais.

Os cinco 
problemas

fundamentais

Fôra impossível dar uma nova

estrutura econômica e social do

Estado brasileiro 
— 

indispensável,

de resto, 
para 

a formação de um

clima favoravel à rápida expansão

das leis sociais e trabalhistas 
—

sem a transformação integral das

normas e fórmulas 
que 

regiam a

atividade coletiva. Essa metamor-

fose se operou em todos os senti-

dos, em todas as direções, 
passan-

do o trabalho ao controle e à 
pro-

teção do Estado. Como conse-

quencia, 
foram instituídos servi-

ços 
técnicos e administrativos com

a finalidade de investigar c estu-

dar as condições de vida dos ele-

mentos trabalhistas do 
país. 

Tu-

do isto foi fácil conseguir, mercê

da noVa ordem estabelecida 
pelo

Estado Nacional, 
que 

baniu os

debates estereis, as discussões in-

conseqüentes, e criou, além dos

conselhos técnicos, outros orgãos

adequados de consulta e controle

da opinião

O desenvolvimento dessa 
políti-

ca de elevação do trabalhador, as-

sinalou com muita clareza o 
pro-

fessor Oliveira Viana, implicava

cinco 
problemas 

fundamentais e

uma serie numerosa de sub-pro-

blemas legislativos e institucionais,

para 
cuja solução teve o Estado

que 
invocar, a um tempo, a com-

petencia 
dos especialistas de todas

as ciências e a atividade de todos

os espíritos e corações 
generosos:

a) a modificação da mentalidade

cta classe 
patronal, 

transformando

a sua atitude tradicional de desin-

tcresse e distancia em lace do ope-

rario, 110 sentido de faze-la melhor

sentir os seus deveres de solidarie-

dade e de fraternidade 
para 

com

as classes trabalhadoras; c) a cons-

tituição do 
que 

se 
poderia 

chamar

o ambiente material e social, isto

é, o clima físico e moral 
proprio

a fazer ressurgir e desenvolver na

conciencia do trabalhador o sen-

timento da sua dignidade huma-

na e da sua elevação social; d) a

organização da capilaridade social

da classe trabalhadora, das 
possi-

bilidades de ascensão e superiori-

zação, 
pelo 

menos, das suas indivi-

dualidades mais ricas de inteligen-

cia, de expressão e de seiva; e) a

oficialização da assistência social,

elevando-a à condição de um ser-

viço 
público, 

mesmo 
quando 

rea-

lizada 
pela 

iniciativa 
privada.

0

Não se trata, apenas, de 
pro-

blemas 
propostos para 

simples exa-

me das suas 
possibilidades 

de so-

lução no tempo e no espaço. To-

dos eles foram enfrentados com

energia e vencidos 
pelo 

Estado

Nacional com um espírito huma-

nista. uma conciencia da dignida-

de das massas trabalhadoras, um

reconhecimento de deveres c di-

rei tos 
que 

constituem 
precisamen-

te um dos traços mais caracterís-
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ticos da nossa legislação social en-

ire os 
povos 

do mundo moderno.

O Brasil e os 
grupos

profissionais

No inventario dos erros e das

ilusões do liberalismo 
político 

do

século XIX, duas observações in-

teressantes têm sido fixadas 
pe-

los sociólogos, como conclusões ló-

gicas 
da desordem estabelecida

por 
aquele regime: a) fora dos

quadros 
da organização corpora-

tiva das forças econômicas, 
pro

fissionais, intelectuais e morais,

que 
constituem a nação viva e

ativa, é impossível estabelecer um

«istema realista de representação;

b) a idéia nacional, vencedora em

nossos dias como expressão máxi-

ma da filosofia 
política 

destinada

a orientar a humanidade no 
pe

ríodo histórico 
que 

se inicia, 
pre-

coni/a o 
principio 

de 
que; 

cada

povo, 
sendo uma entidade socio-

lógica 
peculiar, 

deve elaborar as

suas instituições sociais e 
políti-

cas, obedeendo apenas à inspira-

ção 
do seu 

gênio 
nacional.

Os 
grupos profissionais 

ten-

dem assim a ampliar a esfera das

suas atividades, intervindo mesmo

em diferentes dominios da vida

particular, 
o 

que 
lhes dará 

"uma

complexidade de atribuições ain-

da maior", no conceito sugestivo

de Emile Durkheim.

O autor de 

"La 

Division du

Travai! Social" observa 
que 

em

torno das funções 
propriamente

profissionais 
das corporações vi-

rão agrupar-se outras 
que perten-

cem atualmente às sociedades 
pri-

vadas. Ele argumenta, com extra-

ordinaria habilidade, aliás, com as

funções de assistência, 
que, para

serem 
preenchidas 

conveniente-

mente, supõem, entre assistentes e

assistidos, sentimentos de solida-

riedade, uma certa homogeneida-

de intelectual e moral como fácil-

mente 
produz 

a 
prática 

da mes-

ma 
profissão. 

Assim, numerosas

obras educativas 
— 

ensino técni-

co, ensino de adultos 
— 

parece

igualmente deverem encontrar na

corporação o seu ambiente natu-

ral; assim também se 
poderá 

dizer

de uma certa vida estética, 
porque

se afigura em harmonia com a na-

tu reza das coisas 
que 

essa modali-

dade da recrèation dos franceses,

ou do amnsement dos ingleses se

desenvolva lado a lado com a vi-

da seria a 
qual 

deve servir de

compensação e de repartição.

Os 
grupos profissionais 

não se

limitaram a corrigir a estrutura

de algumas sociedades européias.

Transformaram-sç, 
por 

circunstan-

c ias varias, 
por 

múltiplos motivos,

em ótimos exemplos 
para 

as 
pro-

próprias 
nações americanas. Emile

Durkheim salientou, com amargu-

ra, a situação 
particular 

da França,

ao tempo cm 
que 

ele realizava os

seus fecundos estudos sobre a 
psi-

cologia coletiva, as representações

trabalhistas e os 
grupos profissio-

nais. A França caracterizava-se,

naquele 
período, pela 

ausência de

instituições corporativas. Este fa-

to determinava um 
grande 

vazio

na sua organização: faltava-lhe

todo um sistema de orgãos neces-

sarios ao funcionamento normal

da vida comum. Há funções de

ordem econômica 
que 

o Estado

dificilmente 
poderá 

desempenhar

sem a colaboração dos 
grupos pro-

fissionais.

Em suma, os 
grupos 

ou sindica-

tos 
profissionais 

— 
de acordo com
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a nossa técnica trabalhista 
— 

se

encontram em nossos dias de tal

forma identificados com o Estado

Nacional 
que podemos 

incluí-los

entre as forças morais e 
jurídicas

mais necessarias ao equilíbrio so-

ciai e à aproximação entre 
go-

vernantes e governados.

A missão educativa das corpo-

rações, o seu significado humano,

os estímulos 
que proporciona, 

os

laços de solidariedade 
que 

desen-

volve no tempo e no espaço, to-

dos esses fatores se encontram vin-

culados aos 
problemas 

econômi-

cos do Estado. Meditando e

agindo 
para 

a solução de difi-

culdades comuns, os responsáveis

pela 
máquina administrativa do

Estado e os elementos comiponen-

tes do corpo social realizarão, em

toda linha, os 
princípios 

básicos

do regime corporativo.

Posição das instituições

de 
previdencia

Nossa técnica de ação social

apoia-se, antes de tudo, na dou-

trina humanista. Com a educa-

ção profissional 
das massas traba-

lhadoras, agora enquadradas nas

suas categorias morais e espiri-

tuais, oferecemos ao mundo o

exemplo do nosso entusiasmo 
ge-

neroso e do nosso idealismo cons

trutor.

A organização social do 
país, 

o

equilíbrio do sistema econômico

e administrativo, o interesse 
pelas

soluções humanas, tudo isso tem

despertado a atenção das nossas

classes 
proletarias, 

neste momento

em 
plena 

colaboração com o 
po-

der 
público. 

Em 1930, existiam

quarenta 
e três caixas de aposen-

tadoria e 
pensões 

com 142.000

associados, cujo salario anual ba-

se da contribuição, era de 
472 

mil

contos. Em 1939. essas organiza-

ções 
abrangiam seis institutos com

um milhão e 
quinhentos 

e cin-

coenta mil associados, com o sa-

lario de 
quatro 

milhões e 
quinhen-

tos mil contos; e noventa caixas

com duzentos 
>e 

noventa mil asso-

ciados com o salario de um mi-

lhão e cem mil contos, 
que 

distri-

buiram cerca de mil contos

de benefícios através de aposenta-

dorias, 
pensões 

a herdeiros e so-

corros hospitalares, sendo 
que,

até 1930, o total desses benefícios

era apenas de 105 mil contos de

réis.

Existiam em funcionamento em

31 
de Dezembro de 1940, além de

seis institutos, de âmbito nacio-

nal, oitenta e nove caixas de

aposentadoria e 
pensões, 

todas re-

gidas pelo 
decreto 20.465 de 1 de

Outubro de 1031, alterado 
pelo

dec. 21.081 de 24 de Fevereiro

de 1932, assim discriminadas: cai-

xas de ferroviários, 30; 
de 

portua-

rios, 11; de serviços 
público, 44;

de mineração 4- 
Essas oitenta e

nove caixas estão reduzidas a se-

tenta e nove, em virtude de terem

sido incorporadas ao Instituto dos

Marítimos dez das onze caixas de

portuários 
existentes em 

31 
de De-

zembro de 1940. Ao encerrar-se o

exercício de 1940, elevava-se a cer-

ca de 2.000 o número de associa-

dos ativos das referidas institui-

ções 
de 

previdencia 
social.

À fase da experiencia, do ce-

ticismo e das indecisões sucedeu,

sem dúvida, a fase da coragem

construtora, da confiança e da fé,

indicando essas e outras manifes-

tações de vitalidade a certeza de

que 
as instituições de 

previdencia

realizarão integralmente as suas
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alias e nobres finalidades sociais.

Essa tarefa magnífica vem sendo

desenvolvida com um espírito 
pú-

blico 
que 

define a 
posição 

do Es-

lado Nacional em face das reali-

dades universais, realidades 
que

ainda mais demonstraram aos nos-

sos dirigentes 
— 

e essa tem sido

a 
política 

social do Presidente Ge-

túlio Vargas 
— 

a necessidade de

uma assistência vigilante, efetiva

e eficiente às classes 
proletarias 

do

país. 
Devemos, 

|x>r 
isso, ressaltar

os elementos 
que 

contribuíram

para 
a criação desse novo am-

biente, dessa atmosfera de tranqui-

lidade, e de segurança, indispensa-

veis à consolidação dos nossos
¦¦ W:'K

ideais de 
grande/a política 

e eco-

nômica.

Eliminação das distan-

cias sociais

A legislação social e trabalhis-

ta do Brasil, reflexo de dez anos

de lutas e experiencias, de análi-

ses e de sínteses, não se resume,

porém, 
numa simples obra de as-

sistencia individual o coletiva. O

salario mínimo, a limitação das

horas de trabalho, a concessão de

aposentadorias e 
pensões, 

os segu-

ros contra acidentes, a 
justiça 

do

trabalho fixam aspectos 
jurídicos

do 
problema.

O 
que 

cumpre ressaltar, como

uma ilas mais altas e mais suges-

tivas afirmações do Estado brasi-

leiro, 
gerado pela 

revolução de

30, 
é a transfiguração completa

do antigo operário nacional nu-

ma figura enérgica e saudavel,

conciente da sua dignidade, do seu

valor e dos seus direitos de 
parti-

ei 
par 

das conquistas da nossa ci-

vilização.

Coube ao Estado Nac ional, ins-

tituindo tribunais 
para 

dirimir

questões 
de trabalho, eliminar as

distancias sociais 
que 

separavam

empregados e empregadores. Cum-

pria, 
de fato, como 

já 
foi observa-

do, estabelecer um regime de 
j>er-

meabilidade entre as diversas ca-

macias sociais, de modo a 
permi-

tir a livre circulação, 
por 

todo o

corpo social, das capacidades exis-

tentes, em tão 
grande 

numero, no

seio da massa trabalhadora.

Neutralizadas as dificuldades ini-

riais, afastados numerosos 
precon-

ceitos oriundos da incompreensão

de uns e do espírito reacionario

de outros, a legislação social bra-

sileira 
pôde 

se desenvolver com

uma segurança, uma certeza e

uma decisão 
que 

revelam bem a

nossa evolução moral e material

nesta 
parte 

do continente ameri-

cano.
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O autor analisa o 
que foi a união 

política 
do Brasil iniciada com o advento

do Estado Novo. Rememora todo o 
período 

de intranqüilidade existen-

te do Império e da República. Estuda o federalismo 
brasileiro e a

centralização do 
poder político, 

como aspiração sempre forte 
do 

povo; 
o

i\ue representava 
para 

o 
país 

o 
"mandonismo" 

de 
políticos que 

tanto 
pre-

judicava 
a Nação. Fala das duas Constituições republicanas, 

para 
chegar

à de 10 de Novembro de 1937, 
que, 

acabando com odios 
políticos 

e anta-

gonismos 
estaduais, realizou a unidade do Brasil, 

por 
meio da concentra-

ção política, 
da 

planificação 
econômica e da emancipação da inteligência.

CREIO 

que 
o fato mais aus-

picioso 
da nossa vida nos

últimos onze anos é a mar-

cha segura 
para 

a sua maior uni-

ficação moral. Os brasileiros sen-

tem-se muito mais solidários en-

tre si, muito mais concientes do

seu destino comum. Naturalmen-

te, a situação trágica do mundo,

no decorrer desta 
guerra, que

ameaça envolvê-lo todo e abalar-

lhe as mais 
profundas 

raizes, con-

corre em 
grande parte para 

a con-

solidação da conciencia nacional.

Na hora do 
perigo 

comum, esque-

cem-se facilmente as 
pequenas 

de-

savenças c as 
pequenas 

rivalida-

des. Cada nação deve ser hoje

uma especie de barco a vela em

mares tempestuosos. Unem-se tri-

pulantes 
e 

passageiros para 
a vi-

da e 
para 

a morte, e 
procuram

nos horizontes escuros os outros

barcos amigos, 
que possam 

for-

mar o comboio mais forte. . .

A eficiencia da ação

política 
do Presi-

dente Vargas

Mas seria impossível negar a

eficiencia da ação 
política 

do

Presidente Getulio Vargas na

grande 
vitoria brasileira. Estou

certo mesmo de 
que 

a reconstitui-

ção 
da unidade moral do Brasil

é a obra 
que 

mais vivamente as-

sinalará o seu 
governo, 

e melhor

definirá a sua extraordinaria in-

tuição 
política.
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I

Rápida evocação do nosso de-

senvolvimento histórico mostra-

nos como o federalismo foi sem-

pre 
irredutível aspiração brasi-

leira. As condições 
geográficas 

do

pais, 
como o regime das capitanias

a 
que 

teve de recorrer a metrópo-

le 
portuguesa para 

apressar-lhe a

efetiva ocupação, criavam desde

cedo os sentimentos das autono-

mias locais. Convertendo as anti-

gas 
capitanias em 

províncias 
for-

temente centralizadas, o Império

tentou em vão sufocar as tenden-

cias nascidas de fatores físicos e

reforçadas 
pela primitiva 

organi-

zação 
política 

c administrativa da

colonia enorme, deserta e desarti-

culada. As ardentes lutas 
parti-

darias durante a regencia impuse-

ram aos dirigentes apreensivos o

A to Adicional, facilmente detur-

pado 
na 

prática. 
No longo reina-

do de Pedro II, a extrema centra-

li/ação administrativa, se concor

reu 
poderosamente para 

consoli-

dar a unidade 
política, 

entravou

o 
progresso 

econômico do 
país 

e

fomentou 
por 

toda a 
parte, 

sobre-

tudo nas 
províncias 

mais 
populo-

sas e mais ricas, motivos de des-

gosto 
e de revolta. Por isto mes-

mo, alguns homens ilustres, como

Rui Barbosa e 
Joaquim 

Nabuco,

que 
não conseguiam libertar-se da

superstição monárquica, 
propu-

nham, 
já 

no crepúsculo do segun-

do reinado, a federação dentro do

Império. Recusada a sugestão,

talvez irrealizavel, Rui Barbosa

marchou logicamente até a Re-

pública, 
enquanto 

Joaquim 
Na-

buco, exagerando o 
proprio pu-

dor, se instalou, sem 
grandes 

emo-

ções, 
na câmara mortuaria do ve-

lho regime...

A Federação 
que 

o Brasil

tanto desejava

A República de 1891 deu, en-

fim, ao Brasil a federação 
que 

ele

tanto desejava. As 
províncias 

fo-

ram convertidas bruscamente em

Estados autônomos. Pobres 
pro-

vincias, sem recursos 
para 

man*

ter a mais rudimentar aparelha-

gem 
administrativa, tiveram de

agir como se fossem nações meio

soberanas. A descentralização,

|>erinitindo, por 
outro lado, rá-

pido 
desenvolvimento das unida-

des mais ricas, agravou ainda mais

o desequilíbrio inicial da Fede-

ração. As 
primeiras 

lutas civis da

República impediram 
qualquer

organização 
política, 

nem mesmo

à semelhança da 
que 

conhecera o

Império. Prevenindo-se contra os

poderes 
absorventes do 

governo

federal, cada Estado 
procurou 

fe-

char-se dentro das suas fronteiras,

alimentando os seus 
pequenos

partidos 
e as suas 

pequenas 
eco-

nomias. O artigo 6.° da Consti-

tuição federal, 
que prescrevera 

al-

gumas 
regras imperiais 

para 
a in-

tervenção da União nos negocios

do Estado, tornou-se o 

"coração

da República". Tocá-lo era aten-

tar-lhe contra a vida. . .

Assim, entre revoluções e esta-

dos de sitio, à margem da Cons-

ti tuição tão bela 
que 

lhe tinham

dado, viveu o Brasil republicano

até 1930. Os homens 
que 

o diri-

giam, 
tão lúcidos e tão sinceros

muitos deles, sabiam bem, no ín-

ti mo de suas conciencias, como

eram 
precários 

os seus esforços 
pa-

ra completar a unidade 
política

da nação com a unidade eco-

nômica e a unidade mora/. A

formação dos 
grandes partidos 

na-

cionais, sem 
preocupações 

regio-
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nalistas, como uma forma, no rní-

nimo, de disciplina de opiniões,

seria um 
possível 

fiat. Ainda na

véspera do 
golpe 

de Estado de

*937» em conferencia 
pública 

em

Belo Horizonte, eu frisava 
que,

sem os 
partidos 

nacionais, a de-

mocracia 
política 

não 
poderia

subsistir. . .

Fracassadas todas as tenta-

tivas de 
formações

partidarias

Entretanto, fracassavam ruido-

samente todas as tentativas de

grandes 
formações 

partidarias 
des-

de a 
primeira presidencia 

civil

da República, apesar de algumas

delas terem a sua frente verdadei-

ros 

"condutores 

de homens" co-

mo Pinheiro Machado. Fracas-

savam, 
porque 

os 
políticos 

não ti-

nham fé em sua eficiencia e não

haviam 
preparado 

a opinião 
pú-

blica. Grande 
parte 

das élites in-

telectuais desdenhava orgulhosa-

mente da vida 
pública, 

e as mas-

sas mal alfabetizadas, 
que 

fingiam

de eleitorado livre, 
julgavam 

mais

(acil dedicar-se as suas 
pequenas

realizações de clientela burocráti-

ca e de 

"mandonismo" 

local nos

quadros 
do 

partidarismo 
do Esta-

do do 
que 

na 
grande 

moldura na-

cional. Enfraquecidos os laços da

união moral, cada circunscrição

administrativa sentiu-se mais li

vre 
para 

cuidar dos seus interes

ses 
peculiares, 

mesmo 
que 

estes

pudessem 
contrariar os de ordem

geral.

A economia comum do café 
pre-

parou 
e manteve 

por 
dilatado

tempo a aliança tácita ou expres-

sa entre os dois mais importan-

tes Estados brasileiros: São Pau-

lo e Minas Gerais. Unidos, con-

?

trolaram livremente a 
política 

fe-

deral, alternando-se na 
presiden-

cia da República. Os outros cha-

mados 

"grandes 

Estados", 
grandes

principalmente pelas 
suas nume-

rosas representações 
políticas 

na

Câmara Federal 
— 

Rio Grande do

Sul, Baía, Pernambuco e Rio de

Janeiro 

— 
contentavam-se num

segundo 
plano, 

fornecendo 
por

vezes os vice-presidentes da Repú-

blica e, constantemente, minis-

tros de Estado. Durante o forte

dominio 
político 

de Pinheiro Ma-

chado, exercido, sobretudo, atra-

vés do Senado, foi este orgão cons-

titucional uma especie de contra-

peso, 
não sómente em relação ao

Presidente da República como em

relação à hegemonia 
paulista-mi-

neira. E' fácil, assim, compreen-

der a hostilidade latente ou con-

fessada dos 
políticos 

de São Pau-

lo e de Minas contra o chefe

gaúcho...

Maior descontrole 
provocado

pelo 
desaparecimento de

Pinheiro Machado

Desaparecido Pinheiro Macha-

do, ainda mais se descontrolou a

política 
federal. O Presidente da

República, apoiado 
pelos gover-

nadores dos 
grandes 

Estados, era

a única força de atração e de dis-

ciplina no 
país. 

Mas esta concen-

tração de 
poderes 

nas mãos de

um homem, símbolo, afinal, de

uma 
pequena 

oligarquia dominan-

te, estimulava oposições violentas

e desesperadas, traduzidas em

sucessivos levantes militares e re-

voluções civis. A crise do café

perturbou 
a velha aliança entre

paulistas 
e mineiros; um 

presiden-

te de Minas 
pôde 

vetar a candi-

datura de um 
político paulista
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para 
suceder na chefia do 

governo

federal a outro 
político paulista.

Ao mesmo tempo, o desenvolvi-

mento econômico do Rio Gran-

<le do Sul alargava-lhe as naturais

aspirações 
políticas. 

Chegara a

sua oportunidade de ascender à

presidencia 
da Republica. O Bra-

sil 
pôde 

assistir em 1930 a uma

pequena 
redução de conflito in-

ternacional: Estados contra ou a

favor da União, Estados contra

Estados...

Profundamente 
divi-

dido o Pais

No dia da vitoria, recebia Ge-

túlio Vargas um 
país profunda-

mente dividido. Atordoamento

dos vencedores, amargura dos ven-

cidos; duas enorme» regiões 
gco-

gráficas, 
Sul e Norte, como duas

forças 
paralelas; 

Estados triun-

fantes, Estados batidos... Unia

política 
mais impaciente agrava-

ria o dissídio nacional, extreman-

do as rivalidades regionais. Ge-

túlio Vargas evitou o 
perigo. 

l)ci-

xou 
primeiramente que 

se esgo-

lassem os entusiasmos da vitoria.

Planejavam-se no 
papel 

e nas 
pa-

lavras, 
que 

o vento leva, todas as

reformas 
jkíssívcís 

e impossíveis.

Declamavam-se todas as ideologias,

sobretudo as apressadamente assi-

naladas. A revolução de São Pau-

lo. com a sua finalidade imedia-

ta de reconstitucionalizar 
o Bra-

sil, era essencialmente o último

choque violento entre as velhas

correntes regionalistas. Vencen-

do-a, Getulio Vargas foi-lhe ao en-

contro do declarado objetivo. O

pais 
conheceu novo regime consti-

tucional...

Mas o ambiente em 
que 

foi ela-

borado o novo estatuto político 
o

condenava a efêmera existencia.

Surgido de compromissos 
entre

os numerosos grupos parlamenta-

res, refletindo as mais opostas

idéias, estava ainda mais longe das

realidades brasileiras do 
que 

o de

1891. Contrariando 
o 

paciente

trabalho de Getulio \ argas 
para

unificar a vida brasileira depois

da tormenta revolucionaria, 
a

Constituição de 1931» não somen-

te mantinha intactos os motivos

de rivalidades e dissídios entre 03

Estados, como fomentava os an-

tagonismos sociais. A desagrega-

ção 
do Brasil acelerava a 

própria

marcha, como em breve 
pôs 

em

evidente 
prova 

a disputa das can-

didaturas 
presidenciais. 

Com as

imensas responsabilidades do 
go-

verno, não tinha o Presidente Ge-

túlio Vargas meio caminho ou

meia solução a tomar. Ou deixa-

va a nação ao seu destino trágico,

sob a ameaça imediata de novas

convulsões, a 
que, 

talvez, a sua

unidade 
política 

não resistisse, ou

promoveria 
ele 

proprio 
o 

golpe

de Estado 
que 

daria o sentido fi-

nal da revolução de 1930.

O apoio das forças militares, as

simpatias das massas 
proletarias 

e

o cansaço das classes conservado-

ras, 
profundamente 

desiludidas

com a experiencia constitucional

de 1934, sobretudo com a Câma-

ra dos 

"deputados 
classistas", não

lhe 
permitiam 

nenhuma hesita-

ção. 
O regime representativo de

1891, mal ressussitado em 1934»

destruira-se 
por 

si mesmo, 
pelos

seus tremendos erros, 
pela 

sua in-

capacidade de renovação. O Presi-

dente Getulio Vargas tinha livres,

enfim, os movimentos 
para 

re-

constituir a unidade brasileira.
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Cedo para escrever a sua

historia objetiva

Naturalmente, ainda seria mui-

to cedo 
para 

escrever-se a histo-

ria objetiva do 
governo 

Getulio

Vargas, antes tia Constituição de

1934» na vigência desta e depois de

Novembro de 1937. Acredito 
que

somente ele 
poderia 

explicar os

mais inesperados acontecimentos

e as 111ais estranhas viravoltas

por que 
tem 

passado 
o Brasil nos

últimos onze anos, e, de certo,

não comunicará a outreni o 
que

sabe... Entretanto, não há nin-

guém que possa 
negar os resulta-

dos de stia longa e 
pertinaz 

ação

no sentido de melhor unir o Bra-

sil. Acabaram os mitos dos 

"gran-

des Estados"; os brasileiros não

vivem mais na 
preocupação, 

tan-

tas vezes alarmada, do 
que 

irá la-

zer o Rio Grande do Sul aguer-

rido, das atitudes de São Paulo,

tão rico, ou de Minas Gerais, tão

numerosa... Ante a União, to-

dos os Estados, 
grandes 

e 
peque-

nos, ricos e 
pobres, 

se eqüivalem.

Não há mais bandeiras, símbolos

011 emblemas estaduais, e as 
po-

licias militares das antigas 
pro-

vincias não se opõem às forças ar-

madas da União. . . Foram com-

batidos com eficiencia os males

criados 
pelos 

excessos ou, mais

acertadamente, 
pela 

deturpação

do federalismo. Uma cura neces-

saria de intoxicação crônica...

A obra de reconstituição

da unidade brasileira

Não bastaria, no entanto, eli-

minar-se o 
perigo 

da desagregação

nacional, 
que 

resultava da exalta-

ção 
dos regionalismos. A obra de

reconstituição da unidade brasi-

leira tem de ser completada nos

seus 
grandes 

aspectos econômicos.

A imensidade do Brasil e a infi-

nita diversidade de suas condições

naturais não 
permitem, 

natural-

mente, uma 
planificação 

econômi-

ca muito rígida. E' impossível

transpôr-se a diferença, 
por 

exem-

pio, 
entre São Paulo e um 

pe-

queno 
Estado do Norte, ou entre

uma zona em rápida industriali-

zação, como o Distrito Federal, e

uma região de criação extensiva

como Mato Grosso. Mas isto não

impede 
que 

se condensem as ati-

vidades econômicas do 
país 

num

sentido nacional. Para tal fim, im-

porta primeiramente 
eliminar o

falso e 
perigoso 

conceito das 
pe-

quenas 
autarquias econômicas. As

economias locais, 
por 

mais diver-

sas 
que 

sejam, devem harmonizar-

se sob o controle da União, afas-

tadas as suas causas ou 
pretextos

de antagonismos. O desenvolvi-

mento dos mercados internos

constituía a base desta unificação

econômica. Assim, o compreen-

deu o 
governo 

de Getulio Vargas.

Não 
podendo 

contar mais com

os empréstimos estrangeiros nem

com o desenvolvimento indefinido

do comercio exterior, 
procuramos

viver mais confiadamente sobre

nós mesmos, da nossa 
própria 

sei-

va. E' certo 
que 

muita coisa 
pre-

cisa ainda ser ajustada e corrigi-

da, como, 
por 

exemplo, a inflação

do crédito imobiliário nos dois

grandes 
centros urbanos do Brasil,

Rio de 
Janeiro 

e São Paulo, com

prejuízo 
de atividades mais 

pro-

veitosas e com o crescente onça-

recimento de utilidades essenciais.

Mas cada conquista virá a seu

tempo. O essencial foi feito: is

bases da nova estruturação eco-

nômica.
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Os esforços 
pela 

maior unidade

política 
e econômica do Brasil re-

fletem-se logicamente nas novas

tendencias da sua vida de espíri-

to. E' bem 
provável que 

a» in»e-

ligencias cultivadas no humanis-

mo do fim do século XIX e come-

^o 
do atual» extremamente sensi-

veis à beleza, à harmonia e à 
gra

ça 
das coisas, não sintam grande

encanto 
pelas 

formas em voga na

literatura, na música ou nas artes

plásticas. 
Há ainda muita extra-

vagancia inútil, muita deturpaçíi*)

ridícula, muiia 
grosseria 

exagera-

da 
que, 

afinal, revelam apenas

tentativas incertas, experiencias

audazes, 
por 

vezes, infantis, de li-

bertação do 
passado. 

Mas, sob a

crosta, 
que 

tantas restrições 
pode

inspirar, existe o mais auspicioso

dos fatos: abandonamos, e espero

que para 
sempre, a inspiração es

trangeira 
pela 

nossa. C) Brasil

ocupa e enche largamente a nos-

sa inteligência; o 
que 

é seu, 
grau-

de ou 
pequeno, 

bom ou mau, 
pro-

fundamente nos importa e nos in-

teressa.. .

POLÍTICA

A ação do Presidente

Vargas

Da concentração política, que

nos dará amanhã o esquema do

verdadeiro e necessário ledcralis-

mo, da 
planificação 

econômica e

da emancipação 
da inteligência,

resulta a mais 
perfeita 

unidade

moral do Brasil. Ninguém pode-

rá 
prever 

o 
que 

será o mundo de-

pois 
desta 

guerra 
de destruição,

infelizmente ainda longe do seu

termo. Séria estulto afirmar 
que

ela 
passará 

ao largo das nossas

costas; o Brasil, como nenhum

país 
de 

qualquer 
Continente, po-

de 
julgar-se previamente 

a salvo

da tempestade. Mas 
julgo, 

deve-

mos e 
jxxlemos 

esperar, é 
que

quaisquer que 
sejam as contingen-

cias vindouras, nos encontrarão

muito mais atentos, muito mais

concientes do nosso 
proprio 

des-

tino do 
que 

outrora. Foi inesti-

mavel, neste aspecto fundamen-

tal, a ação do Presidente Getulio

Vargas.



O saneamento c/a Ba/xac/a Fluminense

MURILO AllAUJO

l)o Ministério da Viação e

Obras Públicas

O autor estuda com minudencias o 
que foi a 

grande 
luta do homem

c titra o meio, na resolução do 
problema 

da Baixada Flumi?iense. Mostra

essa 
grande 

realização e as campanhas 
que 

se tentaram desde o tempo do

Império. Com a falta do trabalho escravo, a regia > tornou-se novamente

insalubre. Na República continuou assim a região, até 
que 

em 1933 o

Presidente Getulio Vargas creava a Comissão de Saneamento da Baixada

Fluminense, 
que 

após estudos meticulosos do 
grande 

empreendimento 
que

ia realizar, conseguiu, ao fim de seis anos notável êxito, à custa de lutas

imensas. Exibem-se os 
problemas 

resolvidos e aqueles 
que 

o serão. Fitialmen-

te, a ressurreição da zona da Baixada e os 
4.000.000 

km2, 
já 

saneados. O

autor encarece os motivos desse êxito e diz 
que 

essa realização 
ficará como

uma 
grande 

obra da administração do Presidente Vargas.

OS 

DERROTISTAS e injustos, os

que 
descrêem d > Brasil, os 

que

negam as forças construtivas da

raça, cegos ao n>sso vertiginoso 
pro-

gresso, 
deveriam empreender, como cura

de clima 
para 

o desânimo, 11111 
passeio

pelas 
terras saneadas da Baixada Flu-

minense.

Percorri, ainda há 
pouco, parte 

do

cenário desses notáveis trabalhos, ao

sol n >vo de uma agradavel manhã, vi-

brando de orgulho do meu 
povo 

e de

esperança num radioso Brasil.

Justo 
orgulho! Por muito menos im-

pam 
de 

gloria 
nossos irmãos italianos,

diante das obras 
que 

o 
governo 

fascista

empreendeu no Agro Pontino. Entre-

tanto essa area da campanha romana

inede apenas 550 quilômetros quadra-

tios; e sobem 
já 

a 
perto 

de 4.500 i)S

que 
foram saneados em nossa Baixada,

cuja extensão total atinge a 17.000.

Acrescente-se 
que 

a 
quilometragem 

dos

rios desobstruídos, num total de 
3.800,

eqüivale à distancia entre S. Francisco

e Washington, atingindo as despesas 
pa-

ra esse resultado admiravel menos de

dezessete mil contos de réisl

Essas e .outras indicações 
preciosas

ouvi, correndo as estradas, no deslum-

bramento da tera ressurecta, cheia de

um viço novo, 
pela palavra 

do Enge-

nheiro Antonio Lage, um dos técnicos

da memorável empresa, à 
qual 

devota

o entusiasmo e a bravura de seus 23

anos. E noto, de 
passagem, que 

essa

grande 
realização é uma vitoria da 

ju-

ventude. Nas obras da Baixada são mo-

ços 
todos os dirigentes, até o maior, o

guia, 
o criador de todas as iniciativas —

esse notável Hildebrando Gois.

Úm estilo e um homem

Ouvi certa vez, de um dos 
grandes

ministros da Administração nova no

?
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Brasil, que 
administrar bem é em 

gran-

de 
parle 

a capacidade de saber escolher

homens capazes para 
as missões difíceis;

e citou como exemplo o nome de Hil-

delirando Gois. Que 
competencia a des-

se cirurgião dos 
paludes. 

cuja* feridas

drena com bisturl mágico, transmudan-

do-lhes a» superfícies enfermas na fio-

rcscencia de uma lerra nova e fecundai

Veio nele realmente, com fé, um raro

exemplar brasileiro. Simples, confiante,

enérgiu», sal>c sonhar como querer 
e

realizar. A sua 
presença 

se fa/ sentir no

conjunto como em todos os detalhes ila

obra admiravel 
de 

que 
se incumbiu, des-

dc os 
grandes 

trabalhos técnico* até as

menores praxes 
da sua organização ad-

ministrativa. Nem mesmo um certo sen-

so estético, l)cm nacional senão bem

latino, falta às construções desse reali-

zador admiravel.

Tudo isso 
pensei 

eu na clara manhã

em 
que. jxTCorrendo 

os tampos, outrora

insalubres, que 
margeiam a estrada

Rio-Petrópolis. contemplava os 
grandes

"polders" 

que 
mantêm enxutas plani-

cies enormes, cheias de exul>ciaucia sa-

dia... Casas dc bombas destinadas a

lavei, casado mesmo ii segura harmonia

das dc comportas automáticas. erguem-

se elegantes, mirando-se na calma «Ias

aguas; c um asseio verdadeiramente 
no-

tavel, casado mesmo a segura harmonia

de linhas é o 
que 

se nota. a cada 
pas-

so na decoração simples c no arranjo

das utilidades dispostas no interior des-

sas câmaras de máquinas! Nada há ali

que 
lembre a desordem, tantas vezes

desagradável de 
qualquer 

oficina. E

há música no compasso dos motores...

As tentativas antigas

Era 
preciso 

realmente um homem in-

comum para 
vencer a natureza bravia

cio 
pântano» 

com essas massas tenebro-

sas dc inércia, de veneno, de morte.

já 
havia muito, durava a luta tre-

mènda que 
ali sustentam os nossos 

pa-

tricios com o meio adverso da gleba 
e

das aguas. Data desde o descobrimento

— notou o 
proprio 

Hildebrando numa

de suas interessantíssimas monografias

sobre o assunto.

Intensificou-se durante o Império,

onde chegou a caminhar para 
a vi to-

ria, no tempo em 
que, 

com o auxi-

lio farto dos escravos, mantinha-se de-

política

sempedid.» e aberto o curso dos rios e

a terra fecunda apinhava-se 
de colhei-

tas. e. com elas. de movimento 
e de

riqueza. Cx>m a lei aurea escasscaram

os braços dos rudes trabalhadores..

Não cessou, 
porém, 

o trabalho perseve-

rante das correntes, carreando 
das mon-

tanhas vizinhas materiais que 
iam rca-

lizar na varzea a obra da obstrução,

fazendo parar 
a circulação no corpo da

terra e fabricando assim a morbidez dos

mameis. Folhagens, galhos 
secos volta-

ram a acumular-se pelos 
leitos fluviais

represando 
<>s 

pequenos 
cursos e fazendo

nascer, nas margens que 
se umedcciatn,

emaranhado intrincado 
de 

plantas 
sil

vestres, que 
terminaram por 

escondei,

ouando não os interrompiam 
dc vez, os

leitos tomados. Veio então a malai ia

i mar o homem à semelhança da teira

— insalubre e 
quasi 

inaproveitavcl. 
A

pobreza 
se abateu sobre esses landes ou-

nora felizes, fabricando ruinas lá mes-

mo onde se ergueram antes prósperas

e esperançosas cidades.

Chegou a vez do governo 
correr em

auxilio do 
povo, 

na luta contra a na-

tu reza adversa. Tentativas inúmeras fo-

ram feitas a 
partir 

de 
91. 

Cem mil con-

tos desperdiçaram-se 
num esforço 1111-

profícuo 
e 

quasi 
sem resultado ate.

A •, de 
Julho 

de 33 
finalmente, o Prc-

sidente Getulio Vargas criava a Cornis-

são dc Saneamentos da Baixada Flu-

roinense» destinada preliminaimnetc 
ao

estudo do 
problema, 

das causas do in-

sucesso anterior e dos meios adequa-

dos 
para 

a solução definitiva.

A doença e o remedu>

No ano seguinte, 1934» um magistral

relatori » era apresentado pelo 
enge-

nheiro chefe da comissão, Hildebrando

de Araújo Gois, dando conta dos tra-

balhos e observações realizados. Nesse

magnífico estudo, depois dc ligeiro re-

traspecto histórico do 
que 

antes fôia

feito, esboçavam-se os 
planos para 

exe-

cução eficiente do serviço, desprezando-

se as 
práticas 

anteriores que 
haviam re-

sultado inoperantes ou incompletas e

mantendo-se a> 
que 

haviam sido bené-

ficas, inclusive a tradição preliminar 
e

simples de limpar e conservar desim-

pedid. 
s os cuisos dagua. No mesmo re-

latorio a região foi minuciosamente es-
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tudada cm seu aspecto geológico 
e fisio-

gráfico, 
analisados um 

por 
um os cursos

das numerosas correntes. A climatolo-

gia, 
na Baixada, todo seu regime de chu-

vas, ventos, pressões, 
temperatura, 

umi-

dade e evaporado, foi observada cui-

dadosamente: 
e, a seguir, c depois de

estudadas as soluções técnicas do 
pro 

e

ma e o apareihamento 
necessário para

pô-las 
em prática, 

o 
projeto 

admiravel

abordou as 
questões 

econômicas, 
os 

pro-

dutos mais convenientes para 
cultivo

nas regiões saneadas, a situação finan-

ceira dos municipios da Baixada, os

transp rtes, o combate à inalaria c a

colonização das terras. I udo foi 
pre-

visto em mais de 500 páginas 
de expo-

siçfto inteligente, clara, e ilustrada ate

nos dois sentidos, porque, 
ao lado do

texto elevado, continha frequentemen-

te gráficos 
e fotografias para 

elucidação.

Indicou a Comissão em resumo: obras

hidráulicas para 
a salubridade e con-

(juista das terras; transportes para 
suas

riquezas; e até leis 
para 

a colonização

das arcas e desenvolvimento 
das cul-

turas.

Primeiros trabalhos

Os serviços foram a seguir iniciados

por 
ordem do Governo, em 1936-

As obras anteriores faltou principal-

mente uma visão de conjunto. Essa ja-

mais foi descurada na nova empresa.

Todas as causas naturais da obstrução

dos rios com a conseqüente formação de

pauis passaram 
a ser removidas. 

Pu-

xaram-se para 
as margens os materiais

de aluvião; removeram-se 
dos rios os

troncos de árvores, as ramagens e a

intrincada tessitura de 
plantas 

aquáti-

cas, 
que 

os cobriam, retardando c re-

tendo as suas ondas; e as curvas numero-

sas determinadas pela 
lentidão das águas

nas grande planiceis 
foram retificadas,

feilitando o seu veloz desaguamento 
no

mar.

Restauraram-se 
assim cursos de 1 ios,

navegaveis outrora, e 
que 

se achavam se-

puttos 
num imenso labirinto verde de

galhos 
e de folhas; os 

proprios 
canele-

tes de 
que 

se valeram os senhores ru-

rais do império, reabertos novamente,

passaram 
a drenar os mangues na época

das chuvas, ao mesmo tempo que 
irri-

gam 
as terras esturradas na época das

secas.

Simultaneamente criaram-se turmas

encarregadas de acurada e 
permanente

conservação das desobstruções feitas.

Só com essas medidas preliminares

voltou a ordem, a salubridade, e veio

a extinção da malaria em varias re-

giões 
da Baixada. Mas a empresa inicia-

da tinha vulto muito maior. Cuidadosos

levantamentos aerofotográficos permiti-

ram a organização de mapas gerais 
da

imensa planície. 
O 

processo 
era insu-

ficiente, porém, 
diante dos rios invisi-

veis cujos leitos se achavam perdidos

completamente 110 delirio da vegetação.

Os engenheiros da comissão não brin-

cara 111 de ca lira cega com eles. t oram

descobri-los um 
por 

um c cm mapas

cuidadosos traçaram os cursos antigos

e atuais com os menores detalhes. A de-

sobstrução atacada em seguida não foi

assim feita empírica ou sumariamente.

Uma faixa, de 
quatro 

metros de largura,

de terreno limpo e destocad > em ca-

da margem, garante 
o escoamento das

águas, mesmo nas cheias e nas grandes

huvas.

Homens e mà({uinas

Nada mais tocante do 
que 

<> inicio

desses trabalhos titânicos. Nossos ca-

luniados patrícios, 
esses brasileiros que

os folguedos sjiobs tias avenidas acusam

de indolentes, enterram-se corajosamente

na agua lodosa dos mangues, até os 
pei-

tos, arrancando a braço as hervas e as

folhagens obstrutoras das aguas, cei-

fand >, a serra e a machado, os tron-

cos lacustres; e derrubando depois nas

margens as árvores, preparam 
caminho

para 
a 

passagem 
das máquinas que 

de-

verão completar o esforço dos seus mus-

culos. Entram então em ação os eficien-

tes drag-lines, as máquinas mais pro-

prias, 
segundo o 

grande 
saneador da

Baixada, para 
limpeza de seus rios. E é

um maravilhoso espetáculo da inteli-

gencia 
e da energia do homem doman-

do os elementos o trabalho desses apa-

relhos enormes cuja lança longa às ve-

zes de 50 
metros se estende como um

braço resoluto sobre as aguas infectas,

baixando as garras 
de aço e arranca-

lhes as impurezas das entranhas. En-

tre eles, na Baixada Fluminense, justa-

mente na região onde hoje uma grande

fábrica de cimento pôde 
ostentar as

construções maravilhosas ao sol tra-
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balha mesmo o maior drag-line do mun-

do. Pesa 1.200 toneladas e ergue na

caçamba íomj. de materiais de cada

vez com uma lança de 
75 

metros.

Ao lado dos drag-lines 
prestam 

tam-

bem importante serviço dragas flutuan-

tes de sucção e recalque, dragas de al-

catruzes e 
"scrapers" 

puxados por 
tra-

tores. Os braços humanos se 
prolon-

gam 
em aço.

Problemas resolvidos

Todos os 
problemas 

seculares da bai-

xada Fluminense estão realizados ou em

via de solução.

A recuperação de areas alagadas 
pe-

riodicamente 
pelas 

marés, em casos on-

de o aterro não é economicamente

aconselhável, foi obtida 
pela 

construção

de 
"polders". 

Diques 
que 

se elevam ao

longo das margens, com um coroamento

um metro acima da 
preamar 

máxima,

separam as areas recuperadas do leito

dos lios; e o escoamento 
para 

esses se

faz com as bombas 
quando 

a 
preamar

coincide com as 
grandes 

chuvas, ou 
por

meio de comportas automáticas 
quan-

ilo baixa a maré. Sc') ao longo de um

único rio ,0 Merití, construíram-se nkms

de diques e canais recuperando-se uma

arca de 6 milhões de 11112. valorizadíssi-

111a, nos arrabaldes cariocas.

I defesa contra as inundações tios

grandes 
rios foi resolvida com a tons-

trução de diques e de vertedores late-

rais 
que 

conduzirão as águas acresci-

das através de canais 
para 

lagos 
que

desempenham o 
papel 

de reservatórios

de compensação. Um outro 
grande 

en-

genheiro 
noss >, Saturnino de Brito, 

pre-

viu essa solução 
por 

meio de vertedo-

res em 1925, antecedendo nisso a Mis-

sissipi Ri ver Commission de dois anos.

A dragagem de leitos 
para 

os rios

perdidos 
é feita mediante 

projetos que

abrangem toda a bacia hidrográfica,

com estudos da descarga máxima duran-

te as cheias.

A ligação 
permanente 

das lagoas cos-

teiras com o mar é obtida ora com a

construção de um 
pequeno 

molhe 
que

desvie o arrasto litorâneo, ora, e 
quan-

do se faz nei€:>saiio, com a execução dc

dois molhes curvos e extensos.

A drenagem subterranea de outras

areas foi 
praticada 

eficazmente, nos ca-

so sem 
que 

era conveniente. Todos os

goo.oooms, que 
servem de campo 

para

a Escola dc Aviação Militar, foram en-

xutos 
por 

esse método, correndo sob

sua area um verdadeiro sistema arterial

de valetas, inteligentemente distribui-

das.

E obras de arte necessários foram en-

fim construídas, nessa defesa da teria

contra a agua invasora. As 
pontes 

e

vãos estreitos e os boeiros insuficientes

das rodovias e estradas de ferre», «;uc

davam 
passagem 

incompleta aos rios e

ribeirões, foram substituídas 
por 

obras

novas atendendo 
perfeitamente 

às >ie

ccssidadcs da hidráulica. Entre tais

construções se inclue o imponente via

duto sobre o leito maior do canal de

São Francisco, com 
356 

metros de com-

primento, 
servindo de 

passagem 
às li-

nhas da Estrada de Ferro Central do

Brasil.

A esperada ressurreição

Como, no curto espaço de seis anos,

tão belos resultados 
puderam 

ser ob-

tidos? Mais de 
quatro 

milhões e meio

de 
quilômetros quadrados, quasi 

um

terço da Baixada Fluminense, encon-

tram-se salubres, com os mameis trans-

formados em claros cursos dagua 
que

servem em alguns casos à navegação,

ajudando o transporte dos 
produtos 

da

terra, 
que 

novamente se enriquece.

Por 
quilômetros 

e 
quilômetros 

eles sul-

cam 
paisagem 

domada 
pelo 

esforço 
que

é honra. Retilineos como a determi-

nação 
que 

sabe 
querer 

e vencer, indes-

viáveis como a confiança e a coragem

que 
apontam um destino, eles rompem

a 
planície 

bravia, na mesma direção

inabalavel, até o fim do horizonte. Em

suas margens, 
que 

eram outrora o rei-

no da desolação, da miséria, da doença

e da morte, ergue-se vitorioso 
para 

o

céu e esplendor das culturas novas; os

bananais alinham-se em batalhões ver-

dês» 
garbosos 

de opulencia e de força;

os laranjais Cahtam numa linguagem

de aromas o hino de fecundidade e de

vida. As hortas e 
pomares 

encenam, na

terra convalescente, calmos, risonhos e

felizes intermezzos campestres; e os re-

banhos nutridos, 
prósperos 

e abundan-

tes completam o alegre 
quadro 

das 
pas-

torelas.

Uma região riquíssima, 
próxima 

do

'centro 
mais 

populoso 
do 

país, 
excelen-



- —- 
|-*

v-. A. ¦ >' Sfik •'¦ -¦?%''.-i£ 4i ' w-' •«^'' '•/ ? ' • 
^ 

i• *' •- *t*T jRp^Bi

.1|jft' .*'*\ * 
j»f 

' 
' 

¦'¦¦& 
tf j®fcT** r.. v , i- i*?4| A /

£T ¦ ' v "' • 
>% t fVy35wBWylHr 

»$f*». 
' 
fWg** jte

^ ^ 
• •'5 ***' 

-

*'" • 
-: N' '*' ***' 

^ 
•' ;\jr-','t v-* 

;> ,*m/ 
S'f * * 

' 

V ^ BI^H*' A^^ilaMiBK^.vy^yn* 
' 

s£- *• >.-'*V si * "*»'- V-i, VsX^-fSiiESr.KmBIk,^1 - *H ¦ ,, . A.''* «. ." |S» .'" tf1 * ¦ Jr : '%•'•* < ..." ©• **> *¦- agL

H

Canal Arapucaia na Baixa de Sepetiba



<

u

C

e-

<

oi

M

I^BEftSftdtLv* 
*^jfe*v" • *^0 "*4^* *• : 

1 
"jfa^ ^ * 

lit' 
'¦"^f>*" •* ¦ j^'''*-]*/ 

C^^wMBi^^?'^' 

',.

flbM

%:. 
V^V^'' ^5gB> fck*>:»£ i^3M«EB^

Canal Arapucaia na Baixa de Sepetiba

¦

I

..

.

'/&
jn£

>;•: • ¦x



O SANEAMENTO DA BAIXADA FLUMINENSE 125

temente dotada 
para 

a 
pêcuaria, 

a in-

dufitria açucareira, a fruticultura, as

mais diversas lavouras, sem falar no

estabelecimento industrial de cerâmicas

e de outros artefatos de origem mineral,

está 
já 

aberta às iniciativas dos brasi-

leiros. E ela abre-se ainda, com a 
pro-

digalidadc, aos forasteiros 
que queiram

cooperar conosco na edificação desta

grande 
Patria. 

Já 
núcleos de 

japoneses

lá estabelecidos trabalham criando ri-

que/a 
e alicerçando o futuro. Em va-

rios municípios quadruplicaram 
as ren-

das depois tias obras efetuadas! Como

pôde 
a técnica 

,:"»r 
tão velozmente

um tfio feliz sortilegio?

A administraçã > modelar

Fui descobrir uma das chaves desse

êxito, visitando o cscritorio da reparti-

ção 
em 

que 
sc transformou a grande

empresa* Departamento Nacional de

Obras de Saneamento. Pela 
primeira 

se-

não única vez em minha vida, entusias-

mou-me uma organização burocrática. E*

que 
tud > ali foi disposto fugindo às

praxes 
inúteis, emperradoras quando

não estúpidas, dos escritórios de servi-

ços públicos; 
e sobrelevam em inteli-

gcncia, 
simplicidade, racionalidade, a

maior 
parte 

cios escritorios que 
a expe-

riencia técnica tem criado nos 
países

clássicos da «ívilizaçf >. 1 ive. ali dian-

te de meus olhos, não a fisiologia de um

ventre aclniiiiisiraiivo ou mesmo de um

pulmã 
>, mas a delicada e 

poderosa 
apa-

relhagem cie um cérebro \i\o.

À administração dos seiviços da Bai-

xada Fluminense deu Hildebrand > Gois

o carater ante-burocrático de uma re-

partição que 
se move. cujas anotações

são 
poi 

asM-n dizet sitie ironizadas com

os 
proprios 

setviços 
que 

elas regis-

iram.

Tendo adotado na execução de nu-

merosais iniciativas o sistema de em-

preitada por 
meio de concorrências pú-

blicas, giram 
as folhas e decorrem as

obras na mais espantosa ordem, debai-

xo de uma fiscalização impecaxel e com

uma c inabilidade rápida e isenta dos

menores erros. Nunca foi impugnado

pelo 
Tribunal de Contas o menor 

pa-

gamento 
de seus serviços. Em livros de

folhas volantes se acham alinhadas fi-

chas detalhadas de cada coiwrução rea-

lizada e de cada empreiteiro responsa-

vei 
p 

>r ela, nas 
quais graflcan^nle 

é as-

sinalado o 
progresso 

do serviço, ao la-

do do registro de seu avançaraento em

metros, e do crescimento das despesas,

O fichario, de assentamentos do 
pessoal,

compreendendo desde o simples apren-

diz até o diretor do Departamento, é

também cie uma 
perfeição 

e simplici-

dade notáveis, não faltando à sua vea-

lização sequer boa redação e até boa

estética.

Pelas 
paredes 

estendem-se mapas e

grandes gráficos, 
com o traçado conti-

nuado, de momento em momento, dos

serviços 
que 

se vêm efetuando, segundo

l>oletins fornecidos à Repartição Cen-

trai 
pelos 

escritorios distribuídos 
pelas

quatro 
extensas regiões em 

que 
se divi-

de a Baixada: a dos Goitacazes, a de

Araruama, a da Guanabara e a de Se-

petiba.

A cada instante 
pode 

o Diretor res-

ponder precisamente 
a 

perguntas 
como

estas: 
Quantos quilômetros 

estão 
já

limpos no rio Sarapuí? 
Quantos 

homens

trabalham no 
polder 

do Saracuruna?

Quanto 
custaram os 

quilômetros qua-

drados drenados na arca do rio Tinguí?

Quantos 
drag-lincs trabalham na limpe-

za do rio Magé? Bastará simplesmente

apontar, num 
gesto 

seguro, 
para 

um dos

mapas murais onde são assinalados pas-

so a 
passo 

os desenvolvimentos dos

trabalhos.

Mais ainda: se a execução é feita,

tomando-se a metade do leito de um

rio, antes da outra metade, acha-se as-

sinalada nos 
gráficos 

a 
parte 

concluída

e a 
que 

terá de ser efetuada!

Os segredos do êxito

Outras chaves, 
porém, 

decifram a mi-

lagrosa operosidade do Departamento: o

idealismo, a confiança enérgica, a orga-

nização lógica e inteligente, 
qualidades

admiraveis que 
o seu diretor transmite,

por 
um edntagio dinâmico, a todos os

seus auxiliares. Tudo isso verifiquei

pessoalmente, quando, guiado pelo 
dr.

Paulo, outro distinto engenheiro da re-

partição 
visitei os escritorios. Nenhuma

pausa 
adormedica, propicia 

à 
prolonga-

da observação dos raids aviatorios das

moscas. ..Nenhum cochicho amavel de

ponta 
de mesa, 

para 
a anedota do mo-

mento! Todos inclinados sobre as 
pran-

chetas alinham números ou desenham

os 
planos 

com 
que 

irão construir uma

nova harmonia 
para 

as coisas.



126 CULTI RA POLÍTICA

Entretanto, tanto devotamento idea-

lístico c tanto esforço 
pertinaz, 

as ho-

ras bem aproveitadas do escritorio e os

penosos 
trabalhos de campo entre os

horrores do brejo — 
não alcançam se-

quer 
uma remuneração à altura! £ um

engenheiro da Baixada Fluminense, 
que

acumulou durante anos cabedal técni-

co 
para 

a função tão 
puramente 

intele-

ctual, tem os vencimentos iniciais de um

conto e trezentos mil réis mensais, infe-

riores ao de muitos fabricantes de ofi-

cio, 
perdidos pelas 

repartições do 
pais...

Impressão 
final

Alinhei, 
pois, 

com sinceridade inte

gral 
essas reflexões ditadas 

pela 
minha

gratidão 
de brasileiro diante da obra

realizada 
pelo governo 

Vargas nos velhos

campos 
paludosos que 

circundam a ci-

dade admiravel e se espraiam até as ba-

ses da Serra do Mar...

Num deles, 
já 

inteiramente drenado

e salubre, iniciaram-se os 
primeiros

trabalhos 
para 

a (.idade das Meninas.

Ali se erguerão suas claras fachadas,

símbolo da bondade materna de nossas

patrícias, 
sintetizadas no coração raro

da mais alta de todas...

K olhando o verde da terra novinha,

convalescida, exemplo da energia cons-

trutora de um 
povo, pensei que 

fõra boa

essa escolha. Era digna, essa 
gleba, 

bem

digna de ser ninho da 
juventude, 

de ser

germinal do futuro.

%



O desenvolvimento ferroviário do Brâsil

NEWTON VÍTOR

C) autor desenvolve nesse artigo o 
problema 

rodoriavio e suas manifestações

no Brasil. Mostra o 
pais 

beneficiado em todos os 
quadrantes por 

estradas

de rodagens, 
que 

encurtam distancias, e o árduo trabalho dos técnicos >ob

a 
proteção 

do Presidente Getulio Vargas, o 
"técnico 

número um", como diz

textualmente. Trata da luta esboçada entre a estrada de ferro e a de ro-

dagem, com largo surto desta última, 
para 

afirmar, com o testemu•

nho de 
grandes 

engenheiros, 
que 

desta luta virá o desenvolvimento de

ambas. O articulista fala 
sobre o 

gasogenio, 
mostrando-o utrui realidade,

na sua expansão, como o tipo do combustível barato. Depois finalizei 
o ar-

tig > com o 
grande plano 

rodoviário brasileiro, sua estatística, concluindo 
pelo

plano 
modificador da Rio-Sõo Paulo, o mais notável trabalho rodoviário no

governo 
do Presidente Vargas.

O 

NOSSO 
país já pode 

ser

considerado hoje em dia

um dos mais adiantados

centros rodoviários do mundo. E'

bem verdade 
que 

nos não 
quere-

nios referir à extensão 
quilométri-

ca de suas vias de 
penetração, 

mas

sim ao aspecto 
qualitativo 

das ma-

ravilhosas estradas 
que 

em acen-

tuado número abrem novos hori-

zontes à civilização nacional. Ape-

sar da sua acidentada situação to-

pográfica 
e de uma serie de fato-

res outros 
que 

vinham empeci-

lhando o desenvolvimento cultu-

ral, 
político 

e social, o Brasil, em

poucos 
anos de renovação nos

quadros 
da sua 

política 
interna,

conseguiu um 
posto 

de indiscuti-

vel realce no concerto das 
grandes

nações. A nossa vastidão territo-

rial, até bem 
pouco 

tempo entre-

cortada de dificuldades considera-

das insoluveis, 
que prejudicavam

as tentativas de acesso aos setores

vitais da nação, apresenta-se hoje

com uma fisionomia deveras ani-

madora. O fator distancia está

desaparecendo 
graças 

à ampliação

dos vários sistemas de transporte

e comunicações 
que já possuimos.

Desenvolve-se a aeronáutica. A

navegação marítima sulca os ma-

res movimentando apreciavel to-

nelagem. Estendem-se cada vez

mais as rotas ferroviárias. As ba-

cias hidrográficas 
permitem 

a ca-

da instante mais intensa comuni-

cação 
pelas 

rotas da navegação

fluvial, contando com o Amazonas,
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que 
c uni verdadeiro mediterra-

neo, com 12.919 
quilômetros 

dc

linha navegavel. E, 
para 

termos

uma idéia 
positiva 

do conceito de

ordem e 
progresso 

do Brasil, basta

que 
admiremos 

por 
alguns instan-

tes o majestoso 
plano 

de desenvol-

vimento rodoviário 
que 

o Estado

Novo vem empreendendo pelo

pulso 
firme do Presidente Getu-

lio Vargas.

O 
problema 

dos transportes

Basta 
que 

o brasileiro, compene-

irado dos seus deveres de 
pátrio-

tismo, 
procure 

ter contacto com

«> Brasil. Percorra as maravilhas

do nosso territorio, ou então, de-

dique alguns minutos de curiosi-

dade às estatísticas do Depar 
-

lamento Nacional dc Estradas dc

Rodagem. Estenda a sua curió-

sidade nos monumentais traba-

lhos 
que 

o Instituto de Geografia

c Estatística vem realizando, ou

detenha-se diante das iniciati-

vas 
que 

o Touring Club do Bra-

sil vem executando para 
mais

intensa aproximação entre os

brasileiros. 
Já 

nos encontramos

muito longe do saudoso carro de

bois. . .

As vias de accsso aos mais dis-

tantes 
pontos 

do 
país 

estão se in-

filtrando num movimento 
que 

en-

volve todas as regiões. As rodo-

vias nacionais, tanto as 
que 

do-

minam 
propriamente 

o nosso ter-

ritorio como as 
que 

nos ligam aos

países 
circunvizinhos, 

muito co-

operam na solução dos 
problemas

econômicos que 
o Brasil 

precisa

resolver definitivamente para 
fir-

mar situação 
privilegiada 

do con-

tinente.

As facilidades 
que 

os transpor-

tes rodoviários oferecem atual-

mente são um índice de 
que 

as

distancias 
que 

separavam vários

brasileiros se encurtam acelerada-

mente. Pela estrada de rodagem,

atravessamos dois ou mais dos nos-

sos 
grandes 

Estados. Viaja-se co-

modamente 
para 

São Paulo, co-

1110 
para 

Curitiba e 
para 

locais

situados na fronteira, com o má-

ximo conforto. rodo o Sul está

sulcado 
por 

maravilhosas rodo-

vias. No Nordeste o desenvolvi-

incuto do 
plano 

é apreciavel, ha-

vendo estradas da macadame be-

luminoso, 
pedra 

britada, concreto

asiático e hidráulico, numa ex-

tensão de cerca de 
30 

mil 
quilo-

metros. Na 
parte 

setentrional co-

meçani a despontar os 
primeiros

e vigorosos raios de bem traçadas

estradas 
que 

facilitarão rápidas

em varias direções, como no Pará

onde, cm todos os sentidos, como

afirmou recentemente o inter-

ventor 
José 

Malcher, o 
plano 

ro-

doviario se expande transpondo

as dificuldades de certos 
pontos

da região amazônica 
para 

nos

pôr 
em contacto com os 

pai-

ses limítrofes. Na região do São

Francisco, o Governo, dando ini-

cio à execução de unia notável

obra destinada à emancipação eco-

nômica do 
país, 

fez crescer e mui-

tiplicar as estradas num labirinto

maravilhoso 
que 

bem revela o

entusiasmo com 
que 

atualmente

vem sendo encarado o 
problema

dos transportes no Brasil e, des-

tacadamente, o rodoviário.

Um 
punhado 

de técnicos 
patri-

cios, dedica-se com ardor à tarefa

de uma nova entidade 
política, 

de

regiões, dotando-as de comunica-

ções 
cômodas, onde os meios de

transporte não só sejam fáceis, co-

mo também accessiveis a todas as

camadas sociais. Esse 
grupo 

de
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competentes engenheiros traba-

lha sob a orientação de um 
gran-

de técnico: Getulio Vargas. Sob a

sadia orientação do Chefe do Go-

ver no, o Departamento Nacional

de Estradas de Rodagem, do Mi-

nisterio da Viação, e as Reparti-

ções que 
são subordinadas vcem

trabalhando com a mais abnegada

decisão 
para proporcionar 

aos

brasileiros meios mais fáceis de

conhecerem as maravilhas do nos-

so Brasil.

Estradas de rodagem e

caminhos de 
ferro

Opiniões respeitáveis, embora

não combatam o expansionismo

das rodovias, 
que 

taxam de one-

rosos na construção e na conserva-

ção, 
admitem a existencia de la-

tores decorrentes de uma compe-

tição .Acham 
que 

a rodovia exer-

ce uma especie de embaraço

no desenvolvimento da ferrovia,

que 
reputam menos onerosa e

de mais utilidade, 
principalmente

para 
as classes 

pecuniariamente

menos favorecidas. O engenheiro

Alcides Lins, dirigente da Leopol-

dina Railway e, indiscutivelmen-

te, uma das mais sadias competen-

cias 
que 

conhecemos 110 
gênero, 

é

de opinião 
que 

as organizações

ferroviárias lutam contra fortes

crises, em virtude do 
grande 

de-

senvolvimento rodoviário 
que 

se

expande 
por 

toda a 
parte. 

Vários

técnicos norte-americanos emitem

idêntica opinião, 
porém, 

até o

presente 
momento, não consegui-

ram 
provar que 

as estradas de ro-

dagem estão sobrepujando as de

ferro, ou 
que 

esse fenômeno ve-

nha a se verificar com 
prejuízo

para 
os sistemas de transporte dos

países.

Outras autorizadas opiniões

chegam até a condenar o desen-

volvimento rodoviário, argumen-

tando entretanto de maneira fra-

gil. 
Não há razões 

para que 
se

anime uma luta entre rodoviários

e ferroviários.

Ambos formam na imensa fila 
que

impulsiona o 
progresso 

das na-

ções. 
O sr. Frederiçk C. Hor-

ner, 
presidente 

adjunto da Gene-

ral Motors Co., em'recente confe-

rencia realizada no Instituto de

Engenheiros Mecânicos de Lon-

dres e 
publicada 

com 
grande 

des-

taque 
pela 

imprensa européia,

fez as seguintes considerações: 
—

"Uma 

palavra 
de aviso, de senti-

do, é necessaria em relação ao

custo das rodovias do futuro. Nós

estamos 
gastando 

enormemente

em custo de rodovias 
que podem

ser uma carga extremamente for-

te 
para 

os usufrutuarios das mes-

mas, se constituirmos novas vias,

de 
qualquer 

tipo 
que 

elas sejam

muito além das 
presentes 

ou fu-

turas 
previsíveis 

necessidades de

tráfego. Principalmente deve ser

chamada a atenção 
para 

as super

vias transcontinentais, cortando o

país 
norte e sul, este-oeste, advo-

gadas 
sem olhar ao custo, às ne-

cessidades do tráfego e aos méto-

dos rigorosos 
para 

o 
pagamento".

Aqui, com a indispensável refe-

rencia à 
palavra 

abalizada do sr.

F. Horner, apenas 
queremos 

con-

trapor aos seus argumentos rápi-

das noções da diversidade de 
pro-

blemas reinantes em matéria de

transportes, em vários 
países 

da

Europa, da América e até mesmo

da Asia. Cada 
qual 

com a orien-

tação necessaria aos casos locais.

A orientação sobre tão complexo

assunto não 
pode 

ser 
generaliza-

da. Os 
problemas 

do Brasil, di-
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Esquema da retificação a ser introduzida na estrada Rio-São Paulo 
para 

a

r*>dução de 
50 quilômetros. 

Distingue-se o novo traçado 
que 

despreza a volta

por 
Mogt das Cruzes, São Miguel e Penha. A reta de Guaruchos a São 

Jose

dos Cainpos e desta cidade 
para 

Getulandia determinará a diminuição do trajeto
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vergem dos da Argentina, 
poden-

d<» assemelhar-se aos dos Estados

Unidos, 
porém 

muito divergentes

dos da Australia, do Canadá e da

Russia.

A luta 
que 

se trava entre rodo-

viários e ferroviários é uma luta

que 
beneficia o desenvolvimento

de ambos os 
problemas. 

E neces-

sai ia, 
para que 

dos choques origi-

nados na competição surjam no-

vas normas de aperfeiçoamento

para 
os estudiosos e melhores ru-

mos 
para 

as necessidades dos 
po-

vos.

Para respondermos à argumen-

tação de F. Horner e dos 
que

seguem a sua tese, vamos transcre-

ver a 
judiciosa 

e autorizada opi-

nião de um emérito engenheiro

patrício, professor 
do renome e

um dos responsáveis pelo 
clescii-

volvimento dos 
principais proble-

mas nacionais ligados à engenha-

ria e 
que 

está dando sobejas 
pro-

vas da sua competencia. Vamos

transcrever algumas 
palavras 

do

eminente professor 
Sampaio Cor-

reia, recentemente proferidas 
em

notável 
palestra 

no Rotarí Clube

do Brasil. Os conceitos sobre o

palpitante 
assunto fazem luz so-

bre as controvérsias existentes,

apontando o caminho exato a se-

guir 
na luta. Diz o 

professor

Sampaio Correia:

"E' 

grande 
a luta 

que 
hoje se

trava entre íerroviarios e rodovia-

lios, cada 
qual jurando pela 

su-

perioridade 

absoluta do meio de

transporte que propugna. 

No

entanto, as duas vias são ambas

imprescindiveis e reciprocamente

se completam, já 
disse eu hoje

aqui, e não me cansarei de repe-

tir. Por isso, bendigo a luta tra-

vada entre o automovel e a loco-

motiva. Dela há de resultar algo

de bom 
para 

a comunidade, e

que permita 
a vida do 

primeiro

sem a morte da segunda".

Como se verifica, o conhecido

mestre explicou 
perfeitamente 

o

anelo tia luta em 
progressão. 

O

objetivo dos contendores é a 
per-

feição 
para 

beneliciar. Nao ha

intuito da 
paralização 

em detri-

mento do 
progresso 

material do

mundo. Portanto, tudo devemos

empreender 
para que 

tome vulto

o 
plano 

rodoviário.

Desbravem-se as regiões ainda

desconhecidas em sua verdadeira

vida interior e abram-se cami-

nhos de toda a especie.

O automovel e o com bus-

tivel 
— 

o 
gasogenio

C) Brasil está caminhando a

passos 
largos 

para 
a sua comple-

ta independencia econômica, man-

tendo entretanto como 
principal

objetivo o mais intenso intercam-

bio com todos os 
países. 

Não ali-

mentamos interesses egoísticos.

Atualmente, o conflito europeu,

que 
ameaça expandir-sc causa

graves 
transtornos à vida das na-

ções 
de todos os continentes. 

Já

sentimos os efeitos do desastre

que 
desabou sobre o mundo. A

escassez de combustível 
já 

se está

manifestando em vários 
pontos,

não só da Europa, como da Amé-

rica. O Brasil, 
guiado pela 

ori-

entação sadia do Presidente Var-

gas, já 
tomou as 

providencias 
in-

dispensáveis para 
suprir uma

eventual diminuição nos forneci-

mentos normais de carburantes.

Aproxima-se a época aurea do nos-

so 
país 

com a industrialização do

petroleo. 
E, enquanto o ouro ne-

gro 
ainda não estiver sendo disti-

lado 
para 

a nossa manutenção,. o
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Governo 
já 

tem em franco desen-

volvimento os 
planos 

indispensa-

veis 
para 

enfrentar a crise. 
Já

possuímos 
combustíveis de fabri-

cação nacional 
que 

substituem,

perfeitamente, 
em tempo de anor-

mal idade, os fornecimentos de 
ga-

zolina. O 
gasogenio já 

é uma

afirmação e indiscutíveis benefi-

cios está 
prestando. 

De 
qualquer

maneira, estamos assistindo a um

surto inegualavel dc 
progresso.

Por terra, mar e ar, estamos 
pro-

predindo. 
E não estará longe o

dia em 
que 

o 
grande 

Brasil terá

solucionado, como é desejo de to-

dos, os seus 
principais problemas.

As rodovias, crescendo, dominan-

do as vastas regiões do nosso

"hinterland", 

aproximando os

pontos 
onde mais se 

pode 
dar im-

pulso 
à economia nacional e en-

curtando as distancias, 
proporcio-

nará ao Brasil unia época de mar-

cada 
posição 

na historia.

A Comissão Nacional do Gaso-

gênio 
fixou cm seis meses a 

par-

tir de 
Janeiro 

do corrente ano o

prazo para 
a execução da lei 

que

obriga todo o 
proprietário 

de dez

ou mais veículos automoveis a

possuir 
um 

gasogenio 
em trá-

fego, 
por grupo 

dc 10, ficando en-

tretanto estabelecido 
que 

tal 
pra-

zo atinge os caminhões de carga

e terá ação somente no Distrito

Federal e Estados do Rio, São

Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Oportunamente serão tomadas ou-

tras medidas 
para 

os demais Es-

tados.

O 
governo 

mandará fabricar

aparelhos carbonizadores e os

venderá a 
prestações 

aos 
produto-

les de carvão 
para 

os 
gasogenio,

tendo determinado à comissão 
que

proceda 
aos estudos 

para 
o for-

necimento regular desse combus-

tivel, 
que 

será vendido 
por preços

módicos.

Estuda-se também a 
possibili-

dade de adaptar em 
pequenos

motores aparelhos 
gasogenios,

conjugados com bombas, 
para 

a

irrigação agrícola. Estão sendo es-

perados 
dos Estados Unidos tipos

de motores 

"Hércules", 

proprios

para 
esse fim.

A Companhia de Força, Luz e

Gás do Rio dc 
Janeiro já 

iniciou

a construção de 14 aparelhos de

gasogenio para 
adaptação a seus

ônibus, o 
que 

se dará dentro de

quatro 
meses, enquadrando-se as-

sim aquele empresa imediatamen-

te nos dispositivos legais 
que 

re-

gem 
o assunto.

Pelo 
que 

estamos expondo, to-

das as iniciativas 
particulares 

e

governamentais 
estão convergindo

para 
um único 

ponto. 
Para o de-

senvolvimento do 
país. 

Soluciona-

do o 
problema 

do combustível ba-

rato, os transportes no 
país passa-

rão 
por 

certo a ser mais accessi-

veis, e contando com uma imen-

sa rede rodoviaria, vamos encon-

trar todas as facilidades requeri-

das 
para 

o 
que 

necessitamos.

O 
plano 

em suas 
princi-

pais 
características

Recentes estatísticas oficiais

demonstram 
que 

a 
penetração 

ro-

doviaria está dia a dia crescendo.

Em dados colhidos no Instituto

de Geografia e Estatística, repar-

tição autorizada 
para 

orientar a

matéria, verificamos 
que 

no ter-

reno do 
progresso 

rodoviário es-

tamos em situação muito mais

elevada do 
que 

vários 
países 

da

Europa.

Independentemente disso, as

nossas estradas 
primam pelo 

as-
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pecto 
maravilhoso cias regiões 

por

onde se estendem. A mão de

obra, em um nivel muito bom,

vem 
permitindo 

o desenvolvi men-

to do 
plano, 

sendo digno de nota

que 
as autoridades militares mui-

to se esforçam 
para 

abrir estra-

das 
por 

todos os 
pontos 

do 
país.

De acordo com os dados estatís-

ticos 
que 

coligimos, o 
país possuia,

em 1938, 161.908,7 
quilômetros 

de

estradas. Em 1939, 
já 

contávamos

com mais de 200,336,3 de estradas

assim mais ou menos distribuídos:

concreto hidráulico, concreto as-

fáltico, macadame, 
pedra 

bruta,

terra melhorada e terra não me-

lhorada.

Vemos assim 
que 

a nossa rede

rodoviaria se expande de maneira

apreciavel, com 
400,7 

no Amazo-

nas; 1.011,3 no Pará; 
3.768,0 

no

Maranhão e 
7.324,0 

no Piauí. No

Nordeste, temos o Ceará, com

5.780,0 
de concreto hidráulico; o

Rio Grande do Norte, com ....

4.200,0 
de asfalto; a Paraíba, com

3.404,6, 
de macadame betumino-

so; Pernambuco, com 
5.377,6 

e

Alagoas, com 
4.922, 

o de 
pedra 

bri-

tada. 
Já 

no Nordeste as estradas

são melhores do 
que 

na região

setentrional, onde 
predomina 

a

terra melhorada.

No Este, compreendendo Sergi-

pe, 
Baía e Espírito Santo, vamos

encontrar cerca de 20,044,0 de es-

tradas, de terra melhorada. No

Sul e no Centro, as rodovias mos-

tram-se melhores e ótimas em va-

rios 
pontos. 

No Sul, vemos Rio

Grande, com 
4,333,7» 

São Paul°>

com 
48.089,0; 

Distrito Federal,

com 
514.7; 

Paraná, com 15.461,2;

Santa Catarina, com 15.581,2 e

Rio de 
Janeiro, 

com 11,944 
qui-

lômetros.

No Centro, vamos encontrar

Mato Grosso, com 
7.093,0; 

Goiás,

com 8,623 e Minas Gerais, com

36,829 quilômetros.

Dessa maneira, o 
plano 

rodo-

viário toma expansão. No Esta-

do do Rio, o interventor Amaral

Peixoto, empenhado em dar an-

damento à construção da rede de

estradas, 
já 

encomendou nos Es-

tados Unidos 
grande 

soma de ma-

terial especializado 
para 

a cons-

trução e conservação, tendo sido

firmado o necessário contrato. O

material encomendado é do valor

de 
quasi 300.000 

dólares ou seja,

pouco 
mais de 6 .ooo:ooo$ooo.

Também o Estado do Rio Grande

do Sul 
pretende 

realizar dentro

de breve 
prazo 

um 
projeto 

elabo-

rado 
pelo 

Departamento Autôno-

mo de Estradas de Rodagem, 
pa-

ra a construção duma rede com a

extensão de 
7.000 quilômetros,

gastando 
a importancia de 

90 
mil

contos de réis. No Pará, em Ala-

goas 
e em outros Estados os res-

pectivos governos 
tratam do as-

sunto com o máximo interesse.

Uma obra monumental na

Rio-São Paulo

Agora mesmo, está o dr. Yedo

Fiúza, diretor do Departamento

Nacional de Estradas de Roda-

gem, 
executando um notável em-

preendimento 
sugerido 

pelo 
Pre-

sidente da República e 
que, 

den-

tro de 
pouco 

tempo, estará con-

cluido. A estrada Rio-São Paulo,

a nossa 
principal 

rodovia, sofrerá

uma redução de 
50 quilômetros

no seu antigo trajeto. Um novo

traçado orientará o 
percurso 

da

estrada com um encurtamento

apreciavel, 
que 

muito auxiliará

quem 
se utilizar dela. Uma reta,
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penetrando 
em deslumbrantes re-

giões, passará- 
a ligar o Distrito Fe-

deral e o 
grande 

Estado bandei-

rante, reduzindo 
para 

seis horas

o tempo de unia viagem normal

e confortável em automovel. A

estrada Rio-São Paulo será, 
por-

tanto, brevemente uma das mara-
i

vilhas do 
plano 

rodoviário 
que 

o

Presidente Vargas está executan-

do.

Vejamos o cjue sobre o assunto

disse o dr. Yedo Fiúza á impren-

sa tio Rio o-dos Estados. Suas

palavras já 
estão até na impren-

sa estrangeira. l)i/ o Diretor do

Departamento Nacional de Estra-

ilas de Rodagem: 

"A 

estrada Rio-

São Paulo desde muito tempo

está incompatível com a evolu-

ção 
dos transportes. As suas cara-

cterísticas não vêm atendendo

mais ás necessidades do tráfego

rodoviário 
que 

cresce apreciavel-

mente em nosso 
país. 

Surgiram

automoveis mais velozes, auto-ca-

minhões mais 
pesados, 

aumentou

a intensidade do tráfego, os 
pas-

sageiros 
querem 

melhor conforto

durante as longas viagens, mesmo

em suas luxuosas 

"limousines".

Por todos esses motivos verifi-

cou-se a necessidade imperiosa de

modificarmos o antigo traçado da

nossa 
principal 

rodovia, dotando-a

de novas características, traçado

mais 
prático, 

encurtamento, alar-

gamento 
de suas faixas e aprovei-

tamcrfto das zonas 
pitorescas que

estão desprezadas, 
prejudicando

sensivelmente a curiosidade turís-

tica. Em todo sentido 
já 

inicia-

mos as construções dos 
principais

trechos, 
prevendo que 

em 1942 
já

se 
possa 

ir a São Paulo em seis

horas apenas de viagem".

Terminando a sua entrevista, o

dr. Yedo Fiúza acentuou 
que 

o

Presidente da República está vi-

vãmente interessado nesse maravi-

lhoso empreendimento, 
que 

muito

beneficiará o desenvolvimento eco-

nômico do 
país, 

e 
que 

o 
pessoal 

do

Departamento Nacional de Estra-

das de Rodagem, obedecendo à

orientação do Chefe da Nação,

executará sem demora o novo tra-

çado 
daquela rodovia.

Vemos assim 
que 

o Brasil 
pro-

gr ide. Oue a nação está muito
<* j

distante da época retrógrada em

que permaneceu por 
muito tem-

po 
e 

que 
o 

plano 
de expansão ro-

doviaria, uma realidade dentro

em 
pouco, 

é uma das alavancas

propulsoras 
do nosso 

progresso.
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GOVERNO DE MEM DE SÃ ATÉ 1563

Continuando os seus artigos históricos nesta Revista o autor estuda,

neste número, o 
povoamento 

do Brasil em suas diversas Capitanias, e

também o influxo do contingente europeu nas terras de Santa Cruz. O

tempo em (jue se desenrolam esses movimentos de 
peneti 

açao ?ia orla

litoranea e nos taboleiros agrestes do sertão, é o 
governo 

de Mem de

Sá. Na Baía, onde inicia ele o seu 
governo, 

após ter sucedido à

Duarte da Costa, começou a desenvolver-se o tráfico negro. Aqui se es-

tuda. com 
por 

menores, toda uma legislação extravagante do século XVI,

a esse respeito. No tocante ao tráfico negro, a carência de 
gente 

nas 
pro-

vindas, especialmente no Rio de Janeiro, 
razão 

principal 
da 

pi 
cearia

situação econômica, conforme depoimento de Nóbrega; a fome 
dominando,

embora se 
proclamasse fartura 

doméstica nas cidades; a 
questão 

da falta

de braços, atropelando as soluçoes dos 
problemas 

econômicos tudo isso

estuda o autor com minudencia e acurado espirito de investigação histô-

rica. Passa a analisar a luta com os franceses 
— resultado da falta 

de

povoameto, 
(jue determinou a 

precaria 
defesa^ da cidade do Rio de Ja-

neiro, desguarnecida. O 
governador 

trata deste 
problema, 

esrevendo ao

Rei, dizendo da falta 
de 

povoamento 
em 

que 
andava o Brasil. Havia ur-

gencia, 
então, de 

povoar; 
ataca o 

governador 
de frente 

essa complicada

questão, 
concedendo sesmarias à Companhia de Jesus ao longo do Rio

Piratininga. Br az Cubas em Santos recebe uma grande 
sesmaria. Com

isso, inicia-se a 
penetração 

no 
"hinterland"; 

em 1560 
provia 

o 
governador

com uma sesmaria a Belchior de Azeredo tia Capitania do Espirito Santo;

dá Carta de Mercê a Vasco Roiz de Caldas 
para 

descobrir minas: as 
"entra-

das" se multiplicam e desbravam o sertão bruto; é a era do bandeirante que

se tosta ao sol agreste e rude do chapadão. Desenvolve ainda o autor a tese

da miscegenação no territorio nacional e conseqüente povoamento 
intenso.

Alega ser o 
povoamento 

de má 
qualidade 

— consequencia da serie de doa-

ções 
e confirmações de sesmarias.

A 
grande 

miscegenação nau melhora a vida dos incolas. levando e es uma

existencia miserável, com a 
peste 

e ceifá-los impiedosamente.

E com o 
problema 

do caldeamento, da adaptação, da acomodação, termi-

na o artigo.

O
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NO 

ARTIGO anterior, de-

pois 
de examinarmos o re-

levante 
papel 

dos 
jesuítas

no tocante à imigração, de 
que

ainda cuidaremos oportunamente,

mostrámos as flutuações de 
popu-

lação no Brasil 
quinhentista,

exemplificando o caso da Ilha de

Santo Amaro, na entrada de San-

tos.

Voltemos agora ao 
problema 

do

povoamento, 
cada vez mais 

pre-

mente. Em 29 de Matço de >559'

uma carta regia determinava ao

capitão da ilha de S. Tomé 
que,

44 

cm 
presença 

da certidão do 
go-

vernador do Brasil, cada senhor de

engenho deste estado 
poderia 

man-

dar x'ir até cento e vinte escravos

do Congo, 
pagando 

só o terço dos

direitos em vez de metade, como

era costumediz Varnhagen I, 
p.

384, 
dando Rodolfo Garcia a no-

ticia, em nota 13, ibid, de haver

copia deste alvará no Instituto

Histórico, Conselho Ultramarino

— 
Registos, 2, fls. 114-116. Era

a intensificação do tráfico negrei-

ro, tão bem estudado, ultiniainen-

te, 
por 

Taunay no seu Subsídios

para 
a Historia do Tráfico Afri-

cano no Brasil, onde aliás, à 
pág.

33, 
dá o alvará supracitado como

sendo de D. 
João 

IJI em 1549,

citando Perdigão Malheiro, 
pare-

cendo haver equívoco cronológico,

pois J 
.F. de Almeida Prado, no

Pernambuco e as Capitanias do

Norte do Brasil, vol. I, 
pág. 

245,

a ele se refere, atribuindo-o tam-

bém a D. jCatarina. 
mas decla-

rando 
que 

a autorização era 
para

a importação de 12 negros apenas

para 
cada Senhor de engenho.

Em face das discrepancias aludi-

das, fui 
pessoalmente 

examinar

o documento em causa, abaixo

transcrito 
que 

ainda se conserva-

va inédito:

"Alvará 
sobre 

poderem 
se tra-

zer escravos de sam tomé.

Eu ellrey faço 
saber a vos ca-

pitão 
da ilha de sam tomé, e ao *

meu 
feytor 

e oficiais da dita ilha

que 
ora sois e ao diante forem

que 
eu ey 

por 
bem e me 

praaz por

fazer 
mercê ás 

pessoas que 
tem

feitos 
engenhos daçuquar nas ter-

ras do Brasill, e aos 
que 

(*o diante

os 
fizerem que 

elles 
posão 

man-

dar resguartar ao rio e resguates

de conguó e trazer de laa 
pera 

ca-

da hu dos ditos engenhos até cen-

to e vinte 
pesas 

de escravos res-

guatados 
à sua custa as coaes vi-

rão nos navios 
que 

o dito meu 
fey~

tor llaa enviar 
pera 

trazerem es-

cravos dos coaes 
paguarão 

somen-

te o treço 
posto que pelo 

regimen-

to e 
provisões que 

ha na dita ilha

avião de 
paguar 

ametade, e esta

mercê 
faço 

ás ditas 
pesoas que 

vas

ditas 
partes 

tem ou tiverem 
feito

ou 
fizerem 

engenhos 
pera pode-

rem mandar resguatar e trazerem

as ditas cento e vinte 
pesas por

hua vez somente, e 
por 

tanto man-

do ao dito meu capitão e 
feitor

officiaes da dita ilha 
que 

mostran-

do-lhe as 
pesoas que 

os ditos es-

cravos mandarem resguatar ao di-

to rio de congo certidão do 
fey-

tor e oficiaes da caza da india de

como elle asy tem engenho nas di-

tas 
partes 

lhos deixem mandar

resguatar e vir nos ditos navios e

lhes dem 
pera 

iso licença e lhos

despachem 
quando 

vierem 
pa-

guando 
somente o terço delles

posto que por quallquer provizão

ou regimento ouvesem de 
paguar

a metade como dito he, e ao dito

feitor 
e oficies da dita casa da in~

dia mando 
que quando 

lhe 
for
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pedida 
a dita certidão se enformem

o mais certo 
que puderem 

de como

a dita 
pesoa que 

lhe a tall certidão

pedir 
tenha engenho 

jeito 
moente

e corrente nas ditas 
partes 

e 
quan-

tos 
parceiros 

são a elle, e se todos

sã contentes de enviarem 
pellos

ditos escravos, e achando 
que 

os

tem e 
que 

todos estão contentes

fação 
diso asento em hu livro 

que

per 
a iso averá na dita casa, e lhe

mandarão 
que 

dê 
fiança 

dentro

de dois annos do dia 
que 

lhe 
for

passada 
a tall certidão trarão cer-

tidão do 
governador 

das 
partes 

do

hrazil de como llevarão os ditos

escravos as ditas terras e andão nos

ditos engenhos, ou do capitão e

feitor 
da dita ilha de sam tome

de como as não resguatarão nem

lhe vieram ter à dita ilha e dahy

os mandarão às ditas 
partes, 

e 
que

não trazendo a dita certidão 
pa-

guarão 
o 

que 
monta do dito ter-

ço 
ametade, e 

primeiro que pa-

sem a tal certidão verão o livro, e

achando 
que 

não tem ainda tira-

dos os ditos escravos, ou 
que 

estaa

por 
tirar allgua 

parte 
delles lhe

pasarão 
certidão conforme ao 

que

acharem 
que 

está 
por 

cumprir e

per 
esta maneira lhe 

pasarão 
a

dita certidão, e 
por 

este e a dita

certidão mando aos ditos capitães

e 
feitor 

e oficiaes da dita ilha de

sam tome 
que 

lhe deixem mandar

resguatar e vir os ditos escravos

pela 
maneira sobre dita, e lhes

deixem levar 
pera 

as ditas 
partes

do brazill sem mais 
paguarem 

ou-

tros direitos e mando ao dito ca-

pitão feitor 
e oficiaes 

por 
virtude

dellas derem 
pera 

se resguatarem

os ditos escravos, e 
quando 

vierem

se 
porá 

verba no asento da dita

certidão de como vierão os ditos

escravos 
que por 

tall licença man-

darão resguatar, e se 
pagou 

dei-

les o terço e 
forão 

levados, e alem

diso enviarão o trelado da certi-

dão e verba ao 
feitor 

e oficiaes da

dita caza da india certidão 
que

lhe 
pasarão, 

e elles 
porão 

verba

no asento 
que 

hão de 
fazer quan-

do 
pasarem 

a tall certidão de co-

mo 
jaa 

os ditos escravos são res-

guatados, 
e não lhe trazendo a di-

ta certidão coando os resguatarem

ou de como não resguatarão os di-

tos escravos no dito tempo os exe-

cutarão 
pcllo 

mais 
que 

avião de

paguar 
aliem do dito terço, e sen-

do cazo 
que 

o trato de 
guiné 

e

ilha de sam tomé se arendem ou

se 
fizer 

sobre elle contracto, toda-

via se cumprirá este alvará como

se 
fose 

carta nomeada em meu no-

me e 
pasada pela 

chancellaria 
pos-

to 
que 

este 
por 

ella não 
pase 

sem

embarguo da ordenação em con-

trario, alvaro fernandes 
o 

fez 
em

lixboa a vinte nove de março de

quinhentos 
ciacoenta e nove an-

dre soares o 
fez 

escrever\

Como se verifica, têm razão

Varnhagen e Garcia, 
pois 

o alva-

rá, indubitavelmente, é de 1559,

portanto 
do 

período 
regencial de

D. Catarina, e a autorização é

para 
120 negros. Fica 

pois 
aqui a

retificação, neste 
ponto, 

tanto de

Taunay como de Almeida Prado.

Em 20 de Maio do mesmo ano

é assinada carta de doação, 
pelo

que 
sei ainda inédita, a Fernão de

Noronha da Capitania da Ilha de

São 
João, 

a 
qual 

se encontra a fls.

168 
— 

do Tomo 2 do Conselho

Ultramarino 
— 

Registos, existen-

te no Instituto Histórico e Geo-

gráfico 
Brasileiro.

A armada de Bartolomeu

de Vasconcelos da Cunha

Ainda em 1559, 
quando 

Merli

de Sá se aprontava 
para 

vingar



138 CULTURA POLÍTICA

a morte cio Bispo, chegou, em 
30

de Novembro, a armada sob o

comando de Bartolomeu de Vas-

concelos da Cunha, denominado

pelo 
Instrumento, à 

pág. 
141, de

"bertolarneu 
de vascoguomçellos",

interessante exemplo do afeiamen-

to 
que 

sofriam os 
patronímicos 

no

linguajar arcaico da época. Tra-

zia o capitão mór a ordem de li-

vrar o Rio de 
Janeiro 

dos Fran-

ceses, cuja atuação examinamos

sob o 
ponto 

de vista colonizador,

no 
4.0 

artigo desta serie. Recor-

demos aj>enas 
que, 

segundo Sou-

they, a vinda da frota ainda era

devida a Nóbrega, 
jkjís 

na sua

Historia do Brasil, I, 
pág. 392,

lê-se: 

"Não 
escapava aos Jesui-

tas o 
perigo, 

e afinal logrou Nó-

brega despertar a corte de Lisboa.

Duarte da Costa recebeu ordem

de reconhecer o estado das 
for 

ti-

ficações francesas, quando 
a devia

ter tido de arraial-as; e em conse-

(judicia da 
parte que 

mandou, de-

rão-se a Aíetn de Sá instruções 
pa~

ra atacar e expulsar os Franceses*'.

Resta-nos apenas, agora, encarar

o caso 
pelo prisma português, 

o

que 
não fizemos anteriormente,

para 
esclarecer as etapas 

que pre-

cederam o 
povoamento 

do Rio de

Janeiro.

Antes, 
porém, 

de nos dedicar-

mos a essa tarefa, é conveniente

darmos uma rápida vista dolhos

sobre alguns sucessos, relacionados

com o 
problema que 

estamos es-

tudando, mas ocorridos em ou-

tros 
pontos 

do territorio.

Pre caria a situação

econômica

Deveria ser 
precaria 

a situação

econômica da capital, sob o 
ponto

de vista de carência de 
gente, 

em

1558. Diz, com efeito, Nóbrega

11a sua carta da Baía, a 8 de Maio

daquele ano, in Nov. Cart. Jcs.,

pág. 79, 
referindo-se aos meninos

indios de 
que 

os 
jesuítas 

cuida-

vam: 

"... 
outros 

por 
não se 

po-

derem aqui sustentar 
por 

causa da

fome que 
ha dias 

que 
anda 

por

esta Baia 
(não por falta 

de terra

nem dos tempos senão 
por falta

de 
quem faça 

mantimentos e ha-

ver muitos ociosos 
para 

os co-

mer)..", de onde 
podemos 

con-

cuir varias coisas interessantes: a)

a limitação, em area, da sobera-

111a 
portuguesa 

de 
fato, 

cingida as

poucas 
tribus efetivamendo sob

seu controle, bastante dizimadas

pelas 
constantes 

guerras 
e levan-

tes; l>) o excesso de 
parasitas, 

tal-

vez na administração, de 
que 

se

queixavam 
Tomé de Souza e o

proprio 
Nóbrega, como 

já 
vimos

anteriormente; c) o sistema do

branco descansar sobre o nativo

no tocante à agricultura, mesmo

a elementar 
que 

deveria supri-lo

de mantimento; d) a deficiencia

de comunicações e transportes,

não 
permitindo 

o intercâmbio de

produtos 
essenciais, nem com o in-

terior e as tribus 
que 

nele habi

tavam, nem com a metrópole; e)

a imprevidencia do indígena, não

acostumado, como todas as raças

primitivas 
habitando lugares sem

invernos rigorosos, a acumular

recursos alimentares, 11a 
previsão

de eventuais faltas; f) finalmen-

te, a densidade demográfica rela-

ti vãmente 
pequena 

dos indios, in-

suficiente 
para 

satisfazer as neces-

sidades de alimentação de um 
pe-

queno 
vilarejo, como era a cidade

do Salvador de então. Era mais

uma vez o 
paradoxo 

clássico da

carência entre a abundancia, 
que

ainda hoje 
perdura, 

se bem 
que



EVOLUÇÃO POLÍTICA IMIGRATÓRIA NO BRASII 139

oriundo de causas diferentes,

mais civilizadas...

Aliás, a fome era de fato rela-

ti vãmente freqüente, comum mes-

mò da Europa medieval; entre nós

ocorreu varias vezes, como vere-

mos em breve. E isto apesar da

celebrada fartura, a 
que 

o 
pro-

prio 
Pe. Rui Pereira faz referen-

cia em 15 de Setembro de 1560

(C. 
Avuls. 

pág. 
264): 

"... 
ha cá

cousas em tanta abundancia, 
que,

além de se darem em todo o atino,

dão-se tão 
facilmente 

e sem as

plantarem que 
não ha 

pobre que

não seja 
farto 

com mui 
pouco 

tra-

balho", e 
que 

eram conhecidas

desde a famosa carta de Pero Vaz

Caminha, ao informar ao ventu-

roso monarca: 

"a 

terra... Em tal

maneira é 
graciosa, 

(jue 
queren-

d o-a aproveitar, dar-se-d nella tu-

do..." 
(H. 

Col. Port. lhas. vol.

2. 
pág. 99) 

¦

O 
pro 

1)1 cm a da 
falta

de braços

O 
problema 

da falta absoluta

de braços assustava os espíritos

mais esclarecidos. Assim, no ano

seguinte, Nóbrega declara expres-

samente, em carta ao i.° 
governa-

dor 
geral, 

de 
quem 

se mantinha

amigo, 
que 

"... 

Vossa Mercê

quando governava 
esta terra...

tinha entonces 

'muito 
maior ap-

pareiho 
e muito mais 

gente que

agora...". (Cart. 
liras. 

pág. 
212),

e mais ou menos, é o 
que 

declara

ao Cardeal Infante, na sua car-

ta cie 1560 
(ibid. págs. 

220-1),

referindo-se às medidas de organi-

zação tomadas 
por 

Mem de Sá:

"A 
causa 

por que 
no tempo des-

te Governador se 
faz 

isto, e não

antes, não é 
por 

agora haver mais

gente 
na Bahia. . .". Faltava 

gen-

te 
para 

tudo; até os sacerdotes 
pa-

ra a catequese eram em número

insuficiente, como se verifica dos

apelos feitos e constantemente re-

petidos, que podem 
ser encontra-

dos in Nov. Car. Jes. pág. 47 
e

Cart. Av. 
págs. 

2(55-271, 
37IÍ-7, 

o

que 
deu origem a um lindo co-

mentario de Afranio Peixoto 
(no-

ta 140 à 
pág. 

249 de C. Av.):

"Quatro 
igrejas e tres 

padres; 
des-

ses, um Nóbrega 

"sempre 
mal dis-

posto", 
e Francisco Pires 

"sempre

máu", de annos e achaques, e o

outro certamente a dizer no mes-

mo dia duas missas, uma na cida-

de, outra no Rio Vermelho, em S.

Paulo, uma légua distante . . . E

esse tempo, sempre de 
penúria,

já 
era 

"o 
tempo de recolher com

alçaria". Está ahi, resumido, o

apostolado 
jesuita" 

.

Chegamos assim ao ano de 1560,

de tanta importancia 
para 

os nos-

sos destinos, onde, 
pela primeira

vez, 
jogamos 

no campo de batalha

a 
partida 

no 
qual 

o Brasil era o

enjeu. Portugal e França, no sé-

culo XVI; Espanha e, mais tarde,

Portugal contra a Holanda, no

século XVII, apostaram entre si,

até 
que, 

na 
partida 

decisiva, Ura-

sil e Portugal, cm 
princípios 

do

século XIX, arrebatamos a 
pon-

ta de espada a nossa maior idade

política.

Mem de Sá e Nóbrega

velejam 
para 

o Rio

A esquadra aportada à Baía em

Novembro velejou em 16 de 
Ja-

neiro de 1560 
para 

a Guanabara,

conduzindo Mem de Sá e Nóbre*

ga, 
e chegou ao Rio em 21 de Fe*

vereiro, com 2 naus e 8 embarca-

ções 
menores, diz Alcântara Ma-

chado, à 
pág. 

167, nota 181 da
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Cart. Anchtendo acometido os

franceses a 15 de Março, confor-

me se vê da carta do 
governador

ao Rei, dc S. Vicente, a 16 de

Junho 
de 1560, in Rev. Inst.

Hist. e Geog. Bras., Tomo XXI,

vol. 21, 1858, 
págs 

12-13, melhor

fonte 
que 

a 
publicada 

em Silva

Lisboa, Anais do Rio de 
Janeiro,

conforme demonstram exaustiva-

mente Vale Cabral 11a nota 102

à 
pags. 

225-6 das Cart. Bras, e

Gapistrano 11a nota VI, 
pág. 402,

de Varnhagen I. Dessa carta de

Mem de Sá, descrevendo a vitoria

sobre os franceses, conhecem-se

ainda os comentários de Vale Ca-

bral e Garcia in Cart. Bras. no-

tas 
97, págs. 

222-3, 100 e 101, 
pág.

225, e nota de Capistrano à 
pág.

399 
de Varnhagem I.

Não estamos fazendo obra de

historia 
política, 

e apenas tangen-

ciamos este setor tão importante

da ciência histórica nos 
pontos

onde é indispensável ao 
perfeito

esclarecimento da matéria de 
que

estamos cuidando. Assim sendo,

bastaria dizer aqui, sumariamen-

te, 
que 

a luta no Rio foi favora-

vel aos 
portugueses, 

os 
quais 

to-

maram o forte de Coligny, ha-

vendo os franceses sido obrigados

a retirar-se 
para 

terra firme, sen-

do de lamentar ignorarmos o nú-

mero dos 
que 

assim conseguiram

escapar; mas a carência de 
gente

lusa era tal 
que, 

referindo-se à

fortaleza, Nóbrega informa 
(Cart.

Bras. 
págs. 

226-7): 

"... 

a 
qual 

se

destruiu o 
que 

delia se 
podia 

der-

rubar, 
por 

não ter o Governador

gente para 
logo 

povoar 
e 

fortifi-

car como convinha. .

Na 
previsão 

da 
grandeza 

do 
pe-

rigo apresentado 
pelos 

franceses

foragidos, e sentindo sua iminen-

cia, continua o 
grande jesuita, 

in

ibid: 

"Esta 

gente ficou 
entre os

Índios, e esperam 
gente 

e socor-

ro de França maiormente 
que 

di-

zem 
que por 

El-Rei de !rança o

mandar, estavam alli 
para 

desço-

br ir em os metaes 
que 

houvesse na

terra; assim tia muitos hrancezes

espalhados 
por 

diversas 
partes,

para 
melhor buscarem. Parece

muito necessário 
povoar-se 

o Rio

de Janeiro 
e 

fazer-se 
nelle outra ci-

dade como a da liaria, 
porque 

com

ella ficará 
tudo 

guardado, 
assim

esta Capitania de S. Vicente co-

mo a do Espirito Santo, 
que 

ago-

ra estão bem 
fracas, 

e os Fran-

sezes lançados de todo 
fora, 

e os

índios se 
poderem 

melhor sujei-

tar, e 
para 

isso mandar mais mo-

radores 
que 

soldados, 
porque 

dou-

tra maneira 
póde-se 

temer com ra-

zão ne redeat immundus spiritus

cum aliis septem nequiribus se,

et sint novíssima 
pejora priori-

bus; 
por que 

a 
fortaleza que 

se

desmanchou, como era de 
pedras

e rocha 
que 

cavaram a 
picão, fa-

cilmente se 
pôde 

tornar a reedifi-

car e 
fortalecer 

muito melhor".

A 
prioridade 

de Nóbrega

sobre Mem de Sá

Este trecho citado tem a data

de i.° de 
Junho 

de 1560, o 
que 

dá

a Nóbrega incontestável 
priorida-

de no tratar de assunto, até sobre

Mem de Sá, a 
quem, 

naturalmen-

te, deveria caber a iniciativa. O

governador, 
na carta de 16 de 

ju-

nho citado, refere-se ao 
problema

da seguinte maneira: 

"Pelo 

que

parece 
muito serviço de V. A.

mandar 
povoar 

este Rio de 
Janei-

ro 
para 

segurança de todo o Bra-

sil, e dc todos os maus 
pensamen-

tos, 
por que 

se os Froncezes o tor-

não a 
povoar 

hey medo 
que 

seja
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verdade 
que 

Villegagnon dizia 
que

todo o 
poder 

da Htspanha nem

do Grão Turco o 
poderá 

tornar",

loc. cit. 
pág. 

13. A unidade de

vistas é evidente, mas o 
poder 

ci-

vil está atrasado duas semanas.

Não 
paira, 

assim, mais dúvi-

da alguma sobre o 
papel 

de ex-

traordinaria relevancia 
que 

o i.°

provincial 
brasileiro exerceu no

povoamento 
de nossa linda capi-

tal. 
Já 

Anchieta o reconhecia, de

clarando 
(Cart. 

Anch. 
pág. 327,

cf. Cart. liras, nota 103, 
pág.

227) ao estudar os reitores dos va-

rios colégios da Companhia: 
"Do

Colégio do Rio de Janeiro foi 
o

primeiro 
o Padre Manuel da Nó-

brega 
que 

o começou a fundamen

tis e nele acabou a vida, depois de

deixar toda aquela terra sujeita e

pacifica, 
com os índios Tamoios

sujeitos e vencidos, e tudo sujeito

a El-Rei, sendo ele o 
que 

mais fez

na 
povoação 

dela, 
porque 

com

seu conselho, fervor e ajuda se

começou, continuou e levou ao

cabo a 
povoação 

do Rio de 
Ja

neiro".

Quebrado 
o 

poderio

dos 
franceses

Portanto, em 1560, a obra fi-

cara 
pela 

metade. Estava 
quebra-

do o 
poderio 

dos franceses, 
que,

apesar dos erros apontados no 
4.0

artigo desta serie, se haviam 
pre-

cavido tentando captar, 
por 

uma

política 
inteligente, a confiança

dos indios e 
principalmente 

influ-

enciar a novas 
gerações, 

como se

vê de Nóbrega, Cart. Bras. 
pág.

226, ao referir 
que 

Villegaignon

mandara 

"muitos 

meninos de Gen-

tio", levando ele 
proprio 

alguns a

Genebra 
para 

aprender a doutri-

na. calvinista com seu fundador,

"para 

depois serem mestres" e 

* 

se*

mear estas heresias 
pelo 

Gen tio"; ...

mas faltava 
povoar.

Como 
proceder? 

Evidentemente,

era necessário adiar o 
povoamento

do Rio; não havia recursos, em-

bora a necessidade de solução fos-

se aguda, como vimos acima ao co

mentarmos as cartas escritas de

S. Vicente 
por 

Nóbrega e Mem

de Sá. Este último tinha, 
porém,

como estadista, a visão de conjun-

to; e 
por 

isso não 
perdeti 

tempo

em atacar o dificílimo 
problema.

Chegado a S. Vicente em 
31 

de

Março, apenas 
5 

dias depois 
que

Francisco Morais, capitão e ou-

vidor com alçada naquela cidade,

havia dado uma sesmaria de duas

léguas de terra à Companhia de

Jesus 
ao longo do rio de Pirati-

ninga, e 
que 

se encontra 
publica-

da na íntegra à 
pág. 

146 dos

Apontamentos de Azevedo Mar-

ques, 
imediatamente resolveu o

caso, vital 
para 

a futura cidade de

S. Paulo, da extinção da vila de

Santo André da Borda do Campo,

erigindo a atual capital do maior

estado da Federação em vila 
por

provisão 
de 

5 
de Abril de 1560

(Azevedo 
Marques, loc. cit. 

pág.

154). Em 
Junho, (ibid, pág. 

215)

ocorre a 

". 

. . Extinção e demo-

lição da xfilla de Santo André e

creação da de S. Paulo de Pira-

tininga, 
por 

ordem do 
governador

geral 
Mem de Sá, e à solicitação

dos 
padres 

da companhia de Je-

sus, a 
qual já 

tinha sido creada

por foral 
de 

5 
de Setembro de

1558. 
(Secretaria 

do Governo de

S. Paulo. 
— 

Historia da Expul-

são dos 
Jesuítas, 

escrita em 1768

por 
Pedro T. de A. Paes Leme.

— 
Livro 

grande 
creado 

para 
a Ca-

pitania 
de Mato Grosso)".
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Concedida a sesmaria de

Francisco de Moraes

Em Agosto, 
já 

depois da volta

do 
governador para 

a Baía, c da

da 
posse 

aos 
jesuitas 

das terras 
•.!«•

sesmaria de Francisco de Moraes,

nos seguintes termos 
(ibid. págs.

"Saibam 

quantos 
este es-

tromêeto de 
posse 

de huas tenaz

de dadas, mandada dar 
por 

iu*

turydade de 
justiça 

cõ lio teoi

do auto da 
pose 

vyre como no

âno do nacimeto de nosso S.or

jesu 
Xp.to de mil e 

quynhentos 
e

setenta 
(sic) 

anos haos dose dias

do mez d'aguosto do dyto ano tio

campo e termo da vila de Satn

Paulo de Pyratyny de 
que 

lie

cap.m e 
governador 

ho Sr. Mar-

ty Affonso de Souza do Cõsel/io(

dei liey nosso S.or 
y 

estãodo liay

no dyto campo e borda do matto

Fernão Jorge, Juiz 
liordinatio da

dyta vila e campo ante tny apa-

receu ho irmão Qreguorto Ser rã o

de cõpanhia de Jesus 
mynistro do

mosteiro de S. Paulo de Pyratyny

e 
por 

ele foy 
apresentada hua

carta de dada de terras 
que 

ho

cap.m Francisco de Moraes d u

ao 
padre 

Luiz da Grã 
provincial

destas 
partes 

do brazil e 
p.i 

ele

dyto irmão foy 
dyto hao dyto 

juiz

ê 
prezença 

de tny tabalião que 
lhe

mandasse dar 
pose 

da tetra cõ-

teuda da dyta carta, 
por quanto

ele era mandado 
pelo padre 

j\to•

bregua 
prepozito 

nesta capytania,

e mandou dar 
pose 

da dyta terra

per 
my tabalião e loguo 

per 
tny

tabalião foy 
dado 

pose 
da dyta

terra e mato (jxie 
parte 

de hua

banda 
per 

hus 
pynheiros perto 

de

bertolameu Carasco, 
parte 

cõ ha

outra 
parte 

vyndo 
pelo 

camynho

hao longo do mato, camynho da

borda do campo, vyla 
que foy 

de
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Santo André, até intestar cõ o 
páo

de canoa 
que 

está do dyto diguo

no meo do dyto camynho 
velho,

e asy vay 
para 

a borda do catnpo

e logo 
polo 

dyto 
juiz foy 

dado

juramento 
a I' ran cisco Pites t

Fernão dabbertiaz, ambos mota-

dores em Pyratyny, villa de San

Paulo, 
para que 

demarcasen 
a dy-

ta terra haos dytos 
padres, 

etc. Eu

Pedro Dias tabalião do 
pubricuo

judicial que 
o escrevy .

Transcrevemos este documenio,

embora se achasse 
publicado, poi

haver necessidade de ser retifica

do um erro de copia, 
que 

escapou

à revisão, 
geralmente 

cuidadosa,

de Azevedo Marques. Diz-se 
que

a data é de 12 de Agosto de 157o*

quando 
deve ser 12 de Agosto de

15Ü0. A 
prova 

desse engano é 
que

no contexto desse instrumento no-

tarial ainda se denomina Greg';-

rio Serrão de 

"irmão", 

quando 
o

mesmo foi ordenado na Baia eir

i5(Í2 
j>elo 

Bispo 1). Pedro Leitão,

conforme se vê na nota 23 <U

Alcântara Machado às Cartas de

Anchieta, 
pág. 58. 

Sc o documen-

to fosse de 1570, 
já 

o referido 
je

suita apareceria como 

"padre" 
e

não como 

"irmão". 
Aliás, 

pelo

conteúdo, sente-se logo 
que 

os sa

cerdotes não iriam esperar dez

anos 
para 

efetivar sua 
posse 

nas

terras doadas.

Iniciada a edificação do

forte 
da Vila de Santos

Ainda em 1560 Braz Cubas não

somente iniciou a edificação do

forte da vila de Santos (Aponta-

mentos, 
pág. 

215) como ainda

obteve uma 
grande 

sesmaria, fun-

dando uma fazenda de cultura no

local onde, mais tarde, surgiria a

povoação 
de Mogí das Cruzes, 

que

teve de esperar até 1611 
para 

ser
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elevada à categoria de vila 
(ibid.

págs. 76-7, 
215), o 

que 
demonstra

como devagarinho se ia 
povoan-

do a região. Começava, assim,

lentamente, a 
penetração 

no /iin-

terland; de modo 
paulatino 

ia to-

mando corpo a 
política 

da man-

cha de oleo de 
que 

nos fala Mau-

róis 110 seu Lyautey, 
pág. 

122, ao

fazer a análise das idéias coloni-

/adoras do 
grande 

cabo de 
guerra

e administrador francês, aplican-

do, na Argélia e em Marrocos, a

técnica colonial 
que 

aprendera

com Gallieni 110 Tonkin e em

Madagascar.

Em 
3 

de Agosto, 
provi 

a o Go-

vernador a Belchior de Azevedo

11a Capitania do Espírito Santo,

dando os seguinte motivos (Silva

Lisboa, op. cit. 
págs. 

S7-8): 

"Faço

saber aos 
juizes, 

vereadores e 
po-

vo desta capitania do Espirito San-

to, 
que 

vindo eu correr a costa,

Vasco Fernandes Coutinho, capi-

tão e 
governador que 

era dela, a

renunciou em sua alteza, e eu em

nome do dito senhor a aceitei, e

em seu nome 
faço 

capitão dela a

Belchior de Azeredo, cavalheiro da

tasa de el-rei Nosso Senhor, 
por

ser elegido 
pelo povo 

e as mais

vozes, e 
por 

confiar dele em tudo

o 
que 

encarrega** do serviço de sua

alteza, o 
fará 

bem e 
fielmente, 

co-

mo deve. . . Dado nesta vila de

Nossa Senhora da Vitoria sob

meu sinal e selo das duas armas.

Hoje 
3 

de agosto de 1560. Anto-

nio Serra o a 
fez. 

— 
Mem de Sá".

Diz Silva Lisboa, op. cit. 
pág. 44,

que 
esta 

"patente 

foi 
confirmada

por 
el-rei d. Sebastião em maio

de 1565". Este é 
pois 

o comple

mento da historia da renuncia do

donatario do Espírito Santo, a

que 
se refere a nota VIII, à 

pág.

403 
de Varnhagen I.

A Carta de Mercê con-

cedida a Vasco Roíz

de Caldas

Finalmente, ainda em 24 de De-

zembro de 1560, concede Mem de

Sá Carta de Mercê a Vasco Roiz

ile Caldas e a 100 homens 
que

com ele iam 
para 

descobrir mi-

nas, a 
qual 

se acha 
publicada 

in

An. Bibl. Nac. vol. XXVII 
págs.

281-3 e contém referencias à aute-

rior entrada de Francisco Bruza

de Espinhosa. Does. Hist. XXXVI,

págs. 
144-7, também 

publica 
esta

carta, dando 
porém 

o nome de

seu beneficiário como sendo Vas-

co Rodrigues de Caldas, o 
que 

é

confirmado 
por 

Cart. Av. 
pág.

365, 
onde se descrevem os apertos

em 
que 

se viu a expedição. A bi-

bliografia sobre esta entrada en-

contra-se à 
pág. 404 

de Varnha-

gen 
I, na 

parte 
final da nota IX

à secção XVIII.

Este documento, sobre ser mais

uma 
prova 

da multiforme ativi-

dade do 
governador, 

ainda nos

mostra 
que, 

vagarosamente, as en-

tradas se tornavam mais frequen-

tes e arrojadas; basta ver a de Az-

pilcueta, que, 
cm 24 de 

Junho 
de

'555 
(c 

. Av. 
pág. 

146), relata

haver andado 
350 

léguas 
pelo 

ser-

tão! Sobre as outras entradas, an-

teriores, cf. Taunav, Historia Ge-

ral das Bandeiras Paulistas, To-

mo I, cap. IV, 
págs. 51-56, 

Ca-

pistrano, 
O Descobrimento do

Brasil, 
págs. 97-116, 

e também o

mesmo, Caminhos Antigos e o Po-

voamento do Brasil.

Esparsos 
pelo 

territorio nacio-

nal, entrementes, surgiam 
pontos

de concentração de brancos, os

quais 
serviam de centros de irra-

diação, não somente da influen-



144 CULTURA

cia civilizadora das tradições eu-

ropéias, como ainda, o 
que 

não

era menos importante, de núcleos

de branqueamento nas múltiplas

e complexas ramificações do cal-

deamento 
que 

então se 
processa-

va. Assim, 
já 

em 15 de Setembro

de 1560, Rui Pereira, escrevendo

da Baía, refere a atuação de Grã

no sentido de atrair mais fieis 
pa-

ra a confissão, na cidade, dizendo:

"o 

mesmo faz com as brancas",

não as individulizando, o 
que

implica ser relativamente ele-

vado o número de européias

que 
ali habitavam. Também An-

chieta, Cartas, 
pág. 

160, em i.°

de 
Junho, 

diz 
que 

o 2.0 
provincial

"agora 
está em Piratininga, on-

de har muitos 
portugueses 

com

toda a sua 
famíliaonde, 

natu-

ralmente, também se incluem mu-

lheres caucásicas.

A má 
qualidade 

do

povoamento

Não obstante, continuava a ser

de má 
qualidade 

o 
povoamento.

Dí-lo Mem de Sá, num expressivo

trecho de sua carta de 
31 

de Mar-

ço 
de 1560, in An. Bibl. Nac.

XXVII, 
pág. 

229: 

"... 
e devese

vosa alteza lembrar 
que povoa 

es-

ta terra de degradados malfeito-

res 
que 

os mais deles mereciam a

morte e 
que 

não tem outro oficio

se não ordir males, se o 
governa-

dor não tex>er 
poderes 

largos na

justiça para 
castigar, e 

perdoar

Sempre servia, 
porém; 

e a 
prova 

é

que, 
em cartas às autoridades do

Espírito Santo, 
por 

ocasião do

falecimento dt Vasco Fernandes

Coutinlio em 15*31, o 
governador

declara 
(Silva 

Lisboa, An. Rio

de Janeiro, 
I, 

pág. 
88): 

"... 

E ao

capitão 
(Belchior 

de Azeredo)
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mando 
que, 

tanto 
que 

lhe 
for

apresentada, mande notificar com

pregões, 
de 

qualquer pessoa que

andar homisiado, 
que 

não seja 
por

morte de homens, e 
quizer 

ir ao

Rio de Janeiro, que 
o 

possa fazer,

porque 
o tempo 

que 
lá 

gastar 
e na

viagem, lhe será descontado nas

culpas 
que pelo 

caso ou casos do

seus homisios merecerem 
porque

assim o tenho eu mandado ao ou-

vidor 
geral, que 

o 
faça, 

e 
que 

os

favoreça 
no 

que fôr possível, 
e o

mesmo mandar eis aos soldados

que 
vão lá, 

pelo que 
lhe será 

feito

o mesmo 
favor. 

. . Dado em o

Salvador, aos 16 de outubro de

1561. 
— 

Mem de Sá".

Continuava o 
governador, 

se-

guindo 
a 

política 
de seus anteces-

sores e a orientação do regimento

que 
recebera, o 

qual, 
convém sem-

pre 
lenibrá-lo, ainda obedecia às

tendencias expansionistas do Gon-

de da Castanheira, a dar sesmarias,

e o mesmo faziam, nas suas diver-

sas 
jurisdições, 

os vários donata-

rios e capitães. Evidentemente, o

quadro 
deste trabalho não com-

porta 
a descrição de todas elas,

nem mesmo das mais importantes;

anteriormente, 
já 

estudámos os

tipos 
genéricos 

das 
que 

eram con-

cedidas, e isto nos basta. Tam-

bém não seria interessante enume-

rá-las todas 
pois, 

com 
pequenas

variantes, caem 
geralmente 

numa

das 
3 

especies descritas, e não se

trata neste estudo de fazer um

mero catálogo de documentos. In-

dicaremos, 
porém, 

as fontes bi-

bliográficas mais importantes, on-

de os 
pesquisadores possam 

hau-

rir os dados complementares, à

medida 
que 

se tornar necessário.

Basta aludir aqui a algumas

das mais características, como 
por

exemplo a 
que 

foi concedida a
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Antonio de Mariz 
por 

Pedro Co

laço, capitão Mór de S. Vicente,

em 18 de 
Junho 

de 1561, de 
que

nos dá noticia Silva Lisboa, op.

cit. 
pág. 

89, demarcada 
por 

"dez

tiros de besta de comprido e de

largura outro tanto". E' curiosa

a forma de mensuração. Mais tar-

de recebeu duas sesmarias de 2

léguas 
quadradas, 

no Rio de 
Ja-

neiro 
(ibid.) 

Este Antonio de Ma-

riz, digamo-lo de 
passagem, 

é o

do Guarani dc Alencar, como sa-

lienta Serafim Leite, à 
pág. 308

do tomo I de sua monumental

Hist. Comp. Jes. 
no Bras.

A doação a Fran-

cisco Toscano

Dessa mesma época é a doação

a Francisco Toscano, de 
que 

nos

dá noticia Does. Hist. XIV, 
pág.

432, 
na carta regia de confirma-

ção 
de uma sesmaria 

passada 
em

15 de 
Julho 

de 1561 
por 

Mem de

Sá, concedendo uma data de ter-

ras de 2,5 x 
4 

léguas no Peroaçu;

e também Anchieta, Cartas, 
pág.

169, refere 
que, 

entre S. Vicente

e Itanhaen, cujo 
progresso 

era

muito 
grande, pois, 

como relatam

os Apontamentos, de Azevedo

Marques, 
pág. 

215, dera-se come-

ço 
à 

povoação 
em 

Janeiro 
de 1561

e 
já 

em Abril era vila, havia

"... 

por 
toda aquela 

praia (A

Praia Grande de hoje) estão 
fazen-

das dos Portugueses", com cujas

mulheres se fazia muito fruto

(ibid.).

Detenhamo-nos um momento

para 
lançar um 

golpe 
de vista so-

bre a situação 
geral 

da colonia,

afim de não 
perdermos 

o contacto

com as realidades. A 
política 

em

relação aos indios era concentrá-

los em aldeamentos mais ou me-

nos 
próximos 

das localidades on-

de habitavam os 
portugueses, pa-

ra mais facilmente 
poder 

contro-

lá-los, e onde eram doutrinados.

A aldeia de 

"Sancti

Spiritus"

Para dar. uma idéia do tama-

nho relativo dessas* aglomerações,

sabemos 
que 

a majfor aldeia em

1560 era a de Sancti Spiritus, 
per-

to do Salvador, onde havia cerca

de 
300 

moços de escola 
(Cart.

Av. 
pág. 

250). Ouvimos, em 1561,

falar 
pela primeira 

vez num ou-

rives no Brasil; foi o 
que 

decorou

a igreja dos 
jesuítas 

na Baía, na

semana santa 
(ibid. pág. 309);

mas riquezas, especialmente me-

tálicas, não existiam na colonia,

onde a moeda corrente, 
pelo 

me-

nos em S. Vicente, era o açúcar,

dizem Nóbrega, 
(Nov. 

Cart. Js.

pág. 
101) e Fr. Gaspar, Memo-

rias, 
pág. 

173. Não era, também,

risonha a situação sanitaria; deve

ser de fins de 1561 o surto epidê-

mico descrito 
por 

BJasquez in C.

Avul. 
pág. 405, 

cronologia ob-

tida in ibid. 
pág. 406, 

e 
que 

Afra-

nio Peixoto identifica, na nota

210, com a terçã maligna, forma

perniciosa 
de malaria, e 

que 
dizi-

mou os indios. A miséria chegou

a tal 
ponto que, 

de 1561 a 1567,

os indios vendiam seus 
proprios

filhos como escravos, como relata

Nóbrega in Nov. Cart. Jes. págs.

1200-1. Aliás, 
parece que 

o cos-

tume se iniciou antes, como se vê

da carta de Antonio de Sá, de 13

de 
Junho 

de 1559, onde se relata

fato idêntico (C. Av. 
pág. 

215).

Mais tarde, 
porém, 

assumiu tais

proporções, 
especialmente depois

da 
peste 

de bexigas 
que 

assolou o

país 
de norte a sul de 1562 a 1564,
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e a cujo respeito se encontram des-

crições dantescas in Cart. Av.

pág. 383-4, 401, 406-7, 459, passitn

e Cart. Atich. 
pág. 

244, nota 256,

que 
a situação foi levada ao Tri-

Imnal dc Mesa de Consciência de

Lisboa, como assinala Southey, I,

págs. 413-4. 
dizendo: 

"já 

as bexi-

ças 
havião ceifado no Reconcavo

tres 
quartos 

dos indígenas. A' 
pes-

te seguiu-se a 
fome.. 

. A conse-

querida foi 
segunda mortalidade...

dos onze aldeamentos que 
os Je-

suitas havião formado, 
seis extin-

guirâo-se, 
tantos dos seus habitan-

tes morrerão, ou 
fugirão para 

o

sertão. Os Portuguezes, com ver-

dadeiro espirito de 
quem 

trafica

em carne humana, aproveitando-

se da miséria dos visinhos, a troco

de comestíveis compravão escravos.

Uns se vendião a si mesmos, ou-

tros os 
proprios filhos, 

outros os

filhos 
alheios furtados. 

A valida-

de d'estas compras tornou-se ca-

so de consciência, e ao Tribunal

d*esta em Lisboa se afetou a 
ques-

tão. . . a decizão foi, que 
em caso

estremo 
pôde 

um homem legal-

mente vender-se a si ou seus 
fi-

lhos 
para 

comer. ..", contra a opi-

nião brilhantemente sustentada

j>or 
Nóbrega 

(Nov. 
Cart. Jes.

págs. 
113-129). A epidemia ma-

tou, segundo Anchieta, Cartas,

pág. 306, 30.000 
entre escravos e

indios 110 espaço de 2 ou 
3 

meses,

e deve ter-se iniciado em Ilhéus

(C. 
Av. 

pág. 382); 
Vasconcelos,

Crônica, liv. III, dá essa cifra de

30.000 
mortos só na capitania da

Baía, 
(pág. 

179).

O ambiente do Brasil

na época

Estes exemplos, tirados ao aca-

so, dão 
perfeitamente 

idéia do

ambiente no Brasil no 
período que

estamos descrevendo. São como

que 
o cenário 

para 
o 

palco 
onde

se desenrolam os dramáticos acon-

tecimentos 
políticos que 

estuda-

mos, o 
que 

bem demonstra a ener-

gia 
vigorosa de todos os 

que 
es-

tavam empenhados na obra civi-

li/adora. l)e como se desempenha-

vam dessa tarefa serve de modelo

a carta dirigida à Rainha, em 20

de Maio de 1561, 
pela 

Câmara

da Vila de São Paulo de Pirati-

ninga, 
publicada 

in extenso 
por

Garcia 11a nota V, 
págs. 400-402

de Varnhagen I e referida 
por

Azevedo Marques, Apontamentos,

pág. 
215, indicando encontrar-se

a mesma 11a Archivo da Camara

de S. Paulo, livro de vereanças,

tit. 1560, e da 
qual 

extraímos os

seguintes trechos: 

"Seiíora 
— 

Sa-

bendo nós os da Câmara e tnays

moradores desta Vila de Sam 
pau-

lo de 
pyratyninga 

capylania de

Sam Vicente ho zelo E desejos

Tatu Santos de V. A. de 
povoar

esta terra E 
prantar 

nela boa se-

inente da 
fee 

de nosso Sr. Jesu

xp.° 7ios corações do 
gemtio 

de seu

criador tam alongados E 
quamta

vontade tem de 
favorecer 

os sãos

preposytos, 
tomamos ousadia ha

lhe escrever esta E.. . a razão 
que

ternos de lhe 
pydir. 

. . mercês. . .

pedymos. 
. . outro sy mande 

que

os degradados 
que 

não sejãio la-

droys sejão trazidos a esta Vila 
pa-

ra ajudarcm a 
povoar, por que 

ha-

quy 
muitas molheres da tera rnys-

tyças com 
quem 

cazarão e 
povoa-

rã o a tera. . .".

O documento 
firmado

por Jorge Moreira e

Joanes 
Alves

Da encantadora simplicidade

deste documento, firmado 
por
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Jorge 
Moreira, e 

Joanes 
Alves,

concluem-se alguns detalhes inte-

ressantes: 1) Confirma-se a acer-

tada orientação da Rainha, e ipso-

jacto 
a do Conde da Castanheira;

2) a importancia dada ao 
proble-

ma do 
povamento, 

e o apelo elo-

gioso, 
de uma cortezania transpa-

rente, embora diplomática, à vai-

dade da regente, fundamentando

o interesse econômico-político 
da

vila com argumentos de ordem re-

ligiosa, 
para poder 

invocar o 
pre-

cedente das cartas de D. 
João 

III

no regimento do Xomé de Souza,

já 
analisado; 3) 

o desejo de esco-

lher os degradados, mostrando

quão primitiva 
era a sociedade

paulista 
da época, 

porque, 
socio-

logicamente, só nos 
grupos 

sociais

mais atrasados e mais 
pobres 

são

os crimes contra a 
propriedade

reputados mais horrendos do 
que

os levados a eleito contra a segu-

rança da 
pessoa 

e da vida, ou 
pelo

menos lhe são equiparados. Basta

citar, a respeito, Chilperic Ed-

wards comentando o Código de

Hamurabi e as Leis de Moisés no

seu The World' s Earliest Laws,

pág. 70, 
Charles Letourneau in

L'Évolution Juridique 
dans les di-

vcrces races humaines, onde, estu-

dando o furto entre os 
germani-

cos, diz à 
pág. 437: 

"Cette 
impor-

tance accovdée au vol est ordinai-

re dans les législations bcirbares.

On la retrouve égalemente dans

la Loi des Douze Tables. . . Elle

tient... à un état mental, infé-

rieur encore, faisant peu 
de com-

pte 
de la vie humaine et beau-

coup au contraire des valeurs d'é-

change avec lesquelles on 
peut 

se

procurer 
nombre de 

plaisirs 
et

d'avantages", e R. W. Chambers

no seu 

"Everyday 
Life of Our Sa-

xon Forebears", in Encyclopedia

of Modem knowledge, I, 
págs.

467-475 
e 

507-517, 
ao se referir

ao modo de considerar o furto co-

1110 
peor que 

o assassinato entre

os saxões, 

"Theft 
xvorse than mnr-

der", 
pág. 514; 4) 

Finalmente, o

ilicitamente à 
política 

de misce-

genação, 
a 

que 
tanto 

já 
nos refe-

rimos, e 
que 

constitue, 
para 

nós,

um dos mais lídimos 
padrões 

de

gloria 
da formação do 

povo 
bra-

sileiro. E' bem de ver 
que 

a 
poli-

tica favoravel ao cruzamento das

raças não foi concientemente ela-

borada, tendo em vista considera-

ções 
biológico-genéticas ou mesmo

simplesmente eugênicas. Não;

baseou-se exclusivamente em dois

fatores 
primaciais 

— 
o interesse

econômico da lalta de braços, 
que

levava os 
primitivos 

colonos a de-

sejarem 
povoar 

de 
qualquer 

modo

aquela terra virgem, criando

por 
todas as maneiras a densi-

dade demográfica mínima 
para

permitir 
a exploração de suas ri-

quezas 
latentes, e o temperamen-

to sexualmente ardoroso do 
portu-

guês, 
fisiológica e historicamente

predisposto 
a não se demonstrar

particularmente 
exigente na esco-

lha de suas 
preferidas. 

Acrescen-

tem-se a isto a concepção de moral

na época, os riscos da existencia

aventurosa daqueles 
pioneiros,

que 
estavam sempre vivendo 

pe-

«rigosamente, 
as 

promessas 
de am-

pia 
liberdade de ação e do maior

afastamento das sanções 
penais

cominadas nas ordenações do rei-

no, e teremos, se levarmos em con-

ta a enorme distancia cultural

que 
separava o europeu do ínco-

la, diante do 
qual 

era um ser

exaltado, 
por 

mais humilde 
que

fosse sua condição na terra natal,

bosquejado em largos traços a ra-

zão de ser da atração exercida 
pe-
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Ias colonias longínquas e inexplo-

radas como o Brasil sobre a men-

(alidade dos reinóes, fascínio ainda

mais reforçado 
pela 

esperança de

el-dorados conducentes a enrique-

cimentos maravilhosos, tâo acor-

des com a mentalidade ibérica.

A análise sumaria do 
pro-

blema da miscegenação

j* 
enteriormente analisámos de

maneira sumaria o 
problema 

da

miscegenação, de modo 
que 

não

mais o abordaremos aqui. Dire-

mos, apenas, 
que 

se trata de 
ques-

tão de extrema complexidade,

constituindo o elo biológico ini-

ciai de uma cadeia de fenômenos

que 
têm 

profunda 
repercussão

sociológica, e 
que 

se completa 
pe-

la assimilação social, cujos carac-

teres transcendem, 
já, 

a simples

uniformidade étnica 
proveniente

do 
processo 

continuado de amai-

gamação 
racial, cujo exemplo ho-

dierno typico é o anglo-saxonio,

com suas características físicas e

mentais tão marcantes

Neste 
particular, 

chamamos a

atenção dos bondosos leitores 
pa-

ra a extensa terminologia técnica

para 
essas 

questões, 
e o cuidado

que 
é 

preciso 
ter 

para 
dar a ca-

da 
palavra 

apenas o valor semân-

tico do significado 
que 

lhe é atri-

buido 
pelos 

especialistas. E' claro

que 
não é 

possível, 
nos limites

deste trabalho, desenvolver 
plena-

mente os conceitos desses termos;

bastará indicar, 
porém, 

como a

apontar as dificuldades, 
que, por

exemplo, adaptação, ajustamento

ou ajuste c acomodação, tccnica-

mente não são sinônimos, ocor-

rendo o mesmo com cruzamento,

miscegenação, e amalgamação ra-

ciai. Aos 
que 

desejarem apro-

fundar-se na matéria 
poderemos

apenas aconselhar a leitura dos

verbetes correspondentes na Ency-

clopaedia of the Social Scienses,

onde a distinção 
pode 

ser feita.

Na época cujo estudo estamos

fazendo, todos os elos da cadeia

de fenômenos citados 
já 

se apre-

sentavam, em vários 
gráus 

de de-

senvolvimento. Dado, 
porém, 

o

carater de 
povoamento 

incipiente,

a complexidade dos 
problemas 

era

enorme 
— 

encarando apenas, 
pa-

ra maior clareza, o aspecto da mis-

cegenação, verificamos 
que 

o mes-

mo se dava livremente entre 
3

raças distintas, o branco, o negro

e o indígena, e entre todos os

seus cruzamentos, com as conse-

quentes 
influencias recíprocas de

culturas e modos de encarar a

vida diversos, o 
que 

torna a aná-

lise extremamente difícil, senão

impossível. Limitar-nos-emos 
pois

a descrever, apenas, a situação, tal

como vínhamos 
procedendo.

O resultado da expedição

de Br az Cubas com

Luiz Martins

Assim, em 1562, temos noticia

do resultado de uma expedição de

Braz Cubas com Luiz Martins,

que 
entraram cerca de 

300 
léguas

em busca de ouro, de 
que 

só en-

contraram vestígios em 
Jaraguá.

A referencia é encontrada em Var-

nhagen I, 
pág. 387, 

nota 21, on-

de se indica bibliografia mais am-

pia, 
existindo uma boa discussão

da matéria em Calógeras, As mi-

nas do Brasil e sua Legislação,

págs. 
21-23 c 25, c Taunay, His-

toria Geral das Bandeiras Paulis-

tas, I, 
págs. 

169-170, onde está

melhor 
que 

in ibid 
págs. 

111-2. A

carta de Braz Cubas, bem in teres-
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sante, é de 25 de Abril de 1562 e

está 
publicada 

na Rev. do Arch.

Publ. Mineiro, vol. VII, 
pág.

593. 
Veja se, ainda, a respeito, a

certidão de 
Jácome 

da Mota, in

An. Bibl. Nac. XXVII, 
págs.

*35*6 •

Tanto em 1561 como em 1562,

há uma serie de ataques dos fran-

ceses ao Espírito Santo, cujos su-

cessos são relatados 
pelas 

Cart.

Av. 
págs. 339-4°» 362-3. 

A costa

continuava infestada 
pelos 

mes-

mos, e Leonardo do Valle, em sua

carta de 26 de 
Julho 

de 1562, re-

lata à 
pág. 364 

de C. Av. 
que 

se

encontravam também muito mais

ao norte, entre os 

"Patigoeras",

onde, segundo Cardim, T*ratados,

pág. 
171, ainda se casavam com

as índias dessa tribu em 1584. Re-

chassados na Guanabara, tentavam

no nordeste a formação de outro

núcleo de exploração econômica e

política 

— 
são estes os 

prenuncios

da França Equinoxial, de 
que

futuramente nos ocuparemos.

Não há dúvida 
que 

sejam tenazes;

tentaram colonizar o Brasil, ou

pelo 
menos invadí-lo, em todos os

séculos da nossa historia: com Vil-

legaignon no XVIo, La Ravar-

dière no XVIIo, Duclerc e Du-

guay-Trouin 
no XVIIIo, ocupan-

do nosso territorio no Amapá em

1835 e em Maio de 1895, no inci-

dente da conhoneira 

"Bengali" 
do

capitão Lunier, derrotado e mor-

to 
por 

Veiga Cabral, e 
que 

nos é

relatado minuciosamente na Hist.>

do Brazil de Rocha Pombo, vol.

VI, 
págs. 

166-9, sendo bom re-

cordar 
que 

o litigio de fronteiras

só foi resolvido, definitivamente,

em i.° de Dezembro de 1900, 
pelo

laudo arbitrai do Presidente suis-

so Hauser; e finalmente, agora,

inundando-nos com seus refugia-

dos...

Em 1563 há certas novidades.

Além do 
povoamento 

do Rio de

Janeiro, que 
então se inicia, e

cujo estudo será feito no 
próximo

artigo desta serie, encontramos al-

gumas 
referencias interessantes.

Já 
estamos fartos de saber do tra-

balho de moralização empreendi-

do 
pelos jesuitas 

no sentido de le-

galizar, pelo 
casamento, uniões

irregulares, 
política que 

desde o

inicio seguiram, e na 
qual 

encon-

travam 
grandes 

dificuldades, 
pois,

como se vê de Nóbrega, Cart.

Bras. 
pág. 

121, 

"Os 

que 
estão

amancebados com suas mesmas es-

cravas, jazemos que 
casem com ei-

Ias e, 
por 

ser costume novo a seus

senhores, hão medo 
que 

casando

lhes fiquem forras, 
e não lho 

po-

demos tirar da cabeça...". Este

trecho é de uma carta de 155* •

Pois bem: ainda em 1563, o Pe.

Antonio de Sá escreve de Pernam-

buco 
(Ca. 

Av. 
pág. 4o1)* 

• • • *e"

mos um 
grande 

trabalho com os

Brancos, porque 
muitos delles

estão amancebados com suas es-

cravas. . , sendo idêntica a men-

tal idade. Menos freqüentes, 
pela

extrema raridade do 
produto, 

de-

veriam ser as brancas amanceba-

das; mas até casos desta natureza

existiam na época. Com efeito,

refere Luiz Rodrigues, escrevendo

dos Ilhéus em 1563: 

"... 
o Capi-

tão, 
que 

tinha em casa uma con-

cubina 
que 

trouxe do Reino e

convidoty-mg 
a 

jantar 
aquelle dia

e deu-me manjar da terra e do

Céu, 
porque 

alargou a moça; eu

pula 
em casa de um homem hon-

rado, casado, com uma mulher

virtuosa e devota, fidalga, que

chamam D. Martha, onde não

sahiria sinão casada com o 
favor
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do Senhor e muito cedo, 
porque,

como 
parir, 

ha de ser rasada. . . e

mais adiante um homem honrado

estava amancebado com uma mu-

lher branca havia anno e meio, e

como lhe 
falei 

logo se apartou../'.

São, finalmente, de 15^3, as

doações a Egas Moniz e Thomé

de Souza, respectivamente à 
págs.

403-5, 
dos Does. Hist. XXXVI e

pág. 331 
do 

3.0 
vol. da Hist.

Col. Port. e 
que já 

comentámos

no 6.° artigo desta serie.

Passaremos, a seguir, ao estudo

do 
povoamento 

da Cidade do Rio

de 
Janeiro.
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O 

pensamento político 
do

Chefe do Governo



Nestes de* anos de lutas políticas pela estabilização das

conquistas e concretização das aspirações revolucionários de

1930, tem sido o Presidente Ge túlio Vargas o pensamento diretor

e inspirador da nossa vida pública, o mais ativo doutrinador do

novo Estado Brasileiro, o que maior eco e compreensão tem en-

contrado em todas as camadas populares do país.

Cm suas palavras, ainda mais, em suas ações, teem-se

refletido aspirações profundas do povo brasileiro, em seus ideais

de paz e de concordia. de tolerancia e de equilibrio, de força e

de brandura, de respeito ao trabalho e de amor ao homem e à

terra.

Definir e interpretar esse pensamento, esclarecê-lo sob todos

os aspectos, é a finalidade desta seção 
— 

que visa, com isso,

um esclarecimento e uma interpretação dos proprios rumos po-

líticos brasileiros, que nele se têm espelhado em seus momen-

tos mais significativos.



Aniversário do 

7/Discurso 

do

Rio A mâzonds//

LOU RIVAL FONTES

Abrindo a sessão comemorativa do 
primeiro 

aniversario do 
"Discurso 

do

Rio Amazonas*', realizada na noite de 10 de Outubro, no Palacio Tira-

dentes, 
pronunciou 

o Diretor Geral do Departamento de Imprensa e Pro-

paganda 
o seguinte discurso:

ESTAMOS 

comemorando sole-

nemente neste instante o 
pri-

meiro aniversario do histó-

rico discurso 
proferido pelo 

Prc-

sidente Getulio Vargas na sua me-

moravel excursão ao Norte, visan-

do a integração da Amazônia no

ritmo de 
progresso 

e nas conquis-

tas da civilização brasileira.

Síntese dos 
problemas

capitais

Nesse discurso, traçou o chefe

da Nação uma 
perfeita 

síntese dos

problemas 
capitais da rica e ma-

ravilhosa região 
que 

Euclides da

Cunha 
procurou 

rehabilitar, des-

mentindo os 
que 

lhe caluniavam

o clima e clamando 
pela 

sua in

corporação ao todo nacional, sob

leis de trabalho 
que 

nobilitem a

ação do homem e medidas 
que 

o

consorciem definitivamente à ter-

ra. No discurso do Rio Amazo-

nas, em visão mais larga e comple-

ta, ampliando e desenvolvendo o

pensamento 
euclideano, o Presi-

dente Getulio Vargas fixa não

apenas a significação nacional,

mas ainda o sentido continental

da obra a realizar, convertendo o

Amazonas em um capítulo da his-

toria da civilização.

Essas 
palavras 

não exprimiram

promessas 
ilusórias, mas 

já 
foram

traduzidas em fatos e realidades

tangíveis. A terra em 
que 

o ho-

mem trabalhava 
para 

escravizar-

se, na dispersão de um esforço he-

roico, sem disciplina e sem téc-

nica, sem concentração e sem 
pro-

grama, 
acaba de iniciar um ciclo

novo, 
que 

é, também, uma nova

etapa na historia da nossa Patria.

Frutos da iniciativa

do 
governo

As 
palavras 

do Presidente Ge-

túlio Vargas são de ontem. Cur-

to é ainda o espaço transcorrido,

D
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mas 
já 

se 
podem 

citar os frutos

da iniciativa do 
governo, 

marcan-

do o inicio das soluções 
prometi-

das.

Assim é 
que já 

(oi criado o

Instituto Agronômico do Norte,

destinado a 
padronizar 

os 
pro-

dutos daquela extensa região, a

distribuir sementes e difundir en-

sinamentos tendentes a racionali-

/.ar as culturas, até aqui empíri-

cas, bem como a 
preservar 

as ri-

quezas 
naturais contra a devasta-

ção 
imprevidente. Iniciando a so-

lução do 
problema 

do 
povoamen-

to, da fixação do homem ao solo,

em carater 
permanente, 

duas co-

lonias agrícolas foram estabeleci-

das no Pará e no Amazonas, on-

de os trabalhadores rurais, sem

qualquer 
modalidade de imposto

sobre o trabalho e o seu rendi-

mento, receberão 
gratuitamente

material de lavoura e tratos dc

terra, beneficiados 
por 

cooperati-

vas de consumo e 
por 

aprendi-

zados agrícolas, 
que 

lhes educa-

rão os filhos, 
— 

tudo isso em tro-

ca de um único dever, 
que 

é o do

cultivo e da valorização econômi-

ca das terras 
que 

lhes forem doa-

das. Os institutos de 
previdencia

social situados na mesma região

estão 
já 

autorizados a empregar,

igualmente, os recursos das suas

receitas na construção de lares

operários, dotados de bem estar e

de conforto.

Aprovado o 
plano geral

do saneamento

Depois dos estudos mandados

proceder pela 
Saúde Pública, o

Presidente Getulio Vargas 
já 

apro-

vou o 
plano geral 

do saneamento

da região e 
já 

no 
próximo 

orça-

mento figurarão as verbas a se-

rem aplicadas nesses trabalhos,

que 
representarão a verdadeira

redenção daquele recanto 
que, 

no

discurso 
que 

hoje celebramos,

profetizou 
o chefe do 

governo

há de ser 

"o 

vale da 
promissão 

na

vida do Brasil de amanhã''.

Quando 
comparecer à confe-

rencia das nações tributarias da

bacia amazônica, cuja convocação

foi antecipada 
pelo 

histórico dis-

curso, sob o influxo dos ideais

panamericanos que 
sempre foram

a conduta invariavel da nossa 
po-

lítica externa, 
já 

o Brasil apresen-

tará uma larga soma de signifi-

cativas realizações, atestados da

ação fecunda de um 
governo que

atende com energia, decisão e co-

ragem aos 
problemas 

supremos

da Nação.

Na simples enumeração destas

medidas, 
providencias 

e iniciati-

vas, reside a melhor 
justificação

dos motivos desta festa, 
que 

não

pertence 
sómente aos filhos da

Amazônia, mas a todos os brasilei-

ros, reconhecidos a um chefe 
que

promete para 
cumprir.



"O 

Discurso do Rio Amdzoriõs

Aprecia o autor as figuras 
dos Presidentes Vargas e Roosevelt na confrater-

nização 
jmnantericana, para 

entrar na análise do 
vque 

representa 
para 

os

nossos 
povos 

o 
"Discurso 

do Rio Amazonas" do Presidente (ietulio Vargas.

£' a exposição duma 
política 

sadia, onde o 
grande 

rio exerce 
poder 

de fi-

xador de nacionalidades, 
polarizadas 

num mesmo sentido histórico e

geográfico.

RAUL DE AZEVEDO

Presidente da Comissão de Eficiência do Ministe-

rio da Viação. Membro da Diretoria do P.E.N.

Club e do Instituto de Cultura Chileno-Brasi-

leiro. Da Academia Amazonense de Letras e da

Federação das Academias Brasileiras de Letras.

"As 
aguas do Amazonas são continentais. Antes de chega-

rem ao oceano, arrastam no seu leito degelos dos Andes,

aguas 
quentes 

da 
planície 

central e correntes encachoeiradas

das serranias do Norte. E' 
portanto, 

um rio tipicamente

americano, 
pela 

extensão da sua bacia hidrográfica e 
pela

origem das suas nascentes e caudatarios, 
provindos 

de va-

rias nações vizinhas. E, assim, obedecendo ao seu 
proprio

signo de confraternização, aqui 
poderemos 

reunir essas na-

ções 
irmãs 

para 
deliberar e assentar as bases de um con-

venid* em 
que 

se ajustem os interesses comuns e se mostre,

mais uma vez, com dignificante exemplo, o espírito de so-

lidariedade 
que preside 

às relações dos 
povos 

americanos,

sempre 
prontos 

à cooperação e ao entendimento 
pacífico".

Getulio Vargas

NO 

PANORAMA largo das

Américas há duas indivi-

dualidades 
que 

se impõem.

De certo outras há de valia e des-

taque. E como condutores sábios

de homens, vemos logo 
— 

ao ob-

servar e ao estudar os aconteci-

menios 
que 

nos interessam mais

diretamente 
— 

os Presidentes

Franklin Roosevelt e Getulio Var-

gas.

Um dirigindo ao Norte a maior

das nossas Nações, outro ao Sul

— 
ambos com os mesmos ideais e

o mesmo sentido dos 
problemas



158 CULTURA POLÍTICA

vitais das suas Fatrias e do Con-

tinente.

Ainda outro dia relia 
páginas

sempre vividas de Napoleão, 
que

dizia, numa delas: 
— 

le courage

ne se contrefait 
pas; 

cest une ver-

tue 
— 

que 
ecliappe á Vhypocrisie.

E ambos esses estadistas têm a

coragem de 
pensar, 

de afirmar, de

realizar. Com a visão certa da

realidade e do futuro das Amé-

ricas, eles conduzem os seus Pai-

ses de acordo com os interesses de

todos, numa harmonia 
que 

é um

exemplo, numa ação cívica eno-

brecedora das Raças.

O Brasil tem sabido ser 
grato

àquele 
que, guia 

seguro, conduz

a Nação 
para 

um futuro sempre

melhor, beneficiando o 
presente.

O 

"Discurso 
do Rio

Amazonas"

Há um ano, no Estado do ex-

tremo-norte, na cidade de Ma-

náus, 
quando 

da sua visita àque-

le rincão, o Presidente Getulio

Vargas 
pronunciava 

um dos seus

mais famosos discursos, 
que 

ecoou

profundamente 
dentro e fora do

País.

Essa notabilíssima oração, 
pro-

nunciada a 10 de Outubro, 
por

um consenso 
quasi geral 

ficou

denominada O Discurso do Rio

Amazonas. Feliz idéia essa 
que

partiu 
da inteligência clara de

Lourival Fontes, o Diretor Geral

do Departamento de Imprensa e

Propaganda, incumbido Leopoldo

Peres de solenizar festivamente no

Amazonas o acontecimento 
que

representa, 
para 

o Brasil e 
países

adjacentes ao Norte, a solução le-

gítima 
de 

gravíssimos problemas

futuros, capazes até de 
perturbar

a serenidade e a harmonia das

Américas.

O 
pensamento 

nortista conjuga-

se assim com o resto da Patria, e

os nosso vizinhos, forrados dos

mesmos ideais, aceitaram com

aplausos veementes e atitudes

francas a iniciativa feliz do Pre-

sidente da República, bem com-

preendendo 
todos a segurança e a

firmeza, as vantagens recíprocas da

Conferencia Amazônica.

E daí estarem dando o seu de-

poimento, 
sobre o assunto trans-

cendental, os maiores nomes, os

que 
têm verdadeiramente respon-

sabilidades e 
que 

se interessam

profundamente pelas 
coisas do

País.

Tudo são aplausos 
para 

aque-

le 
que pronunciou 

a Oração do

Ressurgimento. A liinterlandia

brasileira, expontanea e sincera,

trouxe-lhe o seu contingente efi-

ciente. E' o 
gesto 

duma 
geração

— 
recordando os sofrimentos de

outra, cimentando 
para 

a de ama-

nhã a 
paz 

e a ordem, o trabalho e

a 
prosperidade.

Despertados 
pela 

ação

vivificadora

O Meio-Norte e o Oeste foram

despertados 
pela 

ação vivificado-

ra daquele 
que, 

com o descorti-

nio só 
possuído pelos 

estadistas de

escol, está levando 
para 

rumos al-

tos e superiores terras e 
gerações

que 
andaram 

quasi 
esquecidas ou

abandonadas.

O Equador desperta. Pensa.

Trabalha. Age. Essa comemora-

ção justa 
representa um abrir de

olhos magnífico da nacionalidade

nortina. Condutor sábio de ho-

mens, ele é um animador das mui-

tidões. Estas confiam nele, 
pelo
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que 
fez, 

pelo que 
faz, 

pelo que

fará.

Um dos marcos da

nacionalidade

Consideramos esse discurso, sem

favor, um dos marcos da naciona-

lidade. No dia em 
que 

o Presi-

dente Getulio Vargas conheceu

visualmente a Amazônia, 
pronun-

ciou a oração famosa. E' a reva-

lorização da 
grande 

Amazônia.

E esse homem disse 
— 

e está rea-

li/ando. O seu discurso enfeixa,

numa bela síntese, os 
problemas

básicos amazônicos, os nacionais e

os internacionais. Toda a 
plani-

cie aí está.

O destino continental do Ama-

zonas está fixado nessa 
página,

curta e incisiva, do homem 
pro-

videncial 
que 

de tudo cuida 
—

que 
vê, observa, estuda, 

pratica,

não somente num setor, mas em

todos os setores 
que 

formam a bra-

si lidade, trabalhando hoje den-

tro de rumos certos, 
para 

um

amanhã 
que 

será um assombro

para 
o mundo.

O nosso destino 
político 

e as

suas finalidades continentais as-

segurarão ao Brasil uma 
projeção

firme, dentro de vantagens múlti-

pias, 
na economia dos 

povos 
me-

ridionais do hemisferio.

E' de Vinet o 
pensamento 

su-

gestivo 

— 
mettons tout ce 

que 
nous

avons de 
facultes 

à tout ce 
que

nous avons à 
faire. 

Daí o êxito das

iniciativas, ainda nenhuma fracas-

sada, daquele 
que pronunciou 

a

Oração 
que 

elevou a Amazônia, o

Brasil, os 
países 

limítrofes. Ele

dá toda a sua inteligência, 
que 

é

um clarão, a sua cultura sólida, o

seu trabalho, as suas idéias benefi-

ciadoras da sua terra e da sua 
gen-

te, à obra 
que 

idealiza, 
pensa, 

su-

gere 
e efetua.

Sim. A conferencia das 
"Nações

Amazônicas" 
(e 

com esse título de-

finitivo ficará na historia) ha de

trazer o acordo final 
para 

um

tratado, 
que 

nunca será um far-

rapo de 
papel, 

firmando interes-

ses culturais, econômicos, finan-

ceiros, dos 
países 

em foco, ba-

seado nos sentimentos da boa

amizade e respeitados nobre-

mente os interesses comuns. Será,

enfim, como 
que 

a fundação, 
pelo

Presidente Getulio Vargas, da
"Nação 

Amazônica", composta de

regiões limítrofes dos 
países 

ami-

gos, 
respeitados, como de 

justiça,

todos os interesses transcendentais

da zona 
poderosa.

E' mais um 
gesto 

de confrater-

nização. E' a 
política 

americana,

desfraldada a sua bandeira. E' a

justiça, 
a 

paz, 
a ordem, a

tranqüilidade 
para 

o trabalho in-

teligente e honesto.

Todo o 
passado 

do nosso País

enobrece essa atitude. E' a segu-

rança 
para 

todos.

Revalorização do

Amazonas

A oração famosa é a revaloriza-

ção 
do Amazonas e do destino

continental do 
grande 

rio. E

mais 
— 

afirma, e bem, 
que 

o Pre-

sidente se constituiu 
pioneiro 

da

sua estupenda objetivação, no

transformar-se a Amazônia em ele-

mento de aproximação e de 
pros-

peridade para 
todas as Nações da

America meridional e, até mes-

mo, de todo o ocidente america-

no. ¥' ainda de Leopoldo Peres

este comentário: 

"O 

Presidente

Getulio Vargas descortinou o des-
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tino do homem amazônico no do

seu 
grande 

rio, e tal destino será,

em última análise, o destino do

Brasil".
<t

Não há como fugir à citação,

embora rápida, de alguns trechos

definitivos do discurso histórico:

— 
"o 

ingresso definitivo da Ama-

zonia no corpo econômico da

Nação, como fator de 
prosperida-

de e energia creadora". E mais

. adiante este conceito lapidar 
que

faz 
pensar 

elevadamente aos bra-

sileiros: 

"as 

aguas do Amazonas

são continentais".

Nessas 
palavras 

estão a reden-

ção 
e a 

grandeza 
da Amazônia.

Já 
o 

polígrafo 
Adriano 

Jorge

declarou, em síntese, 
que 

"a 

con-

ferencia das Nações amazônicas,

sugerida 
pelo 

Presidente Getulio

Vargas, marcará um capítulo da

Nova Historia do Mundo, a ins-

pirar-se 
na alma livre das Aniéri-

cas, sacramentalmente tocada da

graça 
de Deus".

Despertada a conciencia

amzônica

O 

"Discurso 

do Rio Amazonas"

despertou a conciencia amazôni-

£a. O homem não é mais aquele

desiludido, aquele 
pessimista 

e

desanimado, 
que 

os fatos 
justifi-

cavam 
pelo qoasi 

esquecimento e

abandono.

Mas agora está integrado mo-

ralmente à Nação. E o Presiden-

te da República foi até lá não 
pa-

ra receber festas, mas 
para 

ver, ob-

servar e concluir. Examinou o

erro e o crime 
que 

o Brasil esta-

va cometendo com a região tal-

vez a mais rica do 
globo, 

e 
pro-

meteu, e está cumprindo. E' o des-

pertar 
da Amazônia, ao som dos

clarins estridentes 
que 

reanimam

o homem e fazem acordar a re-

gião.



A mõrgem 
do Discurso 

do Rio

A

//

mõzonõs

Falam os intelectuais e estadistas da Amazônia sobre o discurso

histórico do Presidente Vargas

O Amazonas, sob o impulso fecundo da nossa vontade

e do nosso trabalho, deixará de ser, afinal, um simples ca-

pítulo 
(Ia historia cia terra, e, equiparado aos outros inan-

des nos, tornar-se-à um capítulo da historia da civilização".

Getulio Vargas — 
"O 

discurso do

Rio Amazonas".

Unindo-se às comemorações nacionais 
que se 

fazem em homenagem ao jáhistórico Discurso do Rio Amazonas", 
proferido em .o de Outubro de

ig-io, na Amazônia, 
pelo 

Presidente Getulio Vargas, 
"Cultura 

Política"

f 
romovt u um inquérito entre os 

grandes nomes de intelectuais daquela re-

guio sem 1 -descoberta - 
e 

que, 
agora, o Governo 

promete fazer ressurgir em
to a a sua 

plemtude 
- 

„ respeito da repercussão 
que 

teve no Brasil esse
discurso historia,. Para isso, incumbiu o seu colaborador Raimundo Pi-

. 

' diversos 
jornalistas, professores, homens de 

governointerventores e outras 
figuras representativas 

da Amazônia - 
amazonenses

pai 
acuses, acreanos. No momento azado, em 

que 
o Governo 

promete ajuda
f''c'iuvos- 

no intuito de levantar, desbravar e desenvolver a Ama-
'To\'r\üir "Uereslunt* 

?o 
que 

o 
que 

revela a entrevista abaixo.

, 

' do brasileiro ribeirinho do rio-mar, 
que fala e diz do 

que re-

pi(senta para 
a Amazônia o discurso histórico do Presidente Getulio Var-

ZonZZ° 
:"VT7° 

tf™™ 

n° ''envolvimento 
das terras da Amazônia,

piomessa do listado Novo.

EM 

\ ER1)AI)E — 
afirma o ministro

Bernardino de Sousa — 
a Amazo-

nia, do 
ponto 

de vista humano, é

ainda um deserto, mais ou menos aban

donado: a impressão de todos os 
que

perc 
rrem o vale é a de uma 

golpeante

solidão, raramente 
quebrada pelo 

apa-

recimento de algumas cidades, de vilas

humildes, de 
pobrqs aglomerados de

choupanas ou rústicas malocas de sei-

vagens.

Faia um caboclo há vinte

anos atrás. . .

Vejamos, depois dessas 
palavras cheias

de amarga verdade, como 
pensavam, ain

da há 
p^uco, os filhos da 

planície ma-
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ravilhosa, surpreendidos nas oportunas

e incisivas conjeluras dos 
personagens

de Alfredo I*adisláu, o estilista vigoro-

so de Terra Imatura:

— 
"Quantas 

maravilhas, Aiuva. vão

por 
esta terra, 

prodigamente 
fecunda,

mas 
— 

em razão da nossa incúria 
—

crimin samente inexplorada! Diante des

ta milfonaria. 
permanecemos 

como usu

rarios desprezíveis, sem o ânimo de usu-

fruí-la. consentindo, todavia, na c^|>olia-

ç2lo 
dos seus tesour. s nativos, máu gra

do o constante receio de 
que 

ela nos

seja. um dia. arrebatada 
por 

uma raça

qualquer, 
mais apta a dar-lhe todo o

progresso que 
ela merece. Ao 

passo que

o ardil estrangeiro continua a sugar-

lhe a seivosa vitalidade, ficamos de bra-

ços 
cruzados, alimentando o deprimente

paradoxo 
social de sermos, de fato, um

povo que 
vive 

quasi 
11a miséria, den

tro do maior celeiro do mundo!"

"Entretanto, 
com um 

pouco 
de ini-

ciativa. talvez não invejássemos a incon-

tavel riqeza de outros 
países, 

em

cujos domínios, 
paia 

maior vexame nos-

so, não há, sequer, uma nesga de terra

semelhante a essa 
que 

desprezamos.

Propicia a todas as culturas e capaz de

alimentar continentes inteiros, a Ama*

zonia é, certamente, a única região do

mundo onde os 
povos 

empreendedores

poderiam 
melhormente estabelecer a

mais 
proveitosa 

conjugação do braço com

o capital".

"Observa, 
e verás 

que 
esta terra 

pare

ce viver em constantes convulsões his

téricas, sequiosa do trabalho fecundo do

homem, e este lhe recusa selar, com a

atividade varonil do 
pulso 

valedoiro,

tão almejado e 
genético 

contubernio".

"Não 
há 

positivamente justificativa

para 
essa nossa inqualificável defsidia

em face de uma região, invejada 
por 

to

dos os 
povos, 

onde as culturas se desen-

volveriam num eterno milagre de fru-

tificações demasiadamente compensado-

ras".

"Graças 
a essa negligencia, o orga-

nismo econômico brasileiro apresenta-se

ainda com um tristíssima deformidade:

— 
a hemiplegia monstruosa da incultu-

ra amazônica. E 
para 

essa culpa não

encontraremos remissão 
possivel, por

maior 
que 

seja nosso esforço em aparar

os 
golpes 

de uma censura, 
que 

é bem

cabida 
porque 

é 
justa.

Pela nossa ruina respondem tamlxhn

passadas 
administrações, recidivas 

peca-

doras 
pela 

imprevidencia dos seus 
pro-

gramas, 
e delas, mui especialmente, as

do 
poder 

central, cujo desamor a esta

região faz 
pensar que 

ela é ainda uma

terra estrangeira na conciencia nacio-

nal.. .

O Extremo-Norte nunca existiu, Aiu-

11a, e, 
quem 

sabe? 
jamais 

existirá, tal-

vez, 
para 

os estadistas do Sul".

O Presidente l argas des- 
t

mente Arianda,..

O Presidente Getulio Vargas, com o

histórico e notável 
"Discurso 

do Rio

Amazonas", mostrou 
que 

o Extremo-

Norte 
passou 

a existir 
para 

os estadis-

ias do Sul...

"Conquistar 
a terra, dominar a agua,

sujeitar a floresta — 
foram as nossas ta-

99
as .

"Do 
mesmo modo 

que 
a imagem do

rio-mar e 
para 

os brasileiros a medida

da 
grandeza 

do Brasil, os vossos 
pro-

blemas são, em síntese, os de todo o

país. 
Necessitais adensar o 

povoamento,

acrescer o rendimento das culturas, apa-

relhar os transportes".

"Até 
agora o clima caluniado impe-

diu 
que 

de outras regiões com excesso

demográfico viessem os contingentes hu-

manos de 
que 

carece a Amazônia".

"Apenas 
— 

é necessário dizê-lo corajo-

samente — 
tudo 

quanto 
se tem feito —

seja na agricultura ou industria extra-

tiva — 
constitue realização empírica e

precisa 
transformar-se em exploração

racional".

"O 

que 
a Natureza oferece é uma dá-

diva magnífica a exigir o trato e o cul-

tivo tia mão do homem".

"Da 
colonização esparsa, ao sabor de

interesses eventuais, consumidora de

energias com escasso aproveitamento, de-

vemos 
passar 

à concentração e fixação

do 
potencial 

humano".

"Com 
elementos de tamanha valia, não

mais 
perdidos 

na floresta, mas concen-
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irados e metódica mente localizados, se

rá 
possível, por 

certo, retomar a cruza-

tia desbravadora e vencer, 
pouco a 

pou-
co, o 

grande inimigo do 
progresso ama-

zonense, 
que 

é o espado imenso despo-

voado".

K tempo de cuidarmos, com senti-

do 
permanente, do 

povoamento amazô

llico".

"Nos 

aspectos atuais o seu 
quadro 

ain

ila é a dispersão".

"O 
nomadisino do seringueiro e a ins-

tahilidade econômica dos 
povoadores ri-

beirinhos devem dar lugar a núcleos de

cultura agraria, onde o colono nacio-

nal, recebendo 
gratuitamente a terra,

desbravada, saneada e loteada, se fixe

e estabeleça a família com saúde e con

forto".

C) empolgante movimento de recons-

irução nacional consubstanciado 110 ad-

vento de 10 de Novembro não 
podia

esquecer-vos, 
porque 

sois a terra do fu-

turo, o vale da 
proinissão na vida do

Brasil de amanhã 
'.

"O 
vosso ingresso definitivo 110 corpo

econômico da nação, como fator de

prosperidade e de energia criadora, vai

ser teito sem demora".

"Vim 

para 
ver e observar de 

perto ab

condições de realização do 
plano 

de re-

eiguintento da Amazônia".

"Nada 
nos deterá nesta arrancada 

que

é, no século XX, a mais alta tarefa do

homem civilizado: — 
conquistar e do-

minar os vales das 
grandes torrentes

equatoriais, transformando a sua força

cega e a sua fertilidade extraordinaria

em energia disciplinada".

Ouvindo os homens de hoje.

Seria, assim, da mais viva oportuni-

dade ouvir os filhos da Amazônia dos

nossos dias. Eles, como aqueles 
perso-

nagens de Ladisláu, conhecem os seus

problemas e necessidades. Mudariam os

homens com o tempo e a nova realida-

tle nacional ou 
permaneceriam reserva-

dos, sofrendo o 
pessimismo de Arianda>

e Ai una?

\ ejamos o 
que pensam os aniazòni-

das de hoje sobre as 
perspectivas que

se abrem 
para o vale com o 

"Discurso

do Rio Amazonas".

Fala o interventor no Pará

"A 
oração do Presidente Vargas — 

fo-

iam 
palavras escritas 

pelo 
interventor

paraense, José 
Malcher — 

designada com

felicidade e 
propriedade 

— 
discurso do

Rio Amazonas — 
não interessa sómente

à Amazônia, mas a todo Brasil. Não é

um 
problema regional, mas brasileiro o

que 
o discurso divulga com visão es-

ciarecida áâ 
governante que, 

ante a

grandeza tia teira, adquiriu a convicção

conciente de 
que 

"o 
seu ingresso no cor-

pt> 
econômico tia nação como fator de

prosperidade e de energia criadora" da-

rá ao Brasil, como antes vaticinára, a

imensa riqueza 
que 

a Amazônia oculta

nesta 
prodigiosa região tio 

globo. Hino

tle 
gloria a andaria, ao heroísmo e ao

valor do homem amazônico, 
que 

empol-

ga pelt» 
brilho tia forma e esplendor

tias idéias, há nessa oração verdadeira-

mente memorável, sobretudo 
para nós,

filhos tio abençoado rincão do norte,

tantos anos esquecido e relegado ao

abandono criminoso, esse conteúdo a

que 
acima aludi e 

que 
revela o esta-

dista culto, conscientemente apercebi-

tio do carater eminentemente nacional

dos 
pioblemas amazonicos, 

que pátrio-
ticamente os resolve, sem demora, orga-

nizando 
plano de saneamento, cuidando

do 
povoamento e 

produção com a cria-

cão tle núcleos de cultura agraria, 
"011-

tle o colono nacional, recebendo 
gratui-

tamente a terra, desbravada, saneada e

loteada, se fixe e estabeleça a família

com saúde e conforto".

ü isso sem duvida, incontestável-

mente, a 
pedra 

fundamental do ressur-

gimento amazônico, ou antes a 
página

inaugural do 
programa da revaloriza-

ção biasileira da Amazônia, segundo o

pensamento já 
em execução do Presi-

dente Vargas. A influencia deste 
pia-

no não ficará restrita a limites nacio-

nais; irá mais longe: atravessará as

fronteiras e interessará as repúblicas vi-

zinhas, 
p^rquando o Amazonas, 

que 
cor-

ta em mil 
pedaços a maior 

planície do

mundo, facilitando a circulação de suas

prodigiosas riquezas, atravessa também

ao descer dos Andes extensas faixas de
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terra de ricos 
países 

dos 
quais 

é o escoa-

douro natural. E 
por 

isso mesmo é de

toda oportunidade a reunião dessas na-

ções 
irmãs afim de se fixarem as hases

sólidas 
que 

sirvam 
para 

firmar o inter-

cambio amazônico, dando ao rio 
gigan-

te sua verdadeira finalidade de 
"rio 

ti

picamente 
americano 

que 
une 

países 
ha-

nhados 
por 

dois oceanos c 
permite 

às

regiões centrais do Continente acesso

direto ao mar".

"Falou 
a linguagem exala da

realidade amazônica"

"Discursos, 
escritos, melhorias, 

plata-

formas de Governo 
— 

enumera Abe-

lardo Condurú, atual Prefeito de Belém

— 
enchem as nossas bibliotecas, objeti-

vando as 
possibilidades 

da Amazônia;

prometendo 
empreendimentos, concla-

mando a Nação ao aproveitamento das

suas imensas riquezas, à 
posse 

real desta

enorme 
porção 

do nosso 
patrimonio 

ter-

ritorial e ec >nômico. Nenhuma voz,

porém, 
se ergueu tão alto 

quanto 
a do

Presidente Getulio Vargas, 
porque, 

ver-

dade é, antes dele ninguém falou a lin-

guagem 
exata cia realidade amazônica,

tão repleta de 
problemas 

fundamentais,

abrangendo toda a sociologia, mas nun-

ca objetivados, nem nunca atacados cx-

per 
i mental mente, no sentido da sua so

íução 
precisa. 

Erros de técnica, erros de

administração, erros 
políticos, 

têm-se

amontoado, sem 
que 

haja a 
quem 

acusar

por 
isso...".

"l)e 
tudo, c 

profundamente, 
difere a

palavra 
do Presidente Getulio Vargas,

demarcando um eslxjço de reformas e

medidas 
preliminares 

e básicas, em 
que

se fundam, hoje, as nossas certe/as no

ressurgimento da Ama/onia, como ex-

pressão 
econômica e cultural do Brasil

de agora. A 
palavra 

do Presidente Cie-

tuli » Vargas é, ao mesmo tempo, um hi-

no de fé no nosso futuro e um 
plano 

de

ação, 
que já 

se iniciou e há de nos con-

duzir à meta do nosso 
pleno 

desenvol-

vimento c da nossa 
grandeza geo-eco-

nômica, no mais alto sentido da civili-

/ação humana".

"Como 
todas as orações 

proferidas pe-

lo Presidente Getulio Vargas, a do dia

10 de Outubro do ano 
passado 

em Ma-

náus, na forma e no fundo, deixa ver,

na transparência do estilo límpido e da

segurança das observações realísticas, ex-

pressas, 
todo um 

programa 
de ação 

pron-

ta, elaborado 
por 

uma cerebração 
poten

te, 
que 

embora embalada no doce en-

canlamento das lendas e da 
paisagem,

visiona 
panorama 

muito mais anqjlo,

em 
que 

se corporifiquem no homem sa

dio e na terra recoberta de usinas e de

campos 
pastoris, 

de chaminés e 
povoa-

dos risonhos, a 
própria 

riqueza e o 
pro-

gresso 
social da Amazônia".

Esse discurso antecedeu a ação go

vernamental 
pelo 

ressurgimento amazô-

nico, da mesma forma 
que 

a inspeção

à ilha do Bananal 
precedeu 

o romper

da 
"marcha 

para 
o oeste". E* um 

grito

bandeirante, a desbravar a terra mara-

vilhosa, 
que 

repercute no longe das ca-

beceiras dos rios e sobe 
pelas 

encostas

das montanhas, atingindo o 
píncaro 

dos

Andes, marco extremo desta região el-

dorática e inconquistada.

Saneamento, 
povoamento, 

assistência

social, nas suas diferentes modalidades

de zelar 
pelo 

bem 
público, 

estabeleci-

mento dos meios de comunicacão e ins-
a

trução do 
povo 

— são os 
problemas

fundamentais de todas as regiões a con-

quistar, 
no sentido do seu aproveitamen-

to, na obra humana da civilização.

E' fura de dúvida 
que 

o ajuste dos

nossos interesses comuns, tendo em vis-

ta as nações vinculadas à bacia amazôni-

ca, representa um 
grande passo 

na for-

inação do espírito continental america-

110, destinado à consecução de uma obra

monumental de trabalho 
pacífico, 

de

justiça 
e amplo desenvolvimento cultu-

íal.

A conferencia 
preconizada pelo 

Presi-

dente Getulio Vargas, em 
que 

se hão de

reunir, sob o 
"signo 

da confraterniza-

ção", 
essas nações vinculadas à bacia

amazônica marcará não o inicio de uma

política 
tradicional, mas o maior es-

t rei ta mento de relações com os 
países

irmãos da América, cujos ideais de li-

herdade e de 
justiça 

são os mesmos 
que

nos animam e nos incitam à obra de

cooperação 
geral, 

da 
qual 

depende o

maior esplendor da civilização america-

na, a 
projetar-se, 

como ensinamento, fo-

ia do continente, marcando uma n >va

éra de ressurgimento e de 
grandeza pa-

ra a humanidade".

Getulio l argas, o mais recente

descobridor da Amazônia

Hugo Carneiro, ex-governador do

Acre, assim respondeu à nossa 
"enquê-
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te": 
"A 

Amazônia 
guarda 

na sua imen-

suravel vastidão as maiores rescivas da

economia brasileira.

"Celeiro 
do Mundo", desde Huraboldt,

"terra 
da 

promissão", 

"país 
do Eldora-

do", aquela ubérrirrça região, se conve-

nientemente explorada, bastaria às ne-

cessidades de todo o orbe".

"Getulio 
Vargas é o seu mais recente

descobridor. Na sua famosa oração 
pro-

11 uuciada na capital do Amazonas, o

Presidente, com a 
grande autoridade de

sua 
palavra, 

com a 
precisão 

de sua ob-

servação 
penetrante 

c vendo com a visão

larga do estadista familiarizado com os

problemas 
ainda os mais remotos do

pais que 
há onze anos administra, re-

velou ac>s brasileiros um Amazonas no-

vo, e a todos conclamou ao desvenda-

rem".

"Na 
lista 

perdularia que 
a Amazônia

possuo 
de escritores dos de maior valia

do 
país 

uni houve — 
Paulino de Brito

— (jue, cantando em formoso 
poema 

a

historia lendaria de seu rio natal, um

itos maiores tributários tio Amazonas, em

verso lapidar disse 
que, para 

acorda-

lo, a onça dominadora de suas florestas

virgens dava 
"rugidos 

que 
os bosques

ouviam de terror transidos!"

"Isso 
não obstante, 

parecia que 
até à

memorável oração 
presidencial 

o 
gigan-

te 
permanecia 

adormecido 11a letargia

de sua inatividade, menos talvez 
por

culpa 
própria 

do 
que por 

um fator 
geo-

gráfico, 
longe, muito longe 

que 
está da

metrópole brasileira, onde se centrali-

zam e decidem os destinos da nacionali-

dade".

"Debruçando-se 

sobre as margens co

lossais do 
grande 

rio, ao 
"contemplar 

o

pórtico 
monumental do vale 

prodígio-

so", descortinando as suas florestas mis

teriosas e impenetráveis, o Presidente da

República solta aquele 
grito 

de sentido

qual 
trovão 

que 
ainda agora ressoa for-

temente 
pela 

vastidão do 
país 

em fora:

saneamento e 
povoamento 

da Amazo-
* I H

mal

"E' 
11a realidade a síntese admiravel

de todos os 
problemas 

da 
grande plani-

cie. Não se 
podia 

exceder na eloquen-

cia de sua síntese nem 
penetrar 

mais

fundo 110 
problema amazônico! Todos

os demais lhe são sequencia e corolário"

'Com 
dez anos de 

permanencia 
no ex-

tremo da Amazônia, 
presumindo 

conhe-

cer-lhe as mais 
prementes 

necessidades,

posso 
afirmar 

que 
o Presidente Getulio

Vargas em seu 
já 

famoso discurso, cujo

primeiro aniversario agora com tanto

patriotismo 
e reconhecimento se feste-

ja, 
traçou admiravelmente o 

problema

da região 
que 

o heroísmo dos nordesti-

nos, sob o comando bravo de Plácido

de Castro e o 
gênio 

diplomático de Rio

Branco, incorporou à soberania nacio-

nal".

Verdadeiro ante-projeto de ação

governamental

Araújo Lima, autor de 
"Amazônia,

a terra e o homem", o 
qual 

bastaria

para 
lhe realçar a autoridade de falar

neste inquérito, assim se expressou:

"O 
discurso lido 

pelo 
Presidente Var

gas, 
em Manáus, a 10 de Outubro de

1940, é um documento da alto valor

crítico sobre os 
problemas amazônicos,

tão falseados e incompreendidos em sua

apreciação".

"Tal 
alocução refoge às fórmulas

usuais, e mais ou menos supersticiosas,

a 
que 

se apegam, ou de 
que 

se socor-

íem, 
quasi 

todos os críticos e comenta-

dores em visita à região, encarando-a

S. Excia com visão racional e clara.

E como tais idéias e conceitos corres-

pondem 
aos 

por 
mim emitidos e sus-

tentados, de longa data, em conferen-

cias, discursos 
parlamentares, ^orações

varias, 
publicações esparsas, até mesmo

em livro, não será estranhavel 
que 

os

aceite como tema de estudo 
para 

a so-

1 ução dos 
problemas 

do vale amazôni-

co, 
que 

sã > de interesse regional, mas,

precipuamente, de interesse nacional".

" 
l ao 

patente que 
o Amazonas é um

rio internacional 
quão 

real 
que 

a re-

gião que 
se espraia em sua larga bacia

é manifestadamente cosmopolita, num

sentido americano do termo. Há, em

realidade, uma Amazônia imensa, 
que

se desdobra em Amazônia brasileira,.

Amazônia 
peruana, 

Amazônia colombia-

na, Amazônia venezuelana, Amazônia bo-

liviana"...

"O 

problema 
amazônico está ligado

ao 
problema continental do Rio Ama-

zonas, de 
que 

as aguas e os céos ama-

zonenses são os naturais meios de co-

municação, sendo a 
grande artéria o

mais 
prático 

escoadouro de toda a 
pro-

dução, o 
que 

exprime logicamente a

sua importancia em face dos 
problemas
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econômico, sociais e 
políticos, que 

inte-

icsram (antas nações sul-americanas".

"Uma 

assembléia dessas nações, com

o objetivo sugerido 
pelo 

Presidente da

República, assinalará um marco deci-

sivo na 
polüica 

internacional da Amé-

rica do Sul. e 
podei 

á assentar as bases

de entendimentos, 
que 

redundaião em

!>encficios recíprocos 
para a 

grande/a c

fraternidade das nações deste continen-

te meridional, vinculados 
pelos 

cios des-

sa cadeia líquida 
que, por 

suas inter-

comunicações anostomósicas. entretece os

destinos e a fortuna dessas 
gentes ca-

boclas, identificadas 
pelos atributos de

raças, de costumes e até 
por 

sofrimen-

tos, mas todas aptas 
para aspirarem a

civilização e o 
progresso".

Euclides da Cunha e

Getulio Vargas

"A 

|>.1nina 
dc Euclides da Cunha m>-

bre o Inferno Verde — 
escreve Osvaldo

Orico, «Ia Academia Brasileira de Letras

e cx Secretario Geral e da Educação do

Pará — <• a introdução à Amazônia b.ir-

bara; o discurso de Getulio Vargas é

o 
prefacio 

da Amazônia saneada".

I 
'ma 

lenda errada — 
a

insalubridade

O 
professor Afonso Mac-Dowell, da

Academia dc Medicina, 
por 

nós ouvido,

assim respondeu:

O Presidente Getulio Vargas na 110-

lavei oração 
que proferiu, em Manáus,

focalizando as rique/as e necessidades da

região, fala, entre outras coisas, das len-

das da Amazônia 
que. 

110 seu carinho-

so dizer, mergulham raizes 
profundas

na alma da raça". 
Justamente entre len-

das c tradições erradas existia a da in-

sal u br idade do vale amazônico".

Estou ceito, 
porem, que 

o ilustre

chefe tio 
governo. com a clarividcncia

penetrante da sua observação, depois de

ter ido, como um 
grande estadista atual,

ver, com os olhos 
que 

vêm, a verdadei-

ra significação daquela 
"riqueza 

poten-
ciai imensa, 

que 
atrai cobiças e desper-

ta desejos de absorção" — 
há de levar

a calK) a obra do efetivo aproveitamen-

to da Amazônia, cuja realização 
pare-

ce depender das medidas tão sabias e

eficazes 
por 

ele 
preconizadas no seu

aplaudido 
"Discurso 

do Rio Amazonas".

]ramos trabalhar!

I>o ex-parlamentar 
paraense e 

jorna-

lisia Genaro Ponte e Sousa obtivemos

a resposta seguinte:

"Há 
um século 

que 
a Amazônia é cé-

lebre 
pelas 

suas Yaras e 
pelas 

suas Ma-

tintas. As suas florestas imensas são

ricas de Curupiras e Uirapurus. São

prodigiosas as suas aguas 
porque 

escon-

dem os mistérios da Cobra-Grande c do

Navio Eantasma. Pelos recôncavos do

seu ventre, 
procura-se mais a 

pedra 
do

Muiraquitã. 
que 

espanta a caipora, 
que

a 
pepita 

de ouro 
que 

faz a riqueza e

arregimenta o 
poder".

"Região 

de abantesmas e talismãs, de

feitiços e 
pussangas, de índios e 

jaca-

rés de tangas e de 
pirogas, 

era 
preciso

acabar definitivamente com essa detur-

pação 
folclórica 

que 
vinha reduzindo

um celeiro ciclópico às ínfimas 
propor-

ções de 11111 museu de 
quinquilharias

exóticas.

E* tempo de cuidarmos, com sentido

permanente, do 
povoamento amazônico.

O Amazonas, sol) o impulso fecundo da

nossa vontade e do nosso trabalho, dei-

xará de ser, afinal, um simples capí-

tulo da historia da terra, e, equipara-

do aos outros 
grandes rios, tornar-se-à

11111 capítulo da historia da civilização.

Passou a época em 
que 

substituíamos

pelo 
fácil deslumbramento, 

repleto de

imagens ricas e metáforas 
preciosas, o

estudo objetivo da realidade".
•O 

Presidente Getulio Vargas, com

seu discurso memorável, fincou o

marco divisorio entre a 
quimera e a rea-

idade. Encerrou-se o ciclo das assom-

brações e das crendices. O sol raiou

11a noite 
polar".

As florestas teião madeiras — 
as mais

ricas do mundo. As aguas — 
as maiores

do mundo — 
acionarão máquinas e mo-

tores. No sub solo — 
o mais fértil do

mundo — 
rutilarão metais e 

pedrarias!
Não me falem mais, 

por 
favor, em

Amazônia lendaria!...

Vamos trabalhar!"

O Amazonas, como nó

internacional

E\ do Acre distante, a voz de 
J. G.

de Araújo 
Jorge, homem de letras da

nova 
geração:
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"Como 
brasileiro, ardoroso atnerica-

nista, nascido no coração do continen

te, numa 
pequenina 

aldeia do Ter ri-

torio do Acre, 
quero 

apenas dizer al-

gumas palavras 
sobre o sentido de con-

fraternização continental do 
"Discur-

so do Rio Amazonas'*.

Num 
poema que 

escrevi, em 1937.

Cântico dos Cânticos, — 
e 

que 
agora

inclui em meu livro Cânticos do homem

prisioneiro 
— 

há as seguintes estrofes

"... 
E* eterno esse meu culto 

pe-

los 
que 

foram 
grandes, pelos que

são 
grandes, 

os 
que 

marcam 11a His-

toria os relevos dos Andes sobre as

planícies 
chãs, os imensos vazios:

pelos que, gigantescos como os 
gran-

des rios, 
passam por 

muitas terras

sem olhar 
fronteiras e unem 

povos

e raças sem erguer bandeiras".

Era o velho sonho de Bolivar. No seu

discurso, o Presidente Getulio Vargas

precisou por 
sua vez o verdadeiro des-

tino do Amazonas como rio internado-

nal. Suas aguas 
que pertencem a vários

países 
do continente, são um símbolo

de união, de identificação, de coopera-

ção. 
Realizada essa obra 

política, 
na

imensa região cujo futuro econômico

Humboldt vaticinou chamando-lhe 
"ce-

leiro do mundo", terá o Presidente Var-

gas 
o culto daqueles 

que 
amam a 

paz

e se sentem honestamente cidadãos ame-

ricanos. O 
"rio 

mar" é a 
grande artéria

do organismo americano, como os An-

des são a sua espinha dorsal.

O Presidente Vargas colocou, sob o

ponto 
de vista dessa 

política 
de ameri-

canismo sadio e objetivo, o rio Ama/o-

nas no seu verdadeiro 
"talweg".

Dar o Brasil ao

Brasil!

O 
professor 

Guilherme de Azevedo

Ribeiro, do Colégio Universitário da U.

B., resumiu assim o seu 
pensamento:

"A 
idéia de fixar o nomadismo do se-

ringueiro, detendo a instabilidade dos

focos demográficos, 11a Amazônia, cons-

titue, 
por 

si só, um 
programa 

de ação,

capaz de centralizar esforços e dar-lhes

sentido. 
Quando, porém, 

essa idéia é a

de 
quem pode, 

como o Presidente Var-

gas, 
transforma-la em realidade, não

deve haver brasileiro, sobretudo se é da

Amazônia, 
que 

a não aplauda, com o

mais vivo entusiasmo.

Os núcleos de cultura agraria, a 
que

alude o discurso, resolverão um dos mais

graves problemas 
das terras 

profundas

do Brasil, e começarão, de modo bri-

lhante, a difusão refluente da nossa

faixa litoranea. sobre o imenso corpo

de terras, 
que 

tanto 
podem produzir 

e

tão 
pouco 

têm 
produzido.

Dar 
"gratuitamente 

a terra desbrava-

da, saneada e loteada, ao colono nacio-

nal", 
para que 

"aí 
se fixe e estabeleça a

família, com saúde e conforto", é dar

o Brasil ao Brasil!"

Eficiência no trabalho e

alegria no lar

Depois da 
palavra 

desse educador 
pa-

raense, leiamos o 
que 

escreveu o 
profes-

sor Antonio Periassú, da Faculdade Na-

cional de Medicina e ex-Delegado Fede-

ral de Saúde na Amazônia, 
paraense

também:

"A 
visita, o discurso e as 

promessas

positivas 
do Presidente Vargas sobre o

saneamento e colonização da Amazônia,

são expressões máximas de huinanida-

de, alto 
patriotismo 

e brasilidade.

Ele bem compreendeu as necessida-

des do 
povo 

brasileiro: educação e sau-

de, 
para 

existir eficiencia no trabalho

e alegria no lar.

O beneficiamento do meio e a 
prote-

ção 
da saúde e da vida dos habitantes

da Amazônia trarão em 
pouco 

tempo

o reerguimento deste 
privilegiado 

rin-

cão.

Realizado o 
plano 

— 
de fácil execução

— 
posso garantir que 

desaparecerá a ma-

laria, o duende 
principal que 

impede o

progresso 
a 

que 
está destinado o mara-

vilhoso e colossal vale amazônico, com

suas frondosas e ricas florestas e o maior

sistema hidrográfico do mundo; ficará

assim entregue à civilização a ubér-

rima zona do Brasil, onde 
podem 

viver,

folgadamente, 
para 

mais de cincoenta

milhões de indivíduos".

Obra de confraternização

americana

Do ex-senador amazonense Leopoldo

Cunha Melo, 
procurador 

do Tribunal

de Contas, obtivemos o seguinte 
pro-

nunciamento:
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"Não 
me cabe nesta oportunidade

mais do 
que 

repetir o 
que, 

sobre o as-

sunto, disse, há tempos, 
por 

ocasião da

festa 
dos Estados: 

"Visitando 
a Ama-

zonia, encontrou Getulio Vargas ensejo

para 
um impulso vigoroso na 

grande

obra de confraternização americana, obra

que 
o 

preocupa 
desde os alt>ores dc sua

carreira 
plitica 

e 
que 

tem sido o marco

luminoso, nunca 
por 

demais assinalavel,

do seu 
governo.

A idéia dc reunir num convênio as

nações tributarias do 
grande 

rio conti-

nental, dando a esse convênio a atribui-

ção 
de estudar os 

problemas 
vitais da

região — 
o do saneamento, o do 

povoa-

mento e o das vias de comunicação 
—

não é sómente 
postulado 

de uma 
poli-

tica dc boa vizinhonça 
— 

é verdadeira

ação de utilidade humana.

Sanear aquelas terras — 
"ainda 

em

ser", 
povoar 

aquele vazio demográfi-

co 
para que 

nele trabalhem ordeiros e

eficazes, sãos de corpo e de espírito,

milhões de indivíduos, integrados na

comunhão brasileira, vivendo sob a nos-

sa soberania, com meios dc transporte

para 
levar aos centros dc expansão co-

nicrcial os 
produtos 

da região 
que

ocupa mais de um terço do nosso ter-

ritorio — será obra insigne 
que 

todos

esperamos da inteligência, da operosi-

dade, do 
patriotismo 

de Getulio Vai-

gas".

Da fantasia verbal à rea-

lidade das ações

Dc Nelio Reis. romancista 
paracn-

se, ouvimos:

"O 
Discurso do Rio Amazonas signifi-

ca, 
paar 

a vasta 
planície povoada 

dc ri-

que/as, 
a sua descoberta econômica.

A 
gente 

da Amazônia 
já 

estava can-

sada do verbalismo fácil dos 
que 

lhe

descreviam, com tintas do exagero, o 
po-

derio lírico e o fabulario misterioso

dos seus rios e das suas matas. A 
pa-

lavra do Chefe da Nação assinala, 
pre-

cisa mente, a 
pas&agcm 

entre a fantasia

verbal e a realidade das ações. Novos

rumos se abrem 
paia 

a floresta majes-

tosa, de árvores 
que 

marcam encon-

tros sobre os braços dos rios. O solo

dadivoso, engravidando nos troncos 
gi-

gantes, 
derramando seiva das carnau-

beiras, lutando contra a força do rio

que 
lhe rouba as margens, recebe a 

pro-

messa do aproveitamento efetivo do seu

potencial 
dc fecundação.

E o rio — o rio majestoso varando

a terra, subindo 
pelas 

margens, ligando

extensões 
— 

o rio Amazonas, na 
pro-

messa do Presidente Vargas, 
"deixará

dc ser, afinal, um simples capítulo da

historia da terra, e, equiparado aos

outros 
grandes 

rios, tornar-se-à um ca-

pítulo 
da historia da civilização".

A riqueza em 
gênese, 

desabrochan-

do, até então, na improvização 
pletóri-

ca tia terra maravilhosa, receberá, da

vontade do homem, a lição de energia

disciplinada. Não será um simples capí-

tulo regional 
que 

a realização do 
pro-

grama governamental 
irá escrever na-

quclas plagas. 
Será, ao invés, um capí-

tulo da historia econômica do mundo

escrito 
pela 

terra esquecida e estigma-

tizada na 
própria 

riqueza dos seus ele-

mentos étnicos. Comemorando o 
"Dis-

curso do Rio Amazonas", devem estar

unidos todos os brasileiros. Ele marca

a ressurreição econômica da mais rica

parte 
do seu territorio. Ele assinala o

dcalbar de uma nova fase na riqueza do

seu 
país. 

Mais do 
que 

isto: a conquista,

sem luta e sem rapina, de um maravi-

lhoso mundo novo".

/I marcha da Amazônia

Francisco Pereira tia Silva, consultor

jurídico 
no Instituto dos Marítimos, as-

sim se expressou:

"A 
minha opinião? 

Qual poderia 
ser

a minha opinião sobre as 
palavras 

do

Presidente Vargas, 
quando, 

há um ano,

falou a 
gente 

baré, na sua encantado-

ra capital?

Senti, como todo o brasileiro orgulho-

so de sua terra, 
que, 

desde aquele mo-

mento, estava iniciada a 
"Marcha 

da

Amazônia"! O Presidente, depois de re-

unir todos os dados estatísticos e eco-

nômicos sobre a 
planície verde, f ,i

vê-la, 
— 

do alto ao rés-do-chão ubér-

rimo — 
para 

melhor aquilatar de sua

beleza 
glorificadora, 

de sua 
potenciali-

dade estonteante e de sua riqueza mi-

raculosa, implorando meios de comuni-

cação, braços e máquinas, 
para 

realizar

a alforria econômica desta 
parte 

da Amé-

rica. Viu a terra, ouviu o homem. E

compreendeu os anceios de todos.

O Presidente Vargas, 
que 

atendeu bra-

vãmente à voz da Patria, na hora in-
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certa em 
que 

a desordem nos rondava

às 
portas, 

não haveria de faltar à Ama-

zonia, depois de contemplá-la e ouvi-la.

As saus 
palavras, 

na linda cidade ma-

náoára, ressoaram na Grande Selva co-

mo os clangores das inubias — 
que 

con-

clamavam as tabas antigas 
para 

a ação

e 
para 

a luta. A diferença é 
que, 

ago-

ra, não há 
gentios 

separados 
por 

incon-

gruentes 
rivalidades, descendo rios ou

penetrando 
sertões, 

para 
o entrechoque

selvagem. Há uma Patria unida, 
gran-

diosa e abrigadora, convocando, 
pela

voz do Presidente, a cooperação de to-

dos os seus filhos, 
para 

a 
grande 

vito-

ria final".

lavar cs Bastos e

Ge túlio Vargas

Raul de Azevedo, 
presidente 

da C. E.

do Ministério da Viação, teceu, a 
pro-

pósito 
do assunto, estas considerações:

"Tavares 
Bastos e Getulio Vargas se-

rão dois nomes eternos na Amazônia.

Um foi o 
passado 

com visões seguras e

certas, atos 
que 

beneficiaram o rincão

opulento, 
— o outro, estadista dos maio-

res, sabendo 
prever, 

teve a idéia magní-

fica, entre outras, da confraternização e

solidificação das 
"Nações 

Amazônicas".

A conferencia entre os 
países 

limítrofes

do extremo-Norte, na bacia amazôni-

ca, é um 
gesto 

largo de descortinio 
po-

lítico-econômico-financeiro. E' a visão

eficiente da unidade e do respeito dos

interesses recíprocos. Assegura-se, assim,

um futuro maior e melhor. Será a de-

le sa do 
proprio 

hemisferio. Nós estamos

na 
"Hora 

das Américas". Grandes no-

mes do continente, como Getulio Var-

gas 
e Franklin Roosevelt, desfraldam a

mesma bandeira de congraçamento e res-

peito, 
cie trabalho, dentro dos altos

princípios 
duma civilização equilibrada e

honesta. 
"Rio 

de niclade continental"

— na frase do Presidente da República,

o Amazonas é uma força em marcha,

pró-Brasil, que 
o 

grande 
caudal liga,

une, ajusta, interesses morais e materiais,

não só dos 
países 

vizinhos, como de to-

das as Américas".

A necessidade de

fixar o homem

Paula Barros, assim falou:

"Há 
um 

período 
do 

"Discurso 
do Rio

Amazonas" 
que 

diz assim: — 
"Da 

colo-

nização esparsa, ao sabor de interesses

eventuais, consumidora de energias com

escasso aproveitamento, devemos 
passar

ti concentração e fixação do 
potencial

humano".

No dia em 
que 

o Presidente Getulio

Vargas tiver conseguido — 
como há de

conseguir — 
a concentração e fixação

do 
potencial 

humano, ora esparso, em

bases científicas de trabalho — 
terá for-

jado 
a chave com 

que 
o Brasil abrirá as

portas 
à cidade dos telhados de ouro, 110

descobrimento do verdadeiro reino de

Manoa".

Uma 
poemática 

de ação

"Não 
espanta sentir — diz-nos Ra-

maiana Chevalier 
— 

nas 
palavras 

enér-

gicas e definitivas de Getulio Vargas,

pronunciadas 
na memorável noite de 10

de Outubro de 1940, em Manáus, a

síntese das aspirações coletivas do 
povo

amazônida.

Todos os 
'sofrimentos 

estilizados 
pela

coragem anônima cio desbravador da

selva selvaggia, todos os ímpetos incer-

tos do solo convulso, todas as amura-

gens 
de uma vida espetacularmente bár-

bara e 
primitiva, 

as ousadias do homem

em face do silencio introspectivo e

hostil do mundo botânico, tudo aí se

encontra e 
palpita, pela 

observação fui-

minante de um sociólogo da mais alta

estirpe.

"Conquistar 
a terra, dominar a agua,

sujeitar a floresta", eis, em luminosa

centrifugação, as tarefas a 
que 

o des-

tino incumbiu o brasileiro, em 
plena

floração cie um 
pedaço 

do orbe ebulien-

te e abstruso. Esse tríptico, 
que 

o ta-

lento clarividente de Getulio Vargas

traçou como resumo das atividades hu-

manas 11a maior bacia hidrográfica da

Terra, significa, de fato, toda a obra

realizada aos trechos, dispersivamente, au-

daciosamente, abnegadamente, num sur-

to de bandeirismo irresistível. Os titãs

conquistaram o oeste, em fragmentos.

Caíram ou voltaram, de olhos encova-

dos e mãos cheias de oiro rútilo 
que

nasceu do oiro alvíssimo do 
"látex". 

As

famílias se abandonaram, ao léo dos bar-

ranços, erradias, infixas, alimentando a

coivara mitólogica, transfusionando. com

os seus racontos heroicos à luz mortiça

do oleo de 
peixe, 

o fabulario imenso e
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colorido 
que. 

como afirmou Gctulio

Vargas, 
"mergulha 

raízes 
profundas 

tia

alma da raça".

Se o speríodos aluais do discurso 
pre-

sidencial, esses 
que 

objetivam, de 
proti-

Io. os mais densos e difíceis 
problemas

amazônicos, tais sejam os da derruba-

da de uma selva intrincada e solidaria

para 
o seu resoluto saneamento e lotea-

ção afim de 
que 

se estabeleçam os 
gru-

pos 
agrícolas estáveis e benéficos, mo-

derni/ad' s e 
produtivos, 

se esses 
períodos

que 
alertam a alemão da Palria 

para

os seus decididos fatores de integração

territorial, merecem, de todos os estu-

diosos, o mais acurado otimismo c mais

profunda |>enetração 
investigadora, to-

macio da delicia 
patriótica 

do conjun-

to, inebriado dos rasgões de deslumbra-

mento 
que 

são os horizontes do vale

enorme sorvidos 
pelo 

olhar das alturas

das nuvens, o 
presidente 

da República

recorda a façanha dos bravos 
que 

mor-

rcram descobrindo, 
para 

o Brasil, um

novo mundo".

O 
que 

dirão os homem

tio futuro

De Correia Pinto Filho são as seguiu-

tes 
palavras:

"O 
Discurso do Rio Amazonas é um

alviçareiro 
programa 

cívico de reergui-

mento duma das mais opulentas e 
pro-

tnissoras regiões do Brasil. Ele é o

marco único e memorável donde verda-

dei ra meu te começa a realidade amazó-

nica. A repetida imagem do sol 
que 

re-

benta, 
prodigalizando 

messes fecundas,

ainda é a mais oportuna 
para 

uma fi-

guia 
literaria em torno dessa oração,

que 
significa um feixe de luz intensa e

rcvcladora nas sombras da Planície mis-

teriosa. De seus raios, tcxlas as l»enesses

são esperados: o racionamento substi-

tuindo o empirismo, a aparelhagem dos

transportes, o 
povoamento 

adensado, a

metodização da cultura agraria, enfim

o saneamento do Vale maravilhoso, E

futuramente, 
quando 

a 
posteridade 

se

debruçar sobre a 
grandeza amazônica,

há de 
proclamar: 

este mundo de assom-

bros, cm 
que 

Euclides via escrever sc às

tontas a última 
página 

do Gênesis, te-

ve um 
gênio 

realizador 
que 

de 
"simples

capítulo da historia da terra" o trans-

mudou em 
"um 

capítulo da historia

da civilização" 
— 

Getulio Vargas!".

Getulio Vargas 
— amador

de obstáculos!

De Benjamin Lima transcrevemos as

seguintes 
palavras:

"Jamais 
tinham descido das cumiadas

do 
poder juízos 

tão claros e opor tu-

nos relativos à Amazônia. Getulio Var-

gas. 
o maior dos realizadores 

que já

subiram ao Governo do Brasil, e igual-

mente, 
quando quer, 

o mais feliz dos

fraseadores. Não fosse o Ci edito 
que

ele desfruta legitimamente como ho-

mein cie ação, e o discurso em referen-

cia evidenciar-se-ia de uma 
perfeição

desanimadora. Poder-se-ia, com efeito,

diante daquela 
página, 

onde não se sa-

be. 
por 

fim, o 
que 

seja mais admira-

vel — 
se a clarividencia do sociólogo e

do administrador, se a virtuosidade do

prosador 
e cio estilista 

— 
recear 

que

tudo acabasse convertendo-se num for-

moso monumento erguido, 
para 

consolo

dos sonhadores e dos artistas da região,

sobre a suposta insolubilidade dos 
pro-

blemas amazônicos. Não há. entretanto

cabimento 
para 

tais receios, 
porque 

se

trata de um homem cuja 
principal 

sa

tisfação 
parece 

residir em tirar a fama

— 
consoante se diz habitualmente — 

de

problemas 
considerados insoluveis. E'

mesmo um voluptuoso da ação, e aí es-

tá o segredo máximo do 
prestigio que

ele conquistou 11a chefia de uma nacio-

nalidade em cujo seio a tarefa 
gover-

nativa sc desacreditara como simples

pretexto para 
intermináveis ocios. Co-

1110 se compreende 
que 

esse amador de

obstáculos, esse colecionador de 
proe-

zas dificílimas tenha observado, com de-

leite 
prévio, 

tudo 
quanto 

açulava, 
por

ali, a sua 
gula 

de realização! E 110 an-

te-gosto de tantas obras a realizarem-se,

obras de alto sentido 
patriótico 

e cie

formidável expressão humanitaria, de-

vem estar os 
germes 

da inspiração 
que

desabrochou, esplêndida e triunfai, 110

discurso mais uma vez enaltecido ago-

ra. Não existe o menor, o mais ligeiro

perigo 
de 

que 
tão belas 

palavras, jus-

tamente 
por 

serem belas, como sucede

às vezes, comprometam as 
promessas que

veiculam. Ao contrario, essa beleza 
que

nasceu à maneira de uma flor do en-

tusiasmo, será no futuro mais um ele-

mento de viço e de 
pompa 

nos frutos

que 
hão de vir. Aliás, o Presidente
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Vargas começou a trabalhar 
pela 

Ama-

zonia, e cio modo mais racional e 
pro-

dutivo, antes de visitá-la, como, 
por

exemplo, 
quando 

ordenou a fundação

do Instituto Agronômico do Norte —

esse núcleo de 
pesquisas 

cuja falta ex-

plica, 
cm 

grande parte, 
as deficiências e

os erros manifestos de 
que 

se ressentiu

até hoje o 
progresso 

daquele tão futu-

roso 
quão 

longínquo Brasil. Não 
podia

haver melhor amostra dos empreendi-

mentos em 
perspectiva. 

O Presidente

Getulio Vargas, indo ver de 
perto 

a

minha terra, caiu sob o domínio da sua

fascinação. E' a sorte de todos 
que 

a

semelhante aventura se lançam. Mas, o

seu caso resulta excepcional, 
por 

ser o

de um homem a 
quem 

um destino bené-

volo confiou a direção do Brasil, e 
que.

assim, 
pode 

converter o deslumbramen-

to sofrido numa fonte de redenção 
para

aquela riquíssima terra miserável, 
pa-

ra aquele operosíssimo 
povo 

indigente.

A sua frase não 
precisa 

de comentários,

nem tolera 
glosas. 

Urge 
que 

o rio Ama-

zonas, de um capítulo da historia da

terra, 
passe 

a capítulo da historia da

civilização. E essa foi, 
justamente, a es-

perança que 
nos deixaram as maravi-

lhosas 
palavras 

do Chefe do Estado. Me-

recem bem o título 
que 

se deu ao

conjunto, e imediatamente se consagrou.

Ficará sendo ad aeternum, O discurso do

Rio Amazonas, aquele 
que 

do seu ho-

mônimo líquido e avassalador 
promete

assimilar toda a 
prodigiosa 

força fe-

cundante".

Encerrando este inquérito, onde ficam

patenteadas 
as esperanças 

que 
enchem

hoje o coração dos filhos da região,

vejam s como se 
pronunciou 

Chermont

de Brito, 
que 

esclarece a 
grande 

verda-

de de só agora ter sido 
possível 

ao 
go-

verno lançar suas vistas 
para 

esse lon-

ginquo pedaço 
do Brasil.

Novas 
perspectivas para

O 
pati-americanisrno

"O 
discurso do Presidente Getulio Var-

gas, 
definindo um 

programa 
de 

gover-

no e de ressurgimento 
para 

a Amazo-

nia, é o resultado lógico de uma obra

administrativa 
que 

realiza tudo a seu

tempo. Depois cie operar o milagre da

reorganização das nossas forças econômi-

cas. o aproveitamento das nossas rique-

zas, depois de terminar o 
problema 

da

unidade nacional, Getulio Vargas volta-

se 
para 

a Amazônia, com a decisão dos

que governam trabalhando. 
"O 

empol-

gante 
movimento de reconstrução na-

cional — 
exclamou S. Excia. na memo-

ravel oração de Manáus — 
consubstan-

ciado no advento de 10 de Novembro,

não 
podia 

esquecer a Amazônia, 
por-

que 
ela é a terra do futuro, o vale da

promissão 
na vida do Brasil de ama-

nhã\

Mas, se o discurso da Amazônia é na-

tural 
pelo que 

se refere ao aproveita

mento econômico dessa vasta zona do

territorio nacional, não é menos impor-

tante 
quando 

aborda um dos 
problemas

cio continente: o continentalismo do rio

Amazonas.

"As 
aguas do Amazonas são continen-

tais. Antes de chegarem ao oceano,

arrastam 110 seu leito degelos dos An-

cies, aguas 
quentes 

da 
planície 

central

e correntes encachoei radas das serra-

nias do Norte. E', 
portanto, 

11111 rio tipi-

camente americano, 
pela 

extensão da

sua bacia hidrográfica e 
pela 

origem

das suas nascentes e caudatarios, 
pro-

vindos de varias nações vizinhas. E, as-

sim, obedecendo ao seu 
proprio 

signo

de confraternização, aqui 
poderemos 

re-

unir essas nações irmãs 
para 

deliberar

e assentar as bases de um convênio em

que 
se ajustem os interesses comuns e

se mostre, mais uma vez, com dignifi-

cante exemplo, o espírito de solidarie-

dade 
que preside 

às relações dos 
po-

vos americanos, sempre 
prontos 

à co-

operação e ao entendimento 
pacífico".

Tudo é marcante, como se vê, na ora-

ção 
de Getulio Vargas.

Assim, o discurso do Presidente da Re-

pública 
deixa de ser um acontecimen-

to nacional, 
para 

se revestir de uma im-

portancia 
continental, abrindo 

perspec-

tivas novas 
para 

o 
pan-americanismo 

e

para 
o mais completo entendimento dos

povos 
do continente sul-americano".
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A Constituição de 10 de Novembro de 1937 se caracteriza

pelo seu sadio realismo, adaptado às realidades e tradições

brasileiras, e pelo seu espirito avançado e integrado nas grandes

correntes da evolução política do mundo moderno.

Os debates e comentários que ilustram esta seção visam

esclarecer esses dois traços e acompanhá-los em seus desenvol-

vimentos e raizes profundas.



O conceito brâsileiro de

//Municipio"

A LM IR DE ANDRADE

Professor catedrático de Direito Constitucional

na Faculdade Nacional de Direito da Universi-

dade d > Brasil. Ex-proíessor da Faculdade Na-

cional de Filosofia e do Colégio Universitário

da Universidade do Brasil.

Sesta tese, apresentada ao Congresso Interamerieano de .Municípios, 
re~

unido cm Santiago do Cliilc no mês de Setembrt último, o autor estuda

o município fia evolução política 
r social do lirasi! e a nova estrutura (\ue

lhe deu a Constituição de 10 de Xovembro de 1937.

Toda 

a via a social e 
política

do Brasil íoi influenciada

profundamente, 
desde a éra

colonial, 
pelas 

organizações lo-

cais. Mais 
poderosa que 

o 
poder

cio centro, mais infiltradora e

decisiva, era a força do munici-

pio 

— 
consolidada 

pela 
organi-

/ação econômica e social das la-

zendas, das 

"casas-grandes" 

gover-

nadas 
por 

senhores 
patriarcais.

O 
papel 

social e 
político 

da

"casa-grande" 
na formação brasi-

leira 
já 

se acha hoje claramente

definido. Ele representava a or-

ganização 
local 

— 

patriarcal 
e

feudal 
— 

impondo suas formas

cie cultura, seus sistemas de vida,

sua mentalidade, seu regime de

moral e de familia, sua concepção

de autoridade, à toda a vida na-

cional.

E' natural e compreensível,

pois, que 
a formação 

política 
do

Brasil, constituído em Império

no começo do século XIX, e, mais

tarde, em República, se fizesse à

sombra dessa infiltração regiona-

lista e sob o 
predomínio 

de for-

ças 
tipicamente 

''locais''. 

O mu-

nicipio, cristalização 
política 

des-

se sistema, tomou 
parte 

saliente

em todos os 
grandes 

movimentos

da historia nacional brasileira: o

movimento da Independencia, o

movimento federalista 
que produ-

ziu o Ato Adicional em 1834, 
que

proclamou 
a República em 1889

e em muitas outras rebeliões.
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Os dois aspectos do 
pro-

blema municipal

Assim. os nossos legisladores e

estadistas sc viram sempre a braços

com dois 
problemas 

distintos, 
pen-

dentes de solução conciliatória,

mas anilx)s filiados à historia do

municipalismo brasileiro.

Em 
primeiro 

lugar, era 
pre-

ciso aceitar a realidade social e

política 
do município, como cen-

tro de interesses 
populares, 

como

fonte da formação brasileira. Es-

sa realidade tornava necessaria a

consagração da autonomia muni-

cipal e o reconhecimento de 
prer-

rogativas municipais em número

suficiente 
para 

atender à impor-

tancia 
política 

do município na

organização nacional.

Em segundo lugar, 
porém, 

essa

mesma realidade, essa mesma 
pre-

ponderancia 
do município na vi-

da brasileira trazia inconvenientes

graves, porque 
conduzia à desten-

tralização administrativa, à hiper-

trofia dos regionalismos, à frag-

mentação das atividades nacionais

em beneficio de interesses locais

divergentes.

Consequentemente, teria 
que

resolver-se, 
politicamente, 

o 
pro-

blema municipal brasileiro 
por

uma conciliação, ou melhor, 
por

um equilíbrio neutralizador, en-

tre essas duas tendencias. Era

preciso 
reconhecer a importancia

do município e assegurar-lhe a

autonomia econômica e adminis-

trativa na medida do 
possível;

mas, ao mesmo tempo, era 
preci-

so combater tudo aquilo 
que 

tor-

nava o município um instrumen-

to de regionalismos e de fraciona-

mento das energias nacionais.

Conflito entre as tendencias

centralizadoras e d es-

centralizadoras

No curso da evolução 
política

nacional, houve 
grandes 

oscila 
-

ções 
no modo de resolver o dua-

lisnío entre as duas tendencias

antagônicas da vida municipal.

As forças 
que 

reclamavam a auto-

nomia municipal conduziam à

descentralização administrativa do

país; 
elas foram as 

principais 
res-

jjonsaveis pela 
tradicional tenden-

c ia brasileira 
para 

o sistema 
fede-

ralista de 
governo. 

Ao contrario,

as forças 
que 

impunham a neces-

sidade de maior união nacional e

maior centralização de 
governo 

se

opuseram sempre ao exagero da

autonomia municipal e 
procura-

ram, de todos os modos, 
pôr 

limi-

tes razoaveis à expansão dos re-

gionalismos.

A luta entre essas duas corren-

tes 
prolongou-se 

através cio Bra-

sil Império e do Brasil da Primei-

ra República. O 
governo 

impe-

rial, 
pelas 

suas tendencias unita-

ristas, 
procurou 

reduzir sensível-

mente a importancia do munici-

pio 

— 
embora sem deixar de re-

conheecr-lhe as 
perrogativas 

im-

prescindiveis 
ao bom aproveita-

mento do seu concurso. Isso não

obstou, entretanto, a 
que 

o mo-

vimento contrario, de descentra-

lização maior e maior autonomia

regional, se manifestasse em atos

concretos na vida nacional, acen-

tuando a tendencia brasileira 
pa-

ra o federalismo. Um exemplo

disso foi o chamado Ato Adicio-

nal de 1834, 
que 

modificou a es-

trutura 
política 

do Brasil Impe-

rral no sentido de maior autono-

mia 
provincial 

e municipal. Con-

tra ele reagiu muitas vezes, na
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prática 
constitucional, o 

govcr-

no de D. Pedro II, 
que 

usava o

direito de nomear os 
governos 

lo-

cais como arma 
política 

de com-

bate à força dos municípios e de

consolidação do 
prestigio 

do 
go-

verno central.

Com a 
proclamação 

da Repú-

blica, em 1889, saiu vitoriosa a

tendencia descentralizadora. 
O

Brasil ingressava, doravante, no

regime federalista radical. O arti-

go 
<>8 da Constituição Federal

Brasileira de 24 de Fevereiro de

1891 estabelecia taxativamente a

garantia 
à autonomia dos muni-

cipios e o respeito a tudo o 
que

fosse do seu 
peculiar 

interesse.

Não tendo feito esclarecimentos

maiores acerca da extensão e dos

limites dessa autonomia, a Cons-

tituição de 1891 deu lugar a me-

moraveis discussões 
políticas 

e 
ju-

diciarias sobre a 
questão 

da no-

meação ou eleição dos 
prefeitos

municipais. Deveriam estes ser

nomeados 
pelos governadores 

dos

Estados? Ou deveriam ser eleitos

pelos 
munícipes? As soluções fo-

rani as mais desencontradas, tan-

to da 
parte 

dos estadistas como

dos tribunais brasileiros.

A 
prática 

da vida 
política 

na-

cional, entretanto, ia mostrando

que 
o rompimento do equilíbrio

neutralizador entre as forças cen-

tralizadoras e descentralizadoras,

pela 
afirmação 

predominante 
das

segundas, ia 
gerando 

os seus ine-

vitaveis inconvenientes. Por me-

dida de 
prudência, 

os tribunais

brasileiros adotaram o critério res-

tritivo, na interpretação dos 
po-

deres e atribuições municipais;

nisto, seguiam o exemplo dos

tribunais norte-americanos. 
To-

davia, como competia aos Esta-

dos, e não à União Federal, a or-

ganização 
dos seus respectivos mu-

nicipios, era no texto das consti-

tuições estaduais 
que 

o Poder 
Ju-

diciario tinha 
que 

colher elemen-

tos 
para 

determinar os limites

além dos 
quais 

não era 
permitido

ao município expandir-se, no uso

da sua autonomia 
política. 

As

constituições estaduais nem sem-

pre 
coincidiam, 110 critério orga-

nizador dos municípios. De 111a-

neira 
que, 

11a vigência da Cons-

tituição de 1891, havia varias for-

mas e vários conceitos de munici-

pio, 
simultaneamente adotados

nas varias regiões do Brasil.

A experiencia 
política 

mostrou,

porém, que 
uma solução urgente

e bem diversa se impunha, 
para 

a

reorganização dos municípios. Na

luta secular entre as tendencias

centralizadoras e descentralizado-

ras, não era 
possível 

achar uma

solução conciliatória definitiva no

fortalecimento absoluto de uma

dessas tendencias contra a outra.

O Império resolveu o 
problema

pelo 
unitarismo e 

pela 
centraliza-

ção; 
nem 

por 
isso conseguiu im-

pedir 
o abrolhamento das tenden-

cias regionalistas sufocadas, 
que

explodiram em vários movimen-

tos, culminando no movimento fe-

deralista republicano de 1889.

Por outro lado, a Constituição Re-

publicana 
de 1891, dando largas

à tendencia descentralizadora e

permitindo que 
o município se

constituísse em verdadeira orga-

nização localista e desagregadora

das energias nacionais, sentiu bem

depressa os males dessa solução

unilateral .

Teria 
que 

ser encontrada, 
por

conseguinte, uma outra solução,

que 
atendesse simultaneamente à

realidade das duas tendências 
po-

líticas brasileiras 
— 

a centralizado-
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ra e a descentrali/adora — 

pro-

curando aproveitar o melhor de

cada uma e equilibrar as duas

num sistema harmonioso de cola-

boração e divisão de competên-

cias.

O município na Constitui-

ção 
Federal Brasileira de 10

de Novembro de 1937.

Constituição Federal Brasileira

de 10 de Novembro de 1937 deu

uma nova forma à organização

fedcralitva do Brasil, aproveitando

as lições da nossa experiência liis-

tórica.

Instituiu ela, entre nós, o 
que

se 
poderia 

chamar de 
federalismo

centralizador, ou seja, uma for-

111a de organização 
política 

em

que 
se conciliam a tendência fe-

deralista descentral i/adora e a

tendencia unitarista centralizado-

ra. Ambas as tendencias, como

vimos, estiveram sempre 
presen-

tes na vida 
política 

brasileira, im-

pondo 
suas diretrizes com igual

força. A solução dada 
pela 

Cons-

tituição de 1937 consistiu num

justo 
equilíbrio entre as duas.

Conservando-se 
federalista, por

força cia sua evolução histórica, o

Brasil 
procurou, 

entretanto, 11111

meio de remediar aos inconvenicn-

tes do federalismo, compensan-

do-o 
jx>r 

11111 sistema de freios cen-

tralizadores, 
que 

neutralizam nele

tudo o 
que poderia 

ser nocivo

à unidade nacional e o impedem

de expandir-se além de limites

razoaveis.

Dentro desse novo sistema, o

município adquiriu uma feição

nova e mais sadia. Manteve a sua

autonomia administrativa e fi-

nanceira; manteve a sua importan-

cia 
política, 

como centro de in-

teresses 
populares; 

manteve o seit

prestigio 
e a sua força na direção

da vida 
j>olítica 

do 
país, porquan-

to no artigo 82, alinea a), a Cons-

tituição cie 1937 aos munici-

pios 
o direito de 

participar 
dire-

lamente no Colégio Eleitoral do

Presidente da República 
pela 

elei-

ção 
de 25 delegados 

pelas 
Câmaras

Municipais.

Simultaneamente, 
porém, (per-

deu o município todos aqueles

privilégios 
e atribuições 

que 
o

convertiam em instrumento de

regionalismos e de desagregação

política 
nacional, tendo os limi-

tes de sua expansão e as caracte-

rísticas de sua organização expres-

samente definidos 11a lei consti-

tucional.

O município só teve a 
ganhar

com a nova feição 
que 

adquiriu.

K. comi ela, 
ganhou 

também a uni-

dade nacional.

A autonomia municipal

— 
seus limites

O município deve conservar sua

autonomia 
— 

eis 11111 dos funda-

mentos do conceito brasileiro de

município. Assegurou-a o artigo

2f> da Constituição Federal de

1937:

"Art. 

26.0 
— 

Os Municípios

serão organizados de forma a

ser-lhes assegurada autonomia,

em tudo 
quanto 

respeite ao

seu 
peculiar 

interesse, e espe-

cialmente:

a) à escolha dos vereadores 
pe-

lo sufrágio direto dos mu-

nícipes alistados eleitores

na forma da lei;

b) à decretação dos impostos

e taxas atribuídos à sua
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competencia 
por 

esta Cons-

tituição e 
pelas 

Constitui-

ções 
e leis dos Estados;

c) à organização dos serviços

públicos 
de cara ter local.

Como se vê, a Constituição de

1937 assegura a autonomia dos

municípios sob um tríplice as-

pecto:

a) política;

b) financeira;

c) administrativa.

A autonomia 
política 

se concre-

tiza na 
garantia 

do direito à elei-

ção 
dos membros das Câmaras Mu-

nicipais, 
pelo 

sufrágio direto. Os

vereadores municipais devem re-

presentar 
os interesses legítimos

dos munícipes. Nem os Estados,

nem a União Federal, 
podem 

in-

terferir nos assuntos 
que 

só inte-

ressam 
particularmente 

aos mu-

nicipios.

O 
preceito 

constitucional é cia-

ro e taxativo. A autonomia mu-

nicipal deve ser mantida em tn-

do 
quanto 

respeite no sen 
pe-

culiar interesse.

A autonomia 
política 

dos mu-

nicipios se fortalece ainda 
pelo

direito 
que 

lhes concede o arti-

go 
82 da Constituição Federal:

Art. 82.0 
— 

O Colégio Eleitoral

do Presidente da República com-

põe-se:

a) de eleitores designados 
pe-

Ias Câmaras Municipais,

elegendo cada Estado 11111

número de eleitores 
pro-

porcional 
à sua 

população,

não 
podendo, 

entretanto, o

máximo desse número ex-

ceder de vinte e cinco;

b) de cincoenta eleitores de-

signados 
pelo 

Conselho da

Economia Nacional dentre

empregadores e emprega-

dos em número igual;

c) de vinte e cinco eleitores,

designados 
pela 

Câmara

dos Deputados, e de vinte

e cinco, designados 
pelo

Conselho Federal, dentre

cidadãos de notoria repu-

taçào.

A importância 
política

dos municípios

O exame desse artigo mostra a

importancia 
que 

a Carta Política

Brasileira concede aos municípios.

Estes 
participam 

diretamente da

eleição do Presidente da Repbli-

ca 
— 

que, pelo 
artigo 

73.0, 
é 

"a

autoridade suprema do Estado" 
—

em igualdade de condições com

os membros do Conselho da Eco-

namia Nacional, do Conselho Fe-

deral e da Câmara dos Deputados

Federal.

A esse respeito se 
pronunciou 

o

atual ministro da 
Justiça, 

Fran-

cisco Campos, com a sua habitual

clareza:

"Sempre 

se disse 
que 

o Mu-

nicipio era a célula 
política 

do

país. 
Era-o, 

porém, 
apenas de

maneira nominal. Entretanto,

ao 
passo que 

a vida 
política 

do

país, 
considerada como um to-

do, é intermitente, a vida 
poli-

tica do Município é 
permanen-

temente ativa. A vida 
política

do Município é 
que 

absorve,

efetivamente, o interesse do 
po-

va. A representação municipal

representa, realmente, o Muni-

cipio; o único 
prestigio poli-

tico é o 
prestigio 

municipal.

Tomando em consideração essa

realidade, a Constituição de 10

de Novembro utilizou o Muni-
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cipio diretamente como orgão

constituinte dos Poderes, seja

na eleição da Câmara dos Depu-

tados, seja 
pela 

designação, pe-

los Municípios, da maioria dos

membros do colégio eleitoral

do Presidente da República.

Nisto, não fez mais do 
que 

dar

expressão legal a uma real ida-

de: a eleição geral 
e direta, no

Brasil, 
já 

era efetivamente 
uma

eleição 
puramente 

municipal

Quando 
se normalizar 

a vida

constitucional 
do 

país, 
os muni-

cipios terão ainda relevante 
papel

político, 
com a faculdade que 

lhes

confere o artigo 47.0 
da Constitui-

ção 
Federal de tomar 

parte 
dire-

ta na eleição dos membros da Cã-

mara dos Deputados Federal. Es-

tes membros, estatue o artigo 4!).°,

serão eleitos 

"mediante 
sufrágio

indireto". E serão eleitores, escla-

rcce o artigo 47.0, 

"os 
vereadores

às Câmaras Municipais e, em cada

município» dez cidadãos eleitos

jx>r 
sufrágio direto no mesmo ato

da eleição da Câmara Munici-

pai".

A utonomia financeira

A autonomia financeira dos

municípios abrange a decretação

dos impostos e taxas de interesse

municipal, de onde eles extrairão

os recursos econômicos para 
la-

zerem frente aos serviços 
públicos

locais, cuja organizaçao lhes é

também confiada.

A lei deixa aos Estados a facul-

dade de limitar a autonomia 
fi-

nanceira dos munici 
pios 

cm suas

respectivas constituições. 
Essa li-

mitação, 
porém, 

só 
poderá 

recair,

de modo 
geral, 

sobre o âmbito

das atribuições tributarias do mu-

nicipio, e não sobre a especie 
ou

o conteúdo das mesmas. O muni-

ti 
pio jxxlerá 

ser compelido 
a

não lançar tributos sobre isto ou

aquilo, que 
entre na esfera das

atribuições 
tributarias 

dos Esta-

dos ou da União. Mas, 
quando

decretar impostos e taxas sobre o

que 
fôr de sua competencia, pode

fazê-lo com inteira autonomia, 
ca-

bendo às Câmaras Municipais 
e

ao Governo Municipal decidir de

aCordo com os interesses dos mu-

nícipes

A utonomia administrativa

A autonomia administrativa 
do

município tem limites mais sen-

siveis. Incumbe ao município or-

ganizar 
os serviços 

públicos 
de in-

teresse local 
— 

e dentro do cír-

culo dessa organização se expan-

de toda a sua capacidade adminis-

trativa. À frente da administra-

ção 
municipal há um Prefeito,

que 
a super intende. Mas, na desi-

gnação 
do Prefeito, 

ja 
os munici-

pes 
não interferem. 

"O 

prefeito

— 
diz o artigo 27.0 da Constitui-

ção 
Federal 

— 
será de livre no-

meação do Governador do Esta-

do".

A nomeação dos 
prefeitos pelos

governadores 
estaduais foi motivo

de 
grande polêmica 

no regime da

Constituição de 1891; 
queria-se

que 
eles fossem eleitos 

pelos 
mu-

nícipes, 
para 

reforçar assim a au-

tonomia municipal. A Constitui-

ção 
de 1937 manda, de modo ex-

presso, que 
o 

prefeito 
seja de li-

vre nomeação do 
governador 

do

Estado. Assim, a lei constitucio-

nal compensa a autonomia conce-

dida ao município noutros seto-

res 
por 

essa limitação importan-
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te. Nomeado 
pelo 

Governador do

Estado, o 
prefeito 

opera, eviden-

temente, dentro do círculo muni-

cipal, como um instrumento da

centralização do 
governo, 

como

um contrapeso às explosões re-

gionalistas 
das Câmaras Munici-

pais.

Agrupamento de

municípios

Outra demonstração expressiva

da autonomia municipal, assegu-

rada 
pela 

Constituição de 1937, é

o 
que 

estabelece o seu artigo 29.0:

Art. 29 
— 

Os Municípios da

mesma região 
podem 

agrupar-

se 
para 

a instalação, exploração

e administração de serviços 
pú-

blicos comuns. O agrupamen-

to, assim constituído, será do-

tado de 
personalidade jurídica

limitada a seus fins.

£ 
único. Caberá aos Esta-

dos regular as condições em 
que

tais agrupamentos 
poderão

constituir-se, bem como a for-

ma de sua administração".

Assim desfrutam os munici-

pios 
brasileiros de mais essa

faculdade de enorme alcance 
prá-

tico, 
para 

a 
gerencia 

dos seus ser-

viços 
públicos: podem 

formar

grupos, 
acumular numa caixa co-

muni as verbas destinadas aos ser-

viços 
que 

interessem a todos, con-

vencionar métodos de organização

e meios de execução de serviços

públicos, 
mediante comissões 

por

eles designadas.

Em suma: conservando em seus

fundamentos a autonomia muni-

cipal; reforçando-a com a 
parti-

cipação do município em funções

de alta relevancia 
política; 

tor-

nando a 
personalidade jurídica

do município um elemento de

projeção, 
não só regional, mas na-

cional 
— 

a Constituição de 1937

limitou essa autonomia apenas no

que 
era imprescindível à boa mar-

cha dos serviços 
públicos, 

no 
que

excedia a capacidade econômica

e administrativa dos municípios e

no 
que 

interessava diretamente à

manutenção e fortalecimento da

unidade nacional.

Conclusão

i.°) Pelas condições 
partícula-

res da formação social e 
política

do Brasil, o município adquiriu

extraordinaria importancia, como

centro de interesses 
populares.

2.0) A autonomia 
política, 

fi-

nanceira e administrativa do mu-

nicipio impôs-se, consequentemen-

te, como consequencia de uma

realidade histórica.

3.0) 
A experiencia mostrou,

entretanto, 
que 

a expansão exa-

gerada 
do município e da sua au-

tonomia era 
prejudicial 

à unida-

de nacional, convertendo-se aque-

le em foco de regionalismo e mo-

vel de desagregação 
política.

4.0) 
Através de toda a historia

política 
e constitucional brasilei-

ra, lutaram 
para 

equilibrar-se as

duas tendencias resultantes, res-

pectivamente, 
da expansão auto-

nomista do município 
(federalis-

mo) e da reação nacional contra

os males resultantes da amplitu-

de demasiada dessa mesma expan-

são. Luta, 
por 

outros termos, en-

tre as tendencias descentralizado-

ra e contralizadora.

5.0) 
A Constituição Federal de

1937 
procurou 

uma fórmula de

equilíbrio conciliatorio entre es-
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sas duas icndencias, concebendo a

organização municipal dentro cio

novo sistema de 
federalismo 

ten-

tralizado, característico do atual

regime.

6.°) O município conserva unia

autonomia tríplice: i) 
política;

2) financeira; 3) 
administrativa.

Essa autonomia lhe é assegurada,

iM>rém, fffi tudo 
quanto 

respeite

110 srti 
peiuliar 

intrresse 
— 

c lã«

sóniente nessa esfera.

y.°) 
A autonomia municipal é

limitada jk-Ios 
dispositivos ex-

pressos 
do texto constitucional,

que julgou 
conveniente precisa-

los. 
para 

evitar as discussões de

outrora e 
para 

definir o conceito

de município.

8.°) As limitações impostas

pela 
Constituição 

à autonomia

municipal se concretizam: 
a) na

prerrogativa, 

atribuída aos 
gover-

nadores dos Estados, de nomear li-

vremente os 
prefeitos 

municipais;

h) na faculdade, conferida aos Ks-

tados, de regular em lei o círculo

tias atribuições tarifarias tios mu-

nicipios e de estabelecer as condi-

çcVs 
em cjue estes 

poderão 
agru-

par-se para 
a instalação, explora-

cão e administração 
dos serviços

públicos 
comuns; c) na obriga-

ção, 
imposta aos municípios cm

geral, 
de conformar-se com a Cons-

tituição Federal e com as Cons-

tituições e Leis dos Estados.

9.0) 
Essas limitações se compeli-

sam 
pelas 

faculdades conferidas

ao município, para 
maior eficien

cia da sua colaboração na vida na

cional, c 
que 

se traduzem: a) 
pela

participação 

direta no 
governo 

chi

República, 
indicando delegados

ao Colégio Eleitoral do Presiden

te da República e representantes

para 
elegerem os membros da Ca-

mara dos Deputados Federal; b)

POLÍTICA

pelo 
direito de utilizar, como rc-

cursos financeiros, metade cia ren-

da do imposto de industrias e

profissões 
do Estado, além do to-

tal da renda dos impostos muni-

cipais de licenças, predial, 
tciii

torial urbano, diversões públicas,

taxas de serviços municipais 
e

ainda outros impostos 
que 

o Es-

tado lhe transferir; c) 
pelo 

direi-

to de reunir-se a outros munici-

pios 
da mesma região, 

para 
a ins

talação e administração 
tios servi-

ços públicos 
comuns; d) 

pelo |>o-

der, 
que 

lhe é assegurado pela

Constituição, 
cie exercer domínio

sobre áreas e bens, desde 
que 

os

mesmos já 
nao 

pertençam pii\a-

ti vãmente ã l nião ou ao Estado,

e) 
pelo 

recurso da intervenção íe-

(Ural nos Estados, 
para garantii 

a

autonomia municipal, quando

esta fôr ameaçada ou violada 
pelo

go\erno 
estadual, contra os clis-

positivos 
constitucionais; 

1) 
pela

clareza e 
precisão 

do texto consti

tucional, c]uc expressamente 
ccm-

fere aos municípios a autonomia

política, 
financeira c administra-

tiva, condicionada pela: 
I) facul-

dade de eleger vereadores 
para 

a

Câmara Munipal: II) faculdade de

eleger delegados ao Colégio Elei-

toral do Presidente da República

e representantes 
para 

eleição cios

membros da Câmara cios Depu-

tados Federal; III) capacidade de

decretar impostos e taxas; IV) ca-

pac 
idade cie organizar os serviços

públicos 
locais; Y) capacidade de

agrupar-se com outros munici-

pios para 
a direção dos serviços

públicos 
comuns.

Assim, fixando, de modo 
pie-

ciso, claro e definitivo, no texto

da Lei Constitucional, a exten-

são e os limites da autonomia mu-

nicipal, o legislador brasileiro 
ga-
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rantiu melhor a estabilidade da

vida 
política, 

econômica e admi-

nistrativa cio município, integran-

do-o, ao mesmo tempo, na uni-

dade nacional, como membro de

um 
governo 

central 
que 

dirige

toda a vida do 
país 

c de cuja cons-

tituição o 
proprio 

município 
par-

ticipa.

Encontram-se contrabalançadas,

equilibradas e mutuamente corri-

gidas 
em seus excessos naturais, as

duas tendencias tradicionais e

antagônicas 
— 

de centralização e

descentralização 
— 

que 
durante

tantos decenios dividiram o 
país

e 
provocaram 

lutas intestinas.

Foi, evidentemente, a melhor, a

mais racional e a mais fecunda das

soluções 
políticas 

e constitucionais

do 
problema 

municipal brasi-

leiro.
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'de 
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o nosso antigo lugar

de destaque 
no Continente.

SEMPRE 

que, 
nos meus cur-

sos, abordo a tese relativa

às fontes do direito públi-

co externo, 
insisto com os

alunos pira que, quando 

menção

fizerem das fontes indiretas 
ou

subsidiárias 
da disciplina, 

obser-

vem fielmente 
a ordem seguinte:

os 
julgados 

da 
justiça 

internado

nal 
permanente; 

os 
julgados 

da

justiça 
internacional 

ocasional

(laudos 
arbitrais); 

os atos diplo-

máticos; 
a lei singular 

dos Esta-

dos soberanos; 
as tentativas 

ou

projetos 
de codificaçüo 

interna-

cional; os trabalhos 
das institui-

ções 
especiais; as atas c resoluções,

lie congressos e conferências; 
a in-

vestigação doutrinaria; a opinião

pública 
e a imprensa, seu orgão;

a historia da civilização univer-

sal; o direito romano; a moral in-

ternacional. 
Faço 

questão 
fecha-

da da discriminação 
tal e 

qual; 
é

uma das raras vezes 
que 

exijo do>

aluno o exercicio de memória.

Porque essa exigencia caturra-

da 
parte 

de um 
professor que, pe-

sar do 
grisalho 

dos cabelos, ainda

vive um resto de mocidade? E'

que 
essa ordem é hierárquica e*

como tal, rígida e definitiva.
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Ora, nessa disposição esquemá-

tica das aludidas fontes mediatas

do direito internacional 
vemos a

lei singular cios Estados sobera-

nos ocupando situação de re^

destaque: ela é o 
quarto 

subsidio

em ordem de importancia, prece-

dida tão somente pela jurispru-

dencia dos tribunais 
internado-

nais, 
permanentes 

e ocasionais, e

pela 
atividade 

das chancelarias.

Esse destaque é 
justíssimo: 

aten-

de ao imperativo 
dos fatos e à

necessidade 
do respeito estiicto as

evidencia 
circundantes, 

— 
neces-

sidades, sim, se 
quisermos 

ser ob-

jetivos 
no estudo da refci ida tese.

Realmente 
a 

penetração 

do di-

reito constitucional 
no interna-

cional é coisa acima de 
qualquer

discrepância. 
Aliás, essa verifica-

ção 
está longe de constituir novi-

dade, como há ainda 
quem 

supo

nha, 
pois 

a doutrina de 11 iepel

— 
a mais notável das contribui-

ções 
a respeito (1), é velha 

já 
de

quarenta 
e dois anos 

(o 
Volkei-

recht und Landesrecht" 
veio à

luz em 1899), e o nosso grande 
La-

fayette, nos albores do século, bus-

cando salientar a 
parte 

do direito

público 
interno na boa solução do

problema 

da eficaz obser\ ancia da

lei das nações, afirmava, 
refletin-

do o 
pensamento 

central do lT|cs-

tre 
germânico: 

"Os 
tratados são

atos jurídicos 

de 
que 

resultam

direitos e obrigações. 
As estipu-

lações neles assentadas e acorda-

das têm 
para 

os contratantes 
for-

ça 
obrigatoria 

de lei escrita, e,

como tais, encerram normas de

proceder, 
cuja violação reveste a

natureza de ofensa do direito, e,

consequentemente, 
dá lugar ao

emprego dos meios legítimos 
pa-

ra se obterem as satisfações de-

vidas. Os tratados 
que 

são ceie-

brados 
pelas 

autoridades compe-

tentes e nos limites de suas atri-

buições, não só fazem lei 
para 

os

poderes 
do Estado, como também

para 
os súditos, em todas as si-

tuações de direito 
que 

lhes dizem

respeito. O 
proprio poder judi-

ciario é obrigado a respeitá-los e

a observá-los no conhecimento e

decisão dos assuntos de sua com-

petencia" (2).

Modernos autores, no entretan-

to, como Guetzévitch (3) 
e Poli-

tis 
(4) 

— 
cujas obras são tão co-

nhecidas e de citação forçada,

timbram em sublinhar as tenden-

cias internacionais das Constitui-

ções 
recentes, dado o expresso re-

conhecimento, que 
de muitas de-

Ias consta, dos 
princípios gerais

do direito 
político 

externo. De

fato, uma serie inteira de novas

Constituições afirma o carater

obrigatorio do direito das 
gen-

tes como rígido 
principio 

consti-

tucional.

Reflexos das aspirações

de um 
povo

Nem 
poderia 

ser de outro mo-

do. A Constituição de um 
povo

reflete, invariavelmente, 
os dese-

jos, 
as aspirações e as esperanças

(0 
- Võlkerrecht und Landesrecht, .899= 

"Les 
rapports entre: le: droit in-

leme et te droit internacional" (in Recuei! odes xours de 1 Académie de D. I.,

1925

/2\ 2. Princípios de direito internacional, t. I, 
§ 

179- Recueil

/«\ _ J_.es nouvelles tendences du droit constUuUonel, 
1932 (

des cours de l'A. D. I., t. XXXVIII).

( j) 
_ Les nouvelles tendences du droit international, 

1927.

t
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políticas 
e sociais desse 

povo, 
e

se hoje 
- 

mercê da interdepen-

quatro quadrantes 

do 
planeta 

—

dcncia ineluiavcl que 
vincula os

não há 
povo que possa 

anelar os

insulamentos e os isolacionismos

|x>ssiveis 
em 

priscas 
éras, os tex-

tos constitucionais 
dos nossos tem-

jx>s 
hão dc forçosamente, em no-

nie da tiecessidade-utilidade, 
mais

que 
tudo, exarar propósitos 

cia-

ros c inconcussos de fraternidade

cosmopolita e de solidarismo 
in-

ternacional. 
Eis 

porque, 
mesmo

sem esposar a esdrúxula 
teoria cia

delegação do diteito interno, isto

é, mesmo sem admitir, apoiado em

Wenzel (5), que 
os fundamentos

do direito das 
gentes 

residem e

rcjx>usam na lei singular dos Es-

tados soberanos, 
porque 

é a von-

tade tl<> Estado soberano a matriz

tia lei das nações, 
— é 

possível 
de

certo modo asseverar que 
esta de-

/iva daquela, e 
que 

vários 
postu-

lados do direito internacional, 
lio-

je 
assentes e 

pacíficos, 

foram, de

inicio, apenas simples dispositivos

de lei constitucional. 
A restrição

voluntaria da soberania, 110 tocan-

le às relações entre Estados, 
por

exemplo, restrição 
imposta 

pelos

imjierativos 
tia convivência 

intei-

nacional organizada, 
viria dai lu-

gar 
ao consagrado principio 

tia

outolimitação 
ou tia autonomia ex-

terna. 
principio que 

acentuaria

não o 
pensamento 

de Wenzel

mas o de 
Jellinek 

(<>), quando 
es-

te autor nos fala da convicção ju-

ridica, vale dizer daquela necessi-

dade indeclinável que 
os Estados

soberanos experimentam 
de disci-

plinar-se 

vinculando-se, 

"sponte

POLÍTICA

suaM, à norma jurídica 

interna-

cional.

E' lícito afirmar, sem levianda-

de, 
que 

boje, mais 
que 

nunca, a

ordem 
jurídica 

externa e função

da organização constitucional 
dos

membros 
da comunidade juridi-

ca das nações.

O Estatuto de 10 dc

Novembro

O Estatuto 
brasileiro de 1937

não 
poderia 

fugir a regra infian-

crivei, é certo, mas não menos cer-

10 é tjue a nossa formosa ti adição

de 
|„>vo pacífico, 

afeiçoado do Di-

rei to, e 
possuitlo 

de vim intenso

sentimento dc vida ecumcnica,

|KKÍert)samente 

influiu 
para que

11a atual Carta Magna do 
país 

se-

ja 
singularmente 

marcada a trn-

ciência internacional que 
caracte-

ri/a, 
quasi 

uniformemente, 
as

Constituições modernas.

Os incrédulos obstinados têm

sempre a sua dificuldade a apic-

sentar; 

"Mas 
é o nacionalismo

cjue distingue a Constituição de

Novembro"? 
— 

interrogam; 
— 

"o

nacionalismo é o ojx)sto do inter-

nacionalismo", prosseguem: 

"tan-

to assim 
que 

o arraigado espírito

nacional constitue uma das mais

serias objeções opostas à 
pratica-

bilidade tio direito 
político 

ex-

terno".

Os agitadores de 
profissão, por

sua ve/, segredam mansamente aos

incautos 
que 

não somos mais uma

democracia, 
que 

voltamos a ser no

continente a 
planta 

exótica de

meio século atrás, e 
que 

é 
geral 

a

desconfiança contra o Brasil to-

(5)

(6)

In BALLADOREPALLIERI

Ibidem.

— Curso.
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ialitario. E a voz desses apátridas,

que 
vivem da anarquia 

para 
a

anarquia, é apenas tenue fio

quando 
destila a última 

gota 
de

peçonha: 

"Os 

povos 
livres da

América, sobretudo, olham-nos de

soslaio" . . .

Vamos 
por partes.

Os dispositií>os 
que 

mais

interessam o in-

ternacionalista

\<> Estatuto brasileiro de 1937

os dispositivos ([ue mais de 
perto

interessam o internacionalista são

os 
que 

seguem: artigos 
4, 71 

— 
ali-

neas r, d, /, n. 
— 

101 
— 

alínea

d 102, 115, 151, 163, 165 c 173,

isto é, os artigos 
que 

dispõem *0-

bre o territorio federal, a conipe-

teucia 
privativa 

do Presidente da

República, a competencia do Su-

premo 
Tribunal Federal, a nacio-

nalidade, a imigração, a direção
o J

ueral da uuerra, a defesa das iron-
o

teiras e o estado de 
guerra.

I areia realmente difícil, 
para

aquele 
que 

considerar o direito in-

ternacional uma das categorias da

poética, 
vislumbrar tendencias

internacionais na Carta de 10 de

Novembro. E 
que 

o legislador de

1937 não se 
permitiu 

em absolu-

to arroubos românticos e desme-

lenamentos líricos: a Constitui-

?ção vigente não se subordina ao

direito das 
gentes, 

como a tcheco-

eslovaca de 1920, nem ao menos

reconhece as normas internado-

nais como 
parte 

integrante do di-

reito nacional, como a Constitui-

ção 
de Weimar e a da extinta

República austríaca. Mas da ri-

<»idez nacionalista do Estatuto
o

brasileiro, da sua sobriedade e

temperança vocabular a respeito,

ressurna, não obstante, 11111 inter-

nacionalismo forte c objetivo 
que

bem se coaduna com o espíii'o

realista 
que presidiu 

a sua reda-

ção, 
num momento em 

que 
a 

gra-

vidade das equações a solucionar

urgentemente não 
poderia 

tole-

rar a ênfase dos idealismos irres-

ponsaveis.

Se se tiver bem em conta o 
que

venho de 
pôr 

em relevo ne* 1 
por

tal deixa de ser 
grandemente pon

deravel a tendeneia internacional

da Carta de 
37 

e a sua fidelidade

à nossa congênita vocação 
para

a vida de estreita colaboração com

os demais Estados soberanos, ma-

ximé com os vizinhos e irmãos.

E xame ) á 
p 

1 d o d os

dispositixtos

Examinarei rapidamente apenas

três dos dispositivos de lei supra-

citados.

Reza o artigo 
4: 

"O 

territorio

federal compreende os territorios

dos Estados e os diretamente ad-

ministrados 
pela 

União, 
podendo

acrescer com novos territorios 
que

a ele venham incorporar-se 
por

aquisição, conforme as regras do

direito internacional". Continua

de 
pé 

a orientação de sempre, 
por-

tanto: o Brasil não se empenhará

cm 
guerras 

de conquista, 
porque

legislador deixou claro 
que 

o

territorio federal 
poderá 

acrescer

com novos territorios 
que 

a ele

venham incorporar-se somente 
por

aquisição, conforme as regras do

direito internacional. Ora essa é

a mais moderna opinião doutri-

liaria a respeito dos modos de

aquisição da soberania territo-

ial, 
pois 

entende-se 
por 

modos

legais de aquisição da soberania

territorial tão somente a ocupa-

ção por 
invenção ou descoberta,
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declaração de vontade ou cessão

voluntaria, 
pressão, 

compra e su-

r essão; os demais modos dc aqui-

sição são violentos: a incorpora-

</7o, por 
absorção e 

jk>i 
anexação,

c a 
própria prescrição, 

dado 
que

no dizer de mestre 
patrício 

—

"os 

requisitos 
para 

a validade cies-

se meio aquisitivo de dominio nao

podem 
valer" 

(7).

l)ir-sc-ia 
que 

o legislador bra-

sileiro com 
pulsou 

cuidadosamente

todos, ou 
quasi 

todos, os 
projetos

singulares dc codificação inteina-

< ional 
porque 

o texto constitucio-

nal a res|H Íto da aquisiçao de 
|>os-

sc 
jurídica 

de territorios está iu-

iciramcntc de acordo com I*iore.

Al vare*/, Epitacio Pessoa. Cosenti-

ui. Dudley Field e Blüntschli (H).

O artigo 
74 

cultua ainda o nos-

so 
passado jurídico: 

ao Chefe do

Estado compete, 
privativamente,

manter relações com os Estados

estrangeiros (alinea 
c),* celebiai

convênios e tratados internaiio-

nais, 

"atl 
referendum" do Poder

Legislativo (alinea d): declarar a

guerra, 
depois dc autori/ad*) 

lo

Potlcr Legislativo, e independente

mente dc autorização em caso de

invasão 
ou agressão estrangeira

(alinea g); permitir, 
após autori/a-

ção 
do Podei Legislativo, a 

pas-

sagetn dc forças estrangeiras pelo

territorio nacional (alinea 
1). A

alinea n, 110 entretanto, merece

atenção 
particular. 

E 
que 

o seu

alcance no âmbito das relações in-

ternacionais 
e notável, pois 

sagra

a 
preocupação 

universalmente 
do-

ininante, em nossos dias, de aiti-

cular as conveniências 
do Estado

e as da comunidade 
das nações

tendo em vista o 
proprio 

interes-

se do Estado: compete privativa-

mente ao Presidente 
da Repúbli-

ca 

"determinar 

que 
entrem, pio

visoriamente, em execução, 
antes

de aprovados pelo 
Parlamento, 

os

tratados ou convenções 
interna-

cionais, se a isto o aconselhai em

os interesses do 
país".

F.is aí a nova República bra-

sileira dando 
galhardo 

cumpri-

mento a unia das missões 
preri-

puas 
do Estado moderno, a de ei-

viliziição, unia vez 
que, 

mercê des

sa 
providencia 

nobre e oportuna,

quantos 
e 

quantos pactos 
e conve

nios 
— 

libertos das naturais remo-

ras 
parlamentares 

— 
encontrarac»

livre campo 
para 

exercer entre

nós suas influencias salutares:

quero 
referir-me àqueles acordos

internacionais 
que 

têm 
por 

ti-

nalidade a aproximação dos 
po-

vos 
pela 

Cultura e 
pela 

Humani

dade. O Brasil não ignora 
que 

a

ciência, a arte e os ideais huma-

nitarios são os diplomatas 
por 

ex

celencia, os únicos eficientes na

jnegação 
desse tão apupado Evan-

gelho 
da l'a/, c 

por 
isso não exitou

o Estatuto de 
37 

em admitir 
—

credenciados 
pela 

comunidade cias

nações 
— 

três novos 
plenipoten

ciarios: o Saber, a Beleza e a Vir-

tude.

Dispõe o artigo 165: 
— 

"Dentro

(7)
PEDFRNFIRAS 

— Direito internacional cotnpendiado, pág. 
166.

•11 
,Urino in terna/ionale codificato c la sua sanzione giuridica, 54a.

• 
lVdaration sur les donnée* fondamentales ct los grands príncipes

droit international moderne ,22. „

"Projeto 
de código dc direito internacional publico 

. 3.

"Ccxle 
international de la 

paix 
et dc la 

guerre", 
«»«> 

I 
-

"Projet 
d*un code international , 37*

-Ijc 
droit international codifié", 278.
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de unia iaixa de 15o 
quilomeuos,

ao longo das fronteiras, nenhuma

concessão de terras ou de vias do

comunicações |K)dcra 
etetivai-se

sem audiência do Conselho Supe-

rior de Segurança Nacional e a

lei 
providenciará 

para que, 
nas

industrias situadas no interior da

referida faixa, 
predominem 

os ca-

pitais 
e trabalhadores 

de origem

nacional".

Estamos em lace cie uma cias

mais interessantes manifestações

da técnica usacla 
pelo 

legislador

de 1937» técnica fria, e, 
quasi 

d'-

ria, rudemente objetiva, mas fe-

iunda em normas realistas. Este

artigo 165, 11a aparência simples

cautela no 
que 

diz respeito à cie-

tesa das fronteiras chi Repúbli-

ta, c um dispositivo humano 
por-

que 
defende também a 

paz 
inter-

nacional. Impedindo, sabia e

prudentemente, 

a formação e de

senvolvimento, 
na 

per 
i ter ia do

país, 
de 

quistos 
étnicos e de mino-

rias nacionais 
— 

corpos estranhos

portadores 
do virus da discórdia

c da dissensão entre Estados, 
—

o legislador de 1937 harmonizou,

magnificamente, os altos interes-

ses da nacionalidade e os da soli-

dariedade internacional, e, assim

procedendo, 
cm boa hora esposou

a mais recente orientação dos dou-

trinadores 
quando 

asseveram que

o direito das 
gentes pretende, 

não

extinguir romanticamente as 
guer-

ras ou façanhudamente 
reprimi-

Ias, mas, sim, cientificamente pre-

x'eni-las.

Penso 
que 

basta. . .

Nenhuma incompatibili-

dade com a tendencia

internacional

O estilo eminentemente nacio-

nalista do Estado Novo e, 
por-

tanto, da Constituição de 
37, 

é

em nada incompatível, na 
prática,

com a manifesta tendencia inter-

nacional da Carta de 10 de No-

vembro, e isso 
porque 

é absoluta-

mente inexato 
que 

o nacionalis-

mo e o internacionalismo 
jurídi-

cos sc 
polarizem 

em campos opos-

tos.

E* um contrasenso de 
péssimas

repercussões sociais este 
que pre-

tende transformar o direito das

gentes 
e o direito nacional em

inimigos feros e irreconciliaveis, e

de tal modo 
que 

uns 
— 

para 
acei-

lar o Estado, a Patria e a virtude

do civismo 
— 

recusam o direito

político 
externo como uma uto-

pia, 
e outros 

— 

para proclamar 
a

existencia do direito internacio-

nal 
— 

renegam a Patria e abrem

os braços a ilusões 
que 

têm tan-

to de desarrazoado quanto 
de

fatais ao mesmo direito das 

'gen-

tes: a federação universal, os EE.

UU. do Mundo etc.. .

E' 11111 contrasscnso, repito, 
por-

que, 
longe de se verificar o apre-

goado 
antagonismo formal, entre

regionalismo e internacionalismo,

o 
que 

se verifica c 
que 

um 
pede 

o

outro: o Estado soberano 
— 

para

viver, trabalhar e 
prosperar pe-

de a ordem 
jurídica 

interna-

cional, e 
para 

esta a mui ti-

pl 
ic idade dos Estados soberanos

— 
vale dizer, a multiplicidade das

patrias 
ou dos nacionalismos, 

—

é condirão existencial 

"sine 

qua

non". 

'

Demais ha nacionalismo e na-

cionalismo, e iaz-se necessário fri-

sar bem 
que 

o nacionalismo bra-

sileiro não diviniza o Estado co-

mo a última 
palavra 

da civiliza-

ção 
humana; o nacionalismo bra-

sileiro não admite o Estado como

o limite extremo da integração
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social; o nacionalismo 
brasileiro

não 
pretende que 

a vida dos 
jh>-

\ os 
i>ossa 

ser assegurada 
ncin tor-

nada feliz apenas no 
quadro 

es-

treito cio Estado sobciano. 
Antes,

<i nac ionalismo brasileiro sabe 
que

o Estado moderno |>ossue 
duas

missões principais 

- 
a de 

jeisti

ta e a de civilização, e sabe 
que

o titulo 
jurídico 

c lógico do Es

tatlo soberano, 
lace aos seus n

dadãos. não difere muito daquele

que 
a comunidade 

das nações 
po-

de invocar 
para 

exigir do Lsiado

soberano a abdicação paicial 

ela

sua soberania e o seu enquadra-

mento num regime organizado

de vida internac ional

o
Estreita relação entre

direito das 
gaites 

e

a 

"tnistiea 
demo-

( rátiea

C )s regimes internos, boje mais

tine nunca, interessam 
muito de

perto 
o direito internac ional, 

pois

as místicas políticas 
incidem de

modo apreciável na ordem 
juií

dica externa; e é 
|>os*ivcl 

e lícito

afirmar que 
existe uma estieita

vincularão entre o direito das

«entes e a mística democrática,

l>orque 
efetivamente 

é ela a uni-

ca «Ias místicas políticas que 
não

é incompatível 
com o direito i«-

tcrnacional. 
Mais: a democracia

é da 
própria 

essência do direito

politico 
externo jx»is 

este é demo-

crático jx>r 
natureza, donde so eu-

contrar ambiente 
realmente favo-

ravel nas democracias 
e 

pedir 
cli-

ma democrático para 
viver.

E' evidente que 
não é da demo

cracia sinônimo de licença, 
pre-

tendendo 
ser sinônimo de liberda

de, 
que 

falo; mas tia democracia

que 
eu chamaria bem 

proporei 

»

nada, isto c> aquela em 
que 

a au-

toridade, possuimlo 

o senso exa

to das responsabilidades que 
lhe

cal e u. e a suficiente 
força 

- ma

xiinc moral para 
iinpoi sua as

ceiulencia 
legal sobre os 

governa

cios. sabe também 
respeitar os cii

u iios dos intlividuos 
membros 

tia

comunhão 
nacional 

e 
política

\isse sentido a falência 
indiscuti

vel da chamada 
liberal democra-

,-ia não signilica 
falência da de-

me»racia 

"in 
se", e sim de coisa

que 
erradamente 

se tinha 
por 

tal.

I)()js 

"a 
crise democrática na

frase 
precisa 

do conde Sfoiza

demonstra 
apenas que 

é nccessa-

rio realizar a democracia" (9).

C )s agentes provocadores 

íusi

nuam 
que 

não somos mais uma

democracia 
.E* mentira. 

Somos,

como sempre, uma nação ilemo

crátiea, e a esse respeito o artigo

1." da Constituição cm vigor c th 

^

uma comovente eloquencia: 
^

podei político 
emana tio 

povo 
e

c exercido em nome dele e 110 in

teresse cio seu bem estai, ela sua

honra, da sua inclependenc ia e da

sua 
prosperidade" 

. Somos uma de-

mocracia 
porque, 

se democracia

crático 
poderia 

ser o regime 
que

não apenas renovou a Nação mas,

politicamente 

falando, vchcibili-

tou-a 110 conceito do mundo 
po

liciado c culto. Somos uma de-

mocracia 
porque 

se democracia

não fc>rainos, seria uma burla tudo

quanto 
eu venho expondo, seria

uma dialética criminosa e revol-

tante o raciocínio epie venho de-

sen volvendo, 
poi quanto 

so o cli-

ma democrático 
— 

disse e repilo

— 
constitue ambiente 

propicio 
a

<«>)
Os construtores da Europa moderna, liiiroil.
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vida e 1 lorcsccncia 
do direito das

gentes.

Sob o 
providencial 

patrocmio

do Presidente 
Vargas, 

<> homem

representativo por 
excelencia 

do

regime, 
<> Brasil vem realizando,

sem alardes de 
propaganda, 

aque-

la autêntica 
democracia 

de 
que 

nos

fala <> conde Sforza. e só ela ex-

plica 
satisfatoriamente 

os êxitos

continuados que 
vem a Repúbli-

ca colhendo 
no terreno das rela-

çoes 
internacionais.

E" exato. Sinto reforçada a nu-

nlia argumentação pela 
superior

orientação 
<l»ie à 

política 
externa

do 
país 

vem imprimindo 
o Es-

lado Novo: 
política 

de colabora-

cão íntima e tranca com as nações

lio continente; política 

honesta,

animada de 
propósitos 

claros e

definidos, 
r 

que, 
diante do cata-

clismo desencadeado, 
nos vem

permitindo, 

mercê de uma neutia

lidade 
prudente 

e hábil, um

alheamento 
altivo e moralmente

prot 
icuo.

O torestigio diplomático

brasileiro na

A m cri ca

na trase de ilustre 
publicista, 

'Te-

tomámos a tradição imperial eni

matéria de 
política 

externa, c

prosseguimos 

na 
pratica 

de uma

política que 
tem hoje, como 

pro-

va de sua sinceridade, cento e

vinte anos de Historia' (l°)-

Do ano de 
37 para 

cá, sobre-

tudo, e 
graças 

ao nacionalismo

democrático 
(pie anima o Estatu-

to de to de Novembro, 
vimos re-

adquirindo 
— 

aplaudidos poi 
to-

da a América 
— 

a velha e 
glorio-

sa tradição, 
perdida. 

Sol) os aplau-

sos irrestritos de toda a America,

acentuo, porque 

"<> 
Brasil c um

exemplo a seguir: nao obstante

sua 
grande/a 

e seu 
poderio 

mate-

rial, em relação aos demais 
povos

vi zinhos, sempre alçou o senso 
ju-

ridico acima das conveniências,

próprias 
e dos imediatismos 

su-

balternos" (11) 

*>e 
o Estado Novo,

ressurgindo 
a tradição brasileira,

em matéria de 
política 

exterior,

faz 
jús 

a 
gratidões gerais porque

essa 
política 

é a 
que 

convém a

nós c a todos: é a 
política 

do

bom senso e cjne 
por 

isso deve 
->ei

defendida 
com entranhamento 

e

com intransigência.

Esse, aliás, o motivo da nossa

indiscutida 
autoridade 

moral 110

continente, e essa, também, a ra-

zão 
por que, 

comovido, 
vejo, mais

uma vez, circundado o Itamaratí

da auréola 
de outros tempos e

o Rio de 
Janeiro 

mais uma

vez também erguido 
a condição

de capital diplomática 
do conti-

nente austral 
— 

o mais belo e 
pre-

cioso florão da coroa imperial,

zelado 
pelo 

Barão de egregia me-

mor ia.

Volvendo certa vez do Rio da

Prata, trazia o «oração opresso: de

perto 
observara que 

o nosso 
pres-

tigio diplomático 
na América 

—

opulento legado do Impciio 
—

se esvaia tristemente, 
e 

— o 
que

mais 
grave 

era, 
— 

passava 
a outia-»

mãos. 
pois 

a outros aproveitara

a nossa displicência, 
a nossa in-

cúria.

Entrementes 
sobreveio a Revo-

1 lição salvadora, e foi então 
que,

(l<>) 
— 

JAIME 
DE BARROS 

-

ao autor ao Secretario 
de Estado das Relações Exteriores da

República de Guatemala, a respeito da 
questão 

de Itehce.

Sete anos de política 
exterior do lirastl
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À ve/es devaneio, e 
penso 

cpie,

se 
possível 

fora devassar <>s imj>e-

netraveis arca nos dos Gam|>os Eli-

seos. veríamos Rio Branco sor-

sidt nte, nimbado il<> mais 
pino

júbilo 
cívico, olhos 

poslos 
na Ta-

iria terrena, e 
grato. gratíssimo 

ao

Presidente Vargas.



A lei de 
proteção 

e dmpdro 
a

fdmilid brdsileirâ

CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS

Magistrado no Distrito Federal c

membro do Instituto Brasileiro

de Cultura

Este aitivo interpreta o decreto n° (J.aoo de 19 de Abril último, referente

no 
"estatuto 

de famíliaO 
autor diz da existencia de uma 

pteonipaçã*

,o„.sta„,e nesse sentido, jamais 
mentida pelo 

Estado Novo na sua 
/iromessa

de sempre amparar a célula mater da sociedade. Estuda os itens do

do deereto.lei-. o casamento dos colaterais; os efeitos cvts do casamento

religioso; a maneira de assegurar a efetividade das 
pensões

legitimação dos filhos 
naturais; mutuos para 

o casamento, e outros mas

Terminando. diz ,,ue esse estatuto da família 
c ma.s um eloqüente ates-

tado de renovação política 
e social 

que 
se 

processa 
em nosso 

pais.

N\0 

c 
possível 

negar <> alto

alcance c a finalidade 
pa

triótica do Decreto-lei que,

data de 19 de Abril último e

sob o n. 
3.200, 

baixou o Presi-

dente da República. Tais e tão

importantes e salutares são as me-

d idas consagradas nesse diploma

legal, 
que 

é um atestado bem elo-

quente 
da alta visão 

política 
e so-

< ial 
que 

o ditou, e do interesse

que 
o 

governo 
nacional dispensa

aos 
problemas 

intimamente liga-

dos à organização e conservação

da família, 
que 

somente aplausos

pode 
merecer a obra de divulga-

ção 
do seu conteúdo.

E' certo 
que, 

em um 
pequeno

trabalho, se nos afigura tarefa de

bem difícil realização condensar

todos os 
preceitos que 

mereceram

guarida 
110 Decreto-lei em apreço.

Com maior soma de razão, mais

crescerá dc vulto a obra, se tiver-

mos em conta as conseqüências

que 
decorrerão da aplicação des-

ses 
preceitos, 

em todos os recantos

do 
país, 

e as medidas complemen-

tares 
que 

se farão mister, 
para

uma 
justa 

efetivação das 
provi-

dencias 
protetoras postas 

em vi-

g°r 
•

De 
qualquer 

modo, evidencia,

dc logo, o Decreto-lei n. 
3 

• 200

que, já 
hoje, existe, no Brasil,

uma 
preocupação 

governamental
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cm torno do magno 
problema 

da

família, até há bem 
jxmco 

relê-

gado 
a 

plano 
secundário 

pelos

nossos homens 
públicos.

O Estado Novo, nesse setor, co-

mo em tantos outros, não mentiu

ao 
povo 

brasileiro. Mais uma

ve/. 
pela 

concretização das 
pro-

inessas 
que 

fez, se recomendou à

confiança da nação.

Concretizada a norma

{onstitucional

I eiulo alirmado em seu ato

institucional 
(Constituição 

de 10

de Novembro de 1937» art* 12l)

que 

"a 

família, constituída 
pelo

casamento indissolúvel, está sol)

;t 
proteção 

especial do Estado", e

cjue 

"ás 

familias numerosas serão

atribuídas compensações na 
pro-

porção 
de seus encargos", veio,

agora, com o recente Decreto-lei.

tornar realidade a norma consti

tiicional. Presentemente, a lami

lia brasileira tem o seu estatuto.

I ma análise rápida desse esta

tino nos 
propiciará 

uma visão

de conjunto das normas benéfi-

cas sob cuja vigência, doravante,

se 
processará 

a vida da família

nac ional, a sua constituição, o seu

desenvc>l\ imento.

Em 
primeiro 

lugar, cumpre as

sinalar, entre as mais importantes

medidas contidas no Decreto-lei

de 19 de Abril de 1941» a 
permis-

são do casamento de colaterais dc

terceiro 
grau, 

legítimos ou ilegíti

nios. Proibido 
pela 

nossa lei an-

terior 
(Código 

Civil Brasileiro),

dada a 
possibilidade 

de consequen-

cias desastrosas em uniões dessa

natureza, a nova lei cercou de tais

cuidados a 
permissão 

cio casamen-

to entre tais 
parentes, que 

não st

rão de recear essas conseqüências,

objeto de acurados estudos e 
pa-

cientes indagações c 
perquirições,

aqui e alhures, cie devotados cien-

listas. De outro lado, 
já 

hoje, não

domina, no campo científico, a

convicção errônea da triste lata-

I idade 
que presidia 

a essas

uniões.

Exigido o exame

médico

Para 
que 

o casamento de cola te-

1 ais do terceiro 
gráu 

se 
possa 

rea-

lizar, necessário se laz 
que 

os nu-

bentes se submetam a um exame,

médico de clois facultativos, e 
que

desse exame resulte a conclusão de

que 
não há inconveniente, sob o

ponto 
de \ ista da saúde dos dois

e da 
prole, 

na celebração do ma-

trimonio.

Esse exame médico, cuja leali-

/ação está devidamente regulada

na lei, será, entre nós, em setor

bem restrito, a 
primeira 

experien

( ia 
que 

faremos do exame 
pre-

nupcial. Nessa experiencia, <0-

lheremos uma orientação 
para 

o

futuro, em tão 
palpitante 

assim-

io, e ela, 
por 

certo, nas capacita-

1 Á da conveniência ou inconveni-

encia da aplicação, em maior es

cala, dessa medida, hoje tão ar-

cientemente 
preconizada 

em nosso

meio, e cuja adoção, em face da

orientação 
que 

se imprimiu ao

Código Penal a entrar em vigor
o

110 ano 
próximo, parece 

será uma

demonstração cie coerencia dou-
j

ninaria do nosso legislador.

O art. 
3.0 

do Dec. n. 
3.200

prevê 
a hipótese cie 

pretender 
al-

gum nubente frustrar os efeitos do
•O

exame médico, habilitando-se, 
pa-

ra o casamento, 
perante 

outro

juiz, 
e sujeita 

quem 
assim 

proce-

der às 
penalidades 

do art. 237 cio

nosso Código Penal.
17
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Os efeitos civis do casa-

meti to religioso

Em seguida, trata o Decreto-lei

de 
que 

nos vimos ocupando dos

efeitos civis do casamento religio-

só, adotando modificações ao tex-

to da lei n. 
37<). 

cie 16 de 
Janeiro

de 1937, e estabelecendo, no art.

r,.0, 
que 

<> certificado de habilita-

cão 
para 

o casamento, expedido

pelo 
Oiicial do registro civil, 

po-

derá ser aceito 
por qualquer 

mi-

nistro religioso como 
prova plena

dos requisitos da lei civil. Nesse

ponto, 
entendemos 

que 
o legisla-

dor, ao invés do 
poderá que 

em-

pregou 
nesse dispositivo legal, e

que 
empresta ao 

preceito 
um ca-

ratei facultativo, deveria ter em-

pregado 
a expressão deverá, o 

que

asseguraria a obrigatoriedade da

aceitação do certificado cm apre-

ço, 
com os efeitos 

que 
lhe são

peculiares, 
uma vez 

que, 
efetiva-

mente, a ninguém será dado, no

Brasil, deixar de reconhecer que

a certidão de habilitaçao lorne-

cida 
pelos 

Cartorios do Registro

Civil seja a 
prova 

de 
que 

os nu-

bentes satisfizeram as exigências

da nossa lei civil.

Não se deve 
perder 

de vista 
que

o Decreto-lei de 19 de Abril ulti-

1110 reconhece, e não 
poderia 

dei-

xar de fazê-lo, às confissões reli-

giosas 
o direito de exigir outros

requisitos, além dos taxados na

lei, daqueles 
que 

se 
quiserem 

ca-

sar 
perante 

os seus ministros.

Assegurada a 
gratuidade

do casamento civil

Na 
preocupação 

de assegurar,

realmente ,a gratuidade 
do casa-

mento civil, 
que, 

ainda, infeliz-

mente, não é 11111 fato concreto,

em 
que pese 

o 
que 

estatuía a

Constituição de 16 de 
Julho 

de

1934 
(art. 

146 e seu 
§ 

único), a

exemplo da Carta Política de 1891,

o Decreto-lei n. 
3.200 

determina,

em seu art. 0.°, 
que, 

no Distrito

Federal e no Territorio do Acre,

a habilitação, a celebração, o re-

gistro 
e a 

primeira 
certidão do ca-

samento das 
pessoas 

reconhecida-

mente 
pobres 

serão 
gratuitos, 

isen-

tos de 
quaisquer 

selos e emolu-

mentos. A 
pobreza 

dos nubentes

já 
não será atestada 

pela 
autori-

dade 
policial 

do lugar de residen-

cia dos mesmos, e sim 
pelo 

Pre-

feito, ou 
por 

funcionário mun:

cipal 
por 

ele designado 
para 

tal

fim.

Por força do 
preceito 

do art.

41, 
os Estados terão 

que providen-

ciar no sentido de assegurar, em

seus territorios, essa 
gratuidade.

Consagra o art. 
7.0, 

em seu bo-

jo, 
importante 

providencia 
legal,

de há muito reclamada, e 
que,

agora, o visivel interesse do Esta-

do Novo em amparar a família

tornará magnífica realidade. Ira-

ta-se de assegurar a efetividade das

pensões 
alimentícias, o 

que, por

si só, 
justifica qualquer 

exagero

que, porventura, possa 
ter o legis

lador, no elevado 
propósito que

tem em mente. Permite a lei

que 
seja a 

pensão 
descontada, a

requerimento do interessado e 
por

ordem do 
Juiz. 

das vantagens 
pc

cuniarias do cargo ou lunção 
pú

blica, ou do emprego 
particular

que 
exerça o devedor, e 

paga 
a<>

beneficiário diretamente. 1 ao sa~

lutar medida é completada 
pela

que, 
com o mesmo objetivo, ob-

teve agasalho no 
§ 

único do artigo

citado e 
que 

diz respeito ao 
pa-

gamento 
de 

pensão 
mediante alu-
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gueis 
de 

prédios 
ou dc 

quaisquer

outros rendimentos do devedor.

Só as medidas 
que, 

até este ins

tante, tivemos o ensejo de comen-

tar sucintamenle bastariam, 
jm>i*

certo, 
|xira pôr 

em destaque o es

tatuto legal 
que 

as disciplina.

Entretanto, não 
parou 

aí a

ação vigilante do Estado, através

das normas do Decreto-lei n. 
3.21x1.

Foi muito além. E' o 
que 

\e-

remos a seguir, 110 desen\olvimen-

io da a|fl"eciação 
que 

vimos ira-

çando.

O reconhecimento de

filhos 
naturais

No intuito de incentivar e faci-

litar o reconhecimento dos filhos

oriundos de uniões não 
protegi-

<las 
|K-la 

sanção legal, o Decreto

n. 
3.200, 

em seti art. 13, deter-

minou c|iic* os atos dessa nature-

/a se 
processarão 

isentos de selos,

emolumentos ou custas, no Dis-

trito Federal e no 1 erritorio do

Ac re, e 
pro\ 

idenciou 
para 

cjue,

nos Estados, a mesma coisa se ve-

rifique

As certidões de nascimento ex-

|>edidas pelos 
cartorios do Regis

tro Civil, 
que, 

até há bem 
|x>uco.

continham a declaração da natu

re/a da filiação do registrado, lio

je, 
em face cia 

prescrição 
do art.

1 
j 

do estatuto da familia, 
já 

não

a conterão. Se o registrado é li-

lho legítimo, ou ilegítimo, não

esclarecerá a certidão, a não ser

a requerimento do 
proprio 

inte-

ressado, ou em virtude de deter-

minação cie autoridade 
judiciaria.

Poupar-se-á, assim, ao registrado

que 
é filho natural, o vexame, da-

cios os 
preconceitos 

vigentes cm

nossa sociedade, de talvez ver

mencionado na certidão do assen-

to do seu nascimento. E' uma n»e

elida merecedora de encomios.

I\stipulados out r<>.v

fatores

Nos artigos 15 e il>. completai!-

do os benefícios do dois dispôs i-

tivos 
precedentes, 

em 
prol 

dos (i

lhos naturais, são estipulados ou-

tros favores.

Não escapou à ampla visão so

ciai do legislador a necessidade de

traçar normas concernentes ao ins

tituto do bem de familia. E o

fez com alta sabedoria e 
pruden

te acerto. Os artigos 19 a 23 fa-

Iam bem claro a esse respeito. A

regra do art. 19 há muito er 1 re-

clamada. Agora, 
já 

não será pos-

sivel, à vista cio 
que 

nela se dis

pôs, 
a instituição e bem de lanii

lia do imóvel de valor superior a

cem contos de réis. Essa limitação

é aconselhável e constitue, 
pois, 

o

preenchimento 
de uma lacuna 

que

todos deparávamos na nossa lei

civil. Disciplinando, nos arts. 
70

a 
73, 

o instituto em análise, o Cod.

Civil Brasileiro não atentou nes-

sa 
particularidade, 

agora vislum

brada 
pelo 

legislador.

No art. 20, está determinado

cjue o 
prédio 

instituído em bem

cie familia não será inventariado

nem 
partilhado, 

enquanto conti-

nuar a residir nele o cônjuge so-

brevivente ou o l i lho menor, e no

art. 22 se cogita da instituição em

bem cie familia de 
prédio 

de /<>

na rural, hipótese em 
que 

faculta

a lei a inclusão na instituição da

mobília e utensílios de uso do-

mestiço, 
gado 

e instrumentos de

trabalhos, os 
quais 

serão discriuti-

nadamente mencionados na esc ri-

tura 
pública 

respectiva.
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O amparo à 
fatniha

Procurando fomentar o amparo

à família, à segurança do seu bem

estar material, através da 
prática

desse importante instituto, o De-

.reto-lei n .3.200, em seu ari. 23

seus 
parágrafos, 

concede isen

ção 
de impostos 

para 
a aquisição

do imóvel, até 
5* 

,ooo$ooo, c re-

dução de cincoenta 
por 

cento nos

impostos federais, inclusive os do

Distrito Federal, 
que 

recaiam so-

bre 
prédios 

urbanos e rurais de

valor superior a 
go:ooo$ooo, 

ins-

t mudos em bem de família, ou

sobre os seus rendimentos.

Com tão salutares e louváveis

providencias, 
é dc esperar, da

parte 
dos chefes dc familia bra-

sileiros, compenetrados do dever

que 
lhes incumbe na defesa e 

pro-

teção de sua 
prole, 

e tendo em

mira os altos 
propósitos 

do 
gover-

*m), 
uma maior utilização do bem

dc familia. Essa c uma das fina-

lidades do Dec. lei de 19 de

Abril. Urge 
que 

o incentivo do

poder público 
encontre 

justa 
cor-

respondencia no exato sentimen-

to e nítida compreensão das res-

ponsabilidades 
dos 

que 
têm lares

a defender e amparar.

A concessão de mutuos

para 
casamento

Outra medida 
que 

não 
pode

passar 
sem registro é a da con-

cessão de mutuos 
para. 

casamento.

Autorizando os institutos c cai-

xas de 
previdencia, 

bem como as

caixas econômicas federais, a con-

;eder a seus associados ou <x tra-

balhadores de 
qualquer 

categoria,

dc idade inferior a 
30 

anos e re-

sidentes nas localidades em 
que 

tc-

nham sede, mutuos 
para 

casamen-

to, conforme 
prescreve 

o art. 8.°.

o legislador, com 11111 viva intui-

ção 
da realidade nacional, sen-

ti lido e compreendendo, 
pelo 

exa-

me das condições atuais da nossa

sociedade, 
que 

dificuldades de or-

dem econômica, vêm, de último,

determinando uma crescente dimi-

nuição, não só no número dos ca-

samentos, como também no coe-

ficiente da natalidade, visa a re-

mover esses dois 
graves 

males 
que

ameaçam, seriamente, abalar o

organismo nacional, afetando a

sua vitalidade, 110 futuro.

E como não fosse, 
por 

si só, ca-

paz 
de debelar o mal o remedio

do citado art. 8, o legislador, 
que,

com clarrvidente acerto, regulou

a concessão dos mutuos e o seu

pagamento, 
em diversos 

parágra-

fos desse mesmo dispositivo, com-

pletou-o 
com a medida do 

§ 7.0.

Esse 
parágrafo 

manda fazer uma

dedução da importancia corres-

pondente 
a dez 

por 
cento da 

quan-

tia inicialmente devida, ou uma

redução, também de de/ 
por 

cen-

to, na amortização mensal, 
pelo

nascimento de cada filho do ca-

sal.

Essa dedução ou redução será

feita mediante a apresentação da

certidão do registro do nascimen-

to e de atestado de saúde firma-

cio 
por 

medico designado 
pela

instituição credora, depois do tri-

gésimo dia de vida .
o

A diminuição do

débito

O casal beneficiado 
pela 

obten-

cão de um mutuo, 
que, 

na forma

dos 
§§ 4.0 

e 
5.0 

do citado art. 8.°..

se destina à aquisição de um imo-

vel, com a averbação de bem dc

familia, após a celebração do ca-
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samento, clc 
preferencia 

110 dia

deste, claro é 
que 

o máximo in-

leresse terá cm ver diminuído o

seu debito.

E sendo 
positivo 

esse interesse,

clc sc materializará na constitui-

do clc 
proles 

numerosas, 
pois que.

quanto 
maior íôr o número de li-

lhos cjuc o casai dê ao Brasil, tan-

to menor será o montante das

amortizações mensais 
que 

lhe com-

petirá pagar, para 
resgate do mu-

tuo, no 
prazo 

convencionado, 110

máximo clt* 20 anos, segundo lixa

o art. 8.°, 
§ 

6.°.

Não fita aí, entretanto, 
o bene-

ficio do Í5 
7.". 

Nova oportunidade

ele oferece ao mutuário 
por 

re

dução da imporiam i;t do mutuo,

quando 
< ;ic!;i fi 1 lio completar dez

anos de idade. Provando, então,

que presta 
ao filho a devida assis-

tene ia e 
que 

o educa convenicn-

temente, o mutuário abaterá de

dez 
por 

cento a 
quantia 

de mutuo,

ou, st* 
preterir, 

a mortizaçao meu

sal a cjue se obrigou.

Prevenindo a hipótese da sus

Itensão justificada 
do 

julgamento

cias amortizações mensais, isto e.

da suspensão em \irtuclc de doen-

ça 
ou cie desemprego involuntário

cio devedor, a lei laculta a insti

tuição niutuante conceder 11101 a-

toria, 011 reduzir a inijx)rtanc ia

das 
quotas 

a serem 
pagas. 

K* o

que 
se lê 110 S(' cio 

já 
reterido

art. H.°. E 110 art. 11, obedecen

do ao mesmo razoavel critério

aqui enunciado, 
se estatuc uma

providencia 
de alcance mais lato

e 
que 

bem mostra o 
profundo 

sen-

tido de 
justiça 

social, dominante

na legislação, já 
bem vasta, epie

nos vem dando o Estado Novo.

Regula esse inciso legal o caso cia

precariedade 
da situaçao cia fami-

lia do devedor, conseqüente à

morte deste, determinando 
«1 con-

cessão, a critério cio Ministro clc

que 
depender a instituição 

credo-

ra, de 
quitação 

da dívida. Em tal

emergência, a indenização correrá

por 
conta dos colres federais.

Outra cspecie de

m ntuo

Outra especie cie mutuo é, ain-

da, 
prevista 

110 estatuto cia fami-

lia. Referituo-nos aos nuituos 
pa-

ra acpiisição de enxoval e insta

lação da casa, de iuiportancia nun-

ca superior a <> contos de réis e

correspondentes a uni ano das

vantagens 
pecuniarias percebidas

pelos 
trabalhadores de 

qualquei

condição, a 
juros 

de seis 
por 

ccn-

to ao ano e amortizaveis cm 
pies-

tações mensais, no 
prazo 

de 
5 

anos.

A concessão desses mutuos esta

disciplinada no art. 
9.0 

e seus

1.° e 2.0.

No artigo 17. o Dec. lei n.

a. 200 estipulou unia medida em

beneficio da mulher brasileira ca-

sacia com estrangeiro, em regime

matrimonial exclusivo da coniu-

nhão. Em consecjuencia desse 
pre-

coito, na ocorrência da morte do

marido, a mulher brasileira terá

o usufruto vitalício da 
quarta

parte 
dos bens deixados 

pelo 
mes-

mo. se houver filhos brasileiros

do casal. Não havendo estes, o

usufruto será da metade cios bens.

Ainda outra 
providencia, 

tam-

bem reterente a sucessão, em ia-

vor de brasileiros, é adotada 
pelo

Dec . lei em tela, em seu art. 18.

)á 
muito dissemos, embora sem

que 
nos detivéssemos, como seria

cie desejar, em aprolundado exa-

me cie cada uma cias importantes

medidas acauteladoras cio interes-

se e do bem estar cia família bi a-



\ 1 El DE PROTEÇÃO 
E AMW

silcira, em torno do estatuto com

que, 
em 19 de Abril deste ano, o

Presidente tia República 
brindou

a nação. Por certo, tão notável

diploma 
legal requer comentários

mais autorizados. 
Para clc, nao

tardará que 
sc volte a atenção cs-

clarecida 
dos doutos.

Não concluiremos, 
entretanto,

esses ligeiros comentários 
sem ala-

dii aos abonos familiares que 
a

lei manda conceder, em seu art.

:>S, a todo funcionário público, 
fe*

deral, estadual 
ou municipal, qual-

quer que 
seja a sua situação, que

perceba, 
mensalmente, 

menos de

conto de réis de vencimentos,

e, em seu art. 29, aos chefes de

lamiLia namerosa que, 
exercendo

qualquer 
modalidade 

de trabalho,

perceba 
retribuição 

insuficiente

para 
atendei 

às despesas com a

satisfação das necessidades 
essen-

riais e mínimas de manutenção 
de

sua 
prole. 

Não temos 
palavras 

com

que 
louvar o acerto de tão 

justas

providencias. 

E' 
para 

lembrar,

nesse tocante, que já 
tivemos, en-

tre nós, iniciativas 
no sentido do

estabelecimento 
do abono lami-

liar relativamente 
aos funciona-

,i„s 
públicos. 

Se a memória 
não

nos falha, há tempos atrás, o Rio

Grande 
do Norte, segundo 

vimos

em telegrama 
dali 

procedente,

concedeu 
o abono 

familiar aos

seus servidores.

Assegurada 
a 

preferencia

aos casados

São, ainda, dignas de menção,

no estatuto 
da lamilia, 

as dispo-

sições assegaradoras, 
em ígualda-

de de condições, 
no serviço pabli-

co federal, estadual 
ou mamei-

pai, 
de 

preferencia 

aos casados.

\s disposições 
reguladoras 

dessa
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preferencia, 

as do art. 2O e seus

§§ 
i.°, 2.0 e 

3-°, 
foram recente-

mente modificadas, por 
Decreto-

lei 
que 

determinou a sua vigen-

cia a 
partir 

de i.° de 
Janeiro 

de

l942'

No seu art. 
37 

o Dec. lei 
3.200

nos dá o conceito de familia nu-

merosa. Fazia-se mister essa deli-

nição, uma vez 
que 

a lei, em mais

de um 
passo, 

se refere a famílias

numerosas. 
Segundo o citado ait.

37, 
a lamilia é numerosa quando

tem 

"8 

ou mais filhos, brasileiros,

até 1S anos de idade, ou impossi-

bilitados de trabalhar, vivendo tin

companhia e a expensas dos 
pais

ou de 
quem 

os tenha sob sua

guarda, criando-os e eclucando-os

a sua custa .

Asseguradas 
outras

providencias

\ quem 
le o notável diploma lc-

gal 
(pie vimos comentando 

e, em-

hora 
perfunetoriamente, 

se de-

tém na apreciação 
de suas inúme-

ras 
providencias, 

não escaparao,

cie certo, ainda, e 
por 

isso me-

recem aqui consignadas, 
as con-

c ementes à redução de taxas de

matrícula, 
nos estabelecimentos 

de

ensino secundário, 
normal e 

pro-

fissional, oficiais ou fiscalizados,

para 
as famílias com mais de um

lilho, e as 
que prescrevem 

— tais

são as dos arts. 30 
e 

31 
do Dec.

11 
^ 

200 
— 

que 
as instituições de

assistência já 
existentes 

ou 
que 

se

organizarem, para proteção 

as la-

inilias em situação de miséria, se-

rão de modo especial, sabvencio-

nadas pela 
União, 

pelos 
Estados,

pelo 
Distrito Federal e 

pelos 
Ma-

nicipios, 
e 

qae 
todas as associa-

ções 
recreativas e desportivas que

gozarem 

de favor oficial 
serão
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obrigadas a admitir, 
gratuitamen-

te, como seus associados, filhos de

famílias numerosas, residentes na

localidade, na 
pro|>orção 

de um

|K>r 
vinte dos socios inscritos a

título oneroso.

Com a menção de mais essas

medidas, de cujo acerto e eviden-

te significação não cabe duvidar,

temos, ainda uma ve/., ressaltado

o real merecimento do estatuto

legal em estudo, 
qtie 

é mais um

eloqüente atestado da renovação

|X>lítica 
e social 

que 
se 

processa

em nosso 
país 

e do sentido 
pro-

fundamente humano 
que 

vem <>

Presidente Getulio Vargas inipri-

mindo ao Governo Nacional.



Os trâbólhos 
manuais 

e a Constituição

de 10 de Novembro

tomaz xewlands 
neto

I éenico de Educação do Instituto Nacional

de Estudos Pedagógicos

O nulo, deste ailiiio relere.se aos trabalhos manuais nas escolas e na educação

' 

Mostra a evolução deles nos Estudos Unidos, na educação co-

Z ln Tnão soa,ente na 
profissional. 

Os trabalhos manuais cof»o Mar»

,/,¦ saúde; noções técnicas às crianças; influencia dessa cducaçao

J,o industria,: c como cucara o assunto, a Constituição de ,o dc \o-

vcnihro.

ACONSI 

11 1'IÇAO de IO cie No-

vembro de it):»7 inscreveu no seu

artigo 131 ° 
principio 

da obriga-

toriedade dos trabalhos manuais em to

tias as escolas primarias, 
normais e se-

cundarias. Esse principio 
é absoluto e

nenhuma escola desses tipos 
poderá 

sei

autorizada ou reconhecida 
st- deixar de

cumpri-lo.

Parece-nos, inicialmente, que 
essa

obrigatoriedade 
dos trabalhos manuais

estaria melhor situada numa lei nacio-

n;il de educação do 
que 

na carta poli-

tica. De fato, 
poderia 

ser arguido que

tal obrigatoriedade 
não c\ essencialmen-

te, matéria constitucional.

Pondo de 
parte, 

entretanto, essa 
ques

tão de técnica legislativa para 
conside-

rar cm si mesmo o 
preceito 

da obriga-

toriedade dos trabalhos manuais, a 
pri-

ineira reflexão que 
se impõe é o fato

da importancia atribuída pelo governo

nacional a esse aspecto da educação co-

muni. Os trabalhos manuais, colocados

nos 
programas 

de educação comum em

carater obrigatorio 
e não considerados

matéria privativa 
da escola profissional,

constituem uma 
quebra 

das nossas tra-

dições educacionais. 
Esse rompimento

com o nosso passado pedagógico 
repre-

senta verdadeira revolução contra o

preconceito 
acadêmico que 

sempie re-

conheceu duas formas opostas de educa-

cão: uma, de conteúdo cultural ou li-

beral, destinada a 
preparar 

doutores, e

outra, 
profissional, prática 

e manual..

para 
as massas.

Mas apesar de incluído na constitui-

cão, o novo 
principio 

educacional cuja

aplicação viria transformar as nossas

práticas 
escolares, ainda não está sen-

do obedecido, embora a carta de 10 de

Novembro afirme que 
nenhuma escola

primaria, 
secundaria ou normal poderá

existir sem 
que 

inclua os trabalhos ma-

miais nos seus 
programas.

Uma revolução em nossas

tradições

Por 
que 

o 
preceito 

constitucional alu-

dido não tem encontrado eco em nossos
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meios educacionais? O 
próprio 

Ministio

da Educação c Saudc, 
que 

alude, fre-

quentcinentc. 
à excelencia educativa do

latim, não tem 
prestado 

muita atenção

.10 
problema 

<los trabalhos manuais na

escola. No entretanto, o 
principio teó-

tito da sua obrigatoriedade 
já 

tein 
qua

si 
quatro 

alies. E' 
preciso que 

a sua

aplicação eficiente se torne realidade.

Essa aplicação, criteriosamente orienta

da. terá 
profunda 

rej>ercussão na <ultu

ra 
populai 

nrasileiia e virá lutar con-

tra a oposição entre o ensino manual

v o acadêmico, visivel através de toda

.1 nossa evolução 
pedagógica.

(>s colégios d s 
jesuítas, 

«li- (onteudo

accntuadamentc humanístico 
(tomada

essa expressão na sua acepção clássica),

com a influencia 
que 

exerceram em nos

sa formação social, explicam, em 
parte,

a feição não-utilitaria das nossas esco

Ias. A nossa organi/ação econômica, ba-

seada 110 trabalho escravo durante 
qua

tro séculos, concorreu 
poderosa mente

para 
separar, ainda mais. o 

"manual"

«Io 
" 
liberal". Se os escravos, como obser-

va Antonil, são as mãos e os 
pés 

do

senhoi cie engenho, este é o cérebro c

a vontade direUua do seu meio. Para

ele se fundavam as escolas. Kra seu o

privilegio 
da cultura. Mais tarde. as

iniciativas do 
jmncipc 

regente 1). 
João.

criando insii ntos de ensino superioi,

vieram dai maior 
prestigio ao acadcmi-

cismo e acentuai a distinção cntic o

bacharel e o homem do 
peno.

O debate atual sobre o valoi do latim

como disciplina obrigatoria 11a escola sc-

c uudaria brasilciia e o esejuecimento cio

preceito 
constitucional 

que 
obriga o

ensino dos trabalhos manuais em todas

as esolas 
primarias, 

secundarias c noi

mais demonstram cjue o 
preconceito

acadêmico ainda 
predomina em nosso

meio.

/ /umatiistuo (lassu o ( li uma

iiistno social

E tradicional a distinção entre hu-

manisitio e o cjue sc convencionou cha-

mar de utilitarisiuo 011 
profissionalismo.

O nome humanismo tem sido reserva-

do às humanidades 
greco-latinas. Por

cjue atribuir esse carater estático ao hu

manismo.' 
Que 

é, em síntese, humanis-

mo- Historicamente, representa uma re-

ação contra a escolástica: esta organiza-

\a o 111111 iilo na medida do divino, ao

passo 
cjue aquele o organizava na medi

da do humano. O humanismo nascente

foi 
procurar 

o seu ideal do homem 11a

antigüidade clássica. A descoberta dos

cânones 
gregos de equilíbrio, harmonia

e beie/a ofereceu ao homem do 
pre-re

nascimento os 
padrões 

da educação hu

maníst ica.

Ninguém nega. de boa fé, a inspira

cão e o exemplo cjue a Grécia e Roma

ainda hoje nos 
podem 

oferecer. Mas as

humanidades clássicas não ocupam, em

nossos dias, ih* campo cultural, a situa

ção 
de exclusividade e 

privilegio que

dcsfriitavm 110 
passado. 

Outrora, atraiam

todos olhares e representavam, 
prati

camenlc, o único meio de educação. Ho

je, já 
não bastam 

para 
a realização dos

objetivos educacionais do homem 1110

demo. I\ certo cjue servem à educação.

I>1 
i 1 it ipalmentc à 

|>rej>aração dos cjue sc

destinam às carreiras literarias. Mas.

não bastam nem a essa minoria. 
j>ois 

o

homem de letras do século XX é, antes

de tudo. uni homem do seu temjjo, ire

cessitando cie uma educação muito mais

rica do cjue a 
j)roj>orcionada apenas 

j>elo

convívio dos clássicos. As ciências exa

ias. os estudos biológicos e sociais, as

línguas modernas e as arte industriais

também têm valor humanístico. O hu

manismo não e uma realidade imutável.

Possne, antes, carater dinâmico e reflete

as características sempre em mudança, a

constante evolução e 
jnogresso 

do ho

niem soe ial.

Os trabalhos matinais e os

objetivos da educação

O valor dos trabalhos manuais deve

ser medido em termos dos objetivos da

educação. O 
problema pode 

ser 
proj>os

to da seguinte maneira: como os traba-

llios manuais servem aos fins da echia-

cação moderna?

Preliminarmente, torna-se necessário

definir esses fins. Sugerimos tomar co-

1110 critério os objetivos da educação

proj>ostos pela 

"(omissão 

de Reorgani-

zação da Educação Secundaria nos Es-

tados l nidos", reunida em 1918. Esses

objetivos, analisados na 
publicação cio

"Bureau 
of Education" desse 

país 
—

lhe Cardinal Principies of Seconda

rv Education" 
(Bulletin 1918, 11o 

35)

não se aplicam apenas à educação secun
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daria nem se restringem, cxclusivamen-

te. ao meio norte-americano. 
Na reali-

daòc. podem 
ser considerados como lins

uni\ei s«iis díi educação c(Mitcmj)(>i.

SS » os seguintes:

1)

2)

3)

I»

r>)

saúde;

dom mio <l;in técnicas fundaiucu

tais 
(ler, 

escrever e contar);

participação 
digna na vida d<

lar;

etii iene ia 
profissional;

participação 
na \ ida cívica;

emprego nobre cios la/eres;

caratci «no sentido ético).

|*.sses objetivos foram, aliás, antevis-

ms 
poi 

Herbert Spencer, eni iS(io. Num

<los seus ensaios sobre a educação, do

qual 
extraímos o trecho reproduzido a

seguir, Spencer analisou o 
que 

enten-

dia 
poi 

"v 
ida completa":

"Como 
viver? 

— eis a epiestão essen

< ial. Não apenas no simples sentido ma

icriai tia expiessão, mas na sua mais

larga acepção. O 
problema geral que

compreende todos os 
problemas 

espe-

<iais. consiste na orientação aceitada da

conduta em todas as direções e em to-

das as circunstancias: no modo de tia-

tai o corpo; no modo de tratai o espí-

rito; no modo de conduzir os negocios,

no modo de manter a família; 110 modo

de agir como cidadão; no modo de uti-

li/ar todas essa fontes de felicidade que

a natureza proporciona; 
no modo de

usar todas as faculdades para 
o maioi

bem de nós mesmos e do 
próximo: 

no

modo de levar uma vida completa. 1 se

isso é a 
grande 

coisa (pie 
precisamos

aprender, torna-se, por 
conseguinte, o

grande 
bem 

que 
a educação deve 

pro-

porcionar. 
Preparar para 

a vida com-

plcta 
é função da educação; e a tini-

r a maneira racional de 
julgar qualquer

atividade educativa está em ajuizai ate

que ponto 
ela serve a tal função (0*

Do ensino profissional paia

a educação comum

Antes de analisar o valor dos tra-

balhos manuais na educação comum,

tomando como critério a contribuição

que prestam 
aos objetivos da educação,

\ alei á a 
pena passar 

cm rápida revista

a evolução dessa forma de atividade nas

escolas norte-americanas, observando cc>-

mo serviu, a 
principio, 

à educação pro-

fissional 
para 

adquirir, finalmente, fun-

ção 
definida e cada vez mais ampla na

esfera da educação comum.

O 
prestigio que 

os trabalhos manuais

firmaram nas escolas dos Estados l ni-

dos é o reflexo da bem sucedida expe-

riencia de Victor delia Vos, 
que pôde

suprir, 110 último quartel 
do século

\1\, às crescentes exigências da indus-

tria ferroviaria russa, mediante a 
pie-

pai 
ação escolar de grande 

numeio dc

engenheiros mecânicos.

O sistema cie ensino, baseado na

análise minuciosa dos 
processos 

de tra-

halho e administrado rigidamente, pe-

netrou nos listados l nidos Quando 
cia

exposição de Filadélfia, em iH^G. Qua-

si cpie imediatamente, começaram a sei

adotados programas 
à russa nas esc o-

Ias técnicas e industriais cio 
país. 

Km

pouco 
tempo se acreditou no valoi eclu-

cativo geral 
dos 

programas 
dessa natu-

reza, que proporcionariam 
um aprinio*

ramento dos sentidos e desenvolvei iam

habilidades específicas. Vemos desde

então aparecerem na escola comum, ga-

nhando dia a dia maior relevo, os cur-

sos de trabalhos manuais. Tais cursos,

técnica e logicamente organizados, da-

vam ao aluno pouca 
ou nenhuma opoi-

tunidade cie iniciativa c auto-expiessão.

Aos instrutores cabia, em 
geral, 

a es-

colha dos trabalhos a fazer e a 
prede-

terminação inflexível dos 
programas 

e

processos 
a seguir .

Não tardou a reação contra esses pie-

ceitos, dirigida por 
Dewey e outros pio-

neiros. Foi reconhecido o 
principio 

se-

gundo 
o 

qual 
o valor educativo de 

qual-

quer 
matéria de ensino e, 

portanto, 
dos

trabalhos manuais, decorre cia sua ca-

pacidade 
de 

promover pensamento 
efi-

ciente e ação dirigida para 
um fim de-

terminado.

A criação da 
"junior-high-schoor, ou-

de o ensino é ministrado em cursos de

carater geral, 
destinados a exploiação

das aptidões e tendencias 
— seguida do

rápido desenvolvimento 
dos currículos

especializados 
da 

"senior-high-school",

resultou na reorganização 
dos 

progra-

mas de trabalhos manuais.

pag

i,) - SPENCER HERBERT; Essays on education and Hindred subjects,

6; Everymans Library, J. 
M. Dent & Sons, Londres, i9ti.
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l'm «!< >n aspectos caiar ter ísticos dos

novos 
programas 

consiste em st* clistin»

guircin. 
claramente, entre os 

propósitos

daqueles que 
servem 

principalmente 
a

ccliic ;i« ã ) 
geral 

e tios «}iic* st* destinam h

prcpaiai para 
o trabalho na industria.

<K trabalhos manuais sfio hoje con-

siderados, nos F.sUidtí I niclos, 
parte

integrante da educação comum e nao

aspecto particular 
ela educação profis-

sional. Não há conflito entre eles e o

ensino industrial. Este, serve aos 
que

estejam cm condições ele 
preparar-se

para 
o ingresso em 

profissões 
industiiais

ou 
que 

exerçam profissão 
des«e tipo e

necessitem ele aperfeiçoamento, ao 
passo

(Iue*» os trabalhos manuais 
proporcionam

experiências de carater 
geral.

( )\ trabalhoí\ mau uais

r a saúde

De um modo 
geral, 

a 
prática 

dos tra-

balhos manuais na escola envolve ativi-

dade muscular e compensa os efeitos de

longas horas de estudo. A manipulação

dos materiais nas oficinas escolares re-

presenta 
oportunidades de auto-expressão

e atividade criadora, fontes <1 e satisfa-

< fio interior e fatores de higiene meu-

tal. E ao 
pra/er 

de construir e fabri-

«ar. acresceu i a-se a utilidade 
que 

cada

pequeno 
objeto 

possa 
trazer ao lai . O

conforto 
que proporciona 

a 
poltrona

macia ou a lâmpada de leitura é. ine-

uavel mente, elementos favoravel à sau-

de. 
Quanta 

coisa a escola 
pode 

oferecer,

através das suas oficinas de trabalhos

manuais, em matéria de l>em-estar do-

méstico às classes 
pobres 

e mesmo a

classe media tias nossas 
populações.-'

Os trabalhos manuais t as

1t( nuas 
fundamentais

t m dos fatores da aceitação cios tra-

balhos manuais reside na sua força cie

motivação das matérias abstratas. A

aprendizagem da leitura, 
por 

exemplo,

p.xlcrá 
ser facilitada 

pelo 
uso de mate-

rial fabricado 
pelos 

alunos. A arithmé-

lie a será vitalizada nas oficinas e servi-

rá como instrumento 
para 

a solução cie

problemas 
reais da experiencia dos edn-

canelos. Isso exigirá, então, mais do

que 
o mero taciocinio em abstrato so-

bre 
questões 

numéricas imaginarias e

muitas vezes insípidas: será necessário

orçai custo de matérias 
primas, gastos

de material etc. K os relatorios de ati-

\ idades nas oficinas ou a descrição de

peças 
fabricadas serão oportunidades

para 
o uso funcional da técnica de es-

crever.

Os trabalhos manuais e a

participação 
digna na

xfida do lar

No arranjo material da casa, as artes

industriais podem 
estar 

presentes 
e 

pres-

tar reais serviços. O trato com os ma-

teriais de oficina educa o consumidor,

ensinando-o .1 comprar criteriosamente.

Ele sal>e o 
que 

é madeira, entende de

vernizes, conhece material elétrico, dis

tinguc a lã 
pura 

cia misturada com al-

godão. 
E mais. 

pode 
mesmo dispensai

certos serviços de bombeiro, marceneiro

c- eletricista, fazendo, ele 
proprio, pe

quenos 
consertos domésticos.

Os trabalhos matinais e o cm-

(nego 
nobre dos lazeres

Os 
grupos 

de* adolescentes em cada

esquina c à porta 
dos cafés, onde con-

versam vem 
propósito; 

as longas horas

de tédio nos dias de chuva: a coirida

impiedosa 
para 

as diversões excitantes

tudo isso 
pode 

ser atenuado quando

existe uma educação eficiente 
para 

as

horas de lazer.

A língua inglesa 
possue 

uma 
palavra

"hobby" — 
que 

é de tradução dificil

em 
português. 

Significa atividade que

sr 
pratica 

com interesse e amor, nas

horas de lazer, 
pelo prazer que propor-

ciou a.

Os trabalheis manuais 
permitem 

o de-

senvolv iinento de muitos 
"hobbies": 

a

fotografia, 
por 

exemplo e mais recente-

mente, o radio e a aviação civil 
— são

extremamente 
populares 

nos Estados

Unidos. Os clubes escolares de modelos

de avião, e mesmo os clubes de 
planado-

res, 
poderiam 

ser criados 110 Brasil, em

larga escala, servidos 
pela? 

oficinas de

artes industriais. lemos a impressão

de 
que 

tais clubes, além de atender à

necessidade do desenv lvimento da nos-

sa navegação aerea, viriam dar sentido

aos lazeres de muitos 
jovens 

brasileiros

que 
não sabem o 

que 
fazer das horas

em 
que 

não estão nas salas de aula.
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I itrganizaçfto das oficituis

í ivilização industrial

\ importam ia «lesse aspecto d» 
pio-

Identa atltptiic relevo qiiando 
se tonta

cm considerarão 
o fato de 

que 
a socie-

dade moderna é fundamentalmente 
in-

dustrial. O desenvolvimento 
da máqui-

na e a sua aplicação universal, determi-

nando o acrônimo progressivo 
dos 

pio-

dutos e servidos da industria, afeiçoa

;i ordem social cio 
presente.

Os edtu adores e administradores 
esto-

lares começam a reconhecer a impor-

tancia de incluir nos 
programas 

de tia-

balhos manuais itens que proporcionem

informações 
sobre as industiias, piomo

vendo, desse modo, melhor compreensão

ila sociedade moderna.

.1 organização das oficinas

de trabalhos manuais

V tendem i; . nos Estados Unidos, è

para 
a organizarão 

de oficinas gerais 
ou

mistas. Nenhum aspecto cio 
problema

terá recebido maior atenção em todo o

pais 
ilo que 

a criação dessas oficinas

gerais. 
As ra/ões cjue favoreceram tal de-

senvolvimento são as seguintes: a ofici-

„a 
geral proporciona 

(t). 
excelentes

oportunidades para 
a aquisição de tn-

formações sobre a industria e a socie-

dade industrial. (2) promove grande 
nu-

mero de atividades, o 
que 

torna possi-

vel oferecer c xperiencias de acordo com

os interesses e o nivel do desenvolvi-

mento <le cada educando e, finalmente

<H) representa um tipo de organização

que 
facilita a 

prática 
dos trabalhos ma-

miais da maneira mais econômica e,

tlesse modo, acessível, a maior número

de escolas e comunidades.

Acreditamos que 
a experiencia norte-

americana nessa matéria poderá 
ser ada-

ptada 
ao Brasil. K evidente que 

as

nossas escolas não terão luxo de criar

oficinas muito custosas. Mas, o 
princi-

pio 
fundamental de haver em cada es-

cola uma oficina geral 
onde 

possam 
ser

executados trabalhos em madeiia, me-

tal, eletricidade etc., parece 
a melhor

solução a<> 
pioblcma.

Resumo e conclusões

As idéias discutidas nos 
parágrafos

anteriores se resumem nos seguintes

pontos 
fundamentais:

1) a Constituição de 10 de Novem-

bro de 1 <>37 
preceitua 

a obrigatoriedade

dos trabalhos manuais em todas as esco-

Ias 
primarias, 

secundarias 
e normais

do Brasil. O 
principio 

constitucional

ainda não esta aplicado;

2) a obrigatoriedade 
dos trabalhos

em nossas escolas representa profunda

modificação cm nossas tradições de ui-

sino acentuadamente 
acadêmico;

o conceito de humanismo, 110 sen-

tido clássico, que 
reconhece valor hu-

manístico apenas às letras greco-roma-

nas, deve ser substituído pela 
concepção

do humanismo social, dinâmico. E hu-

manístico o conhecimento que 
serve a

integração social cio homem,

,) 
o valor dos trabalhos manuais

deve ser medido em termos dos objetivos

da educação, que 
se resumem no ideal

spenceriano de vida completa,

5) os 
trabalhos manuais, embora te-

nham servido, inicialmente, a educa-

ção profissional, 
são hoje fator da edu-

cação comum, cooperando para 
a rea-

li/ação dcxs seus objetivos;

6) as oficinas de trabalhos manuais

lucrarão em ter o ca ratei misto ou ge-

ral de centros cie atividades variadas,

atendendo às necessidades c 
pendores 

de

cada educando.
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i) d<setivolvimcnto vertiginoso (lo 
pais, 

em todos os setores de sua vida

social. obriga o Estado a uma continua e intensa atividade legisferante.

através da 
qual 

o Governo 
procura 

atender às múltiplas e complexas exi-

frencias 
do interesse coletivo. Resulta dai uma certa 

*inflação 
legislativa 

",

tio dizei de Cai nelutti, 
que, 

todavia, não e um fenômeno peculiar 
ao lira

sil, mas comum a todos os 
países que 

dispõem de (Movemos sinceramente

dispostos a atender, pronta 
e eficazmente, às necessidades dos 

governados,

(.raças a esse desvelo continuado pelos 
interesses coletivos, a legislação

do Estado Novo constitue um notável monumento de cultura 
que precisa

m estudado tom aninho, à luz do 
pensamento político que 

o inspira.

De fato, 
essa legislação não c, como alguns supõem, um corpo desconexo e

descontínuo, mas um todo harmônico e orgânico. em 
que 

vive a 
profunda

unidade do 
pensamento político 

do Presidente Getulio largas.

Pm ,s.so mesmo, a interpretação da nossa legislação não se 
pode 

limitai a

uma fria penetração 
e análise da regra legal, considerada isoladamente, mas

terá de atendei, não sô ao conjunto legislativo de 
que 

a norma c 
parti,

tomo ainda, à sua vi titulação com o 
pensamento político 

de 
que 

d i mana.

Xão hasta. 
pois. 

ao interprete um sólido conhecimento do Direito e da l.<

Hishnão vigente: c mister, ainda, uma 
grande 

intimidade com as diretrizes

lioliticas e filosóficas 
de 

que 
a atividade legislativa c. apenas, o reflexo.

Xão se trata apenas de interpretar o direito novo, mas de realizar os ohje•

tixtos 
políticos que 

o inspiram.

Pensamos, por 
isso, na organização, nesta Revista, de uma nova Setção,

de estudo da 
jurisprudência 

(tos nossos tribunais, à luz das tendenciãs do

Estado Sovo.

Xão nos move. neste empreendimento, nenhuma intenção de critica, mas.

tão s.micnte, o desejo da colaboração, sincera e desinteressada, tia obra in-

isente de adaptação e ajustamento do direito novo aos fatos 
da vida. sem

desvio dos intuitos do legislador.

Tribunal eotnpeletite pata 
o

julgamento 
dos recursos

interpostos pelas

autarquias

OACORDAO 

profe 
rido 

pelo 
Supre

mo Fribunal Federal, no agravo

de 
petição 

n. 8.745 (Jornal 
cio Comer-

cio, de 6 de Setembro de 1941)* venti-

lou 
questão 

de muito interesse nesse tão

debatido e ainda muito incerto 
proble-

ma da competencia, nos 
processos 

em

que 
sejam 

partes 
autarquias criadas 

pe-

Ia I nião.?
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Fixaremos aqui, apenas, a 
parte 

do

acórdão que 
decidiu sobre a competem

cia para 
conhecer dos recursos interpôs-

tos pelas 
autarquias, das sentenças ema-

nadas do Jui/o 
dos Feitos da Htzenda.

Tratava-se, na especie, dc um exe-

, ,,ti\<> promovido pelo 
Instituto de Apo

sentadorias e Pensões tios Comerciarios,

para 
cobrança do contril>uições que 

lhe

.i.iin devidas. O executivo foi ajui/a

,lo em uma .Ias Varas <l<»s Feitos da l a

/eiida Pública, tendo o respectivo titu

lar julgado 
improcedentes 

os embargos

oimwios à 
penhor». 

O executado, venci

do nos embargos, interpôs agravo que

foi provido pela 
segunda turma <lo Sn

premo 
Tribunal Federal, para 

o elei

«> de determinar que 
o caso tosse sul)

metido ao Juizo 
Civel competente, pa

ra conhecer <la cspccie, com recurso

|>ara 
o Trilninal de Apelação do Uísin

to Federal.

Fsse acordão, tocla\ia, foi embargado

pelo 
Instituto exequente e. atinai, jul-

«aclo 
pelo 

aresto que 
ora se comenta.

O acordão examinando, 
reconheceu

sem dificuldade, a competência do 
Juízo

dos Feitos da Fazenda para 
conhecer cia

especie em 
primeira 

instancia. em face

do disposto no art. 15* 
11. 11 do Dc

creto-lei n.° 2.035. de 27 de Fevere.ro

de u»t<>. promulgado, 
posteriormente, 

ao

acordão da segunda turma acima citado.

Ouanto ao recurso, porém, 
entendeu o

Supremo que 
devia o mesmo ser enca-

minhado ao Tribunal de Apelação,

u7 ciue, não existindo interesse da l niao

, especie escapava à competencia 
da-

quele 
Egiegrio 

'lrihunal, 
tendo ficado

vencido o Ministro Laudo de C amargo

para quem 
o recurso deveria ser inter-

posto para 
o Supremo Tribunal,

Pena é 
que 

o Ministro epie ficou ven

ciclo na discussão não houvesse justili

cado o seu voto, porque 
a tese susteii-

tada parece-nos, 
data venia, a mais con-

senIanca co.n o espirito da legislaçao

do Estado Novo.

nisufií ientemem.

cxl>U<

O 
problema 

debatido é realmente di

ficil, porque 
o dispositivo 

cm que 
se cs

triboi. a argumentação 
do Instituto exc-

quente, paia pleitear 
o mesmo pr.vi-

leuio de fôro que 
compete a l 111a > c

dcral, não é suficientemente 
explicito.

Efetivamente, 
é o seguinte o texto do

art. 41, 
do Decreto-lei n. 2.122, dc

de Abril de 1940:

"O 
fôro do Instituto será o cie sua

sede, ou da sede de suas delegacias

nas ações em 
que 

ele fôr autor e o

réu resida na 
jurisdição 

cios referi-

dos orgãos,

£ 
ünico 

— São extensivos ao lus-

tituto os 
privilégios 

da Fazenda Pú-

blica, qtier 
epianto ao uso dos 

pro-

cessos especiais cie 
que 

esta goza pa-

ra cobrança de seus créditos, qu- 
r

lio concernente a 
prazos 

de regist os

<• custas, correndo os feitos cio s-u

interesse perante 
os 

Juízos 
cios l*ci

los da Fa/encla Pública e sob o 
pa

trocinio dos seus representantes 
le-

;:ais".

() 
preceito, 

como se \c. t onusso

entanto à competencia para julgamento

cios recursos derivados das ações propôs

t ,s pelo 
Instituto. Por outro lado, a u*-

ferencia à Fazenda Pública comporta a

cuuiparação 
tanto à Fazenda Pública da

União como à do Estado ou Município.

Daquele silencio e desta ultima tii-

cunsiancia, tirou o Egrégio Supremo 111

Umial a conclusão 
<!<-• 

que 
a compelen-

cia para julgar 
tais reiuixis nao e sua,

mas do Tribunal dc Apelação. 
A con-

rlusão a cpie chegou o mais alto tril.u-

uai do País é. sem dúvida alguma, pus-

sivel, mas não sc nos afigura a única,

nem tão 
pouco 

a 
que 

melhor se ajus

til aos objetivos 
visados pelo 

legisla-

clor.

De fato, a Constituição 
Federal, 

no

seu art. 101, n.° II, letra a, declara 1 
que

"compete 
ao Supremo 

Tribunal 
Fedeia

iuluar, em recurso ordinário, 
as causas

em que 
a União fôr interessada 

como

autora ou ré, assistente 
ou «poente .

No caso vertente, a União Federal nao

«ompareceu, no 
processo, 

sol) qua qu

dessas vestes.

O Decreto-lei 
n.° 2.035• de 1 c

vereiro de 1940, que 
dispôs sobre 01-

gani/ação 
da Justiça 

do Distrito Fede-

ral. estabeleceu, por 
sua vez, em seu

art. p,, 
<iue aos Juízos 

das Vaias da .1

zenda Pública 
compete processar '

iulgar: v„
•<, o _ ;ls causas em que 

a ia

zenda Pública 
da União e do Distri

to Federal forem interessadas 
cómo
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autoras, iés, assistentes c»n «poentes

e as 
que 

delas forem dependentes,

acccssorias ou 
preventivas;

2° 
— 

as causas cm 
que 

forem «la

mesma maneira interessadas a> au-

tarquias, criadas pela 
l'nião e 

pelo

Distrito Federal;

— as a^ões 
para 

a cobrança da

divina ativa, na forma do Decreto

lei u.° <»T>o. de 17 de Dezembro dt

193S...".

E no 
que 

laiige aos retursos o ait.

j7 
do mesmo Decreto-lei, prescreveu

que 

"os 
recursos de suas decisões serão

interpostos para 
as Câmaras Civeis do

Tribunal de Apelação. 
quando 

houvei

interesse da Fazenda do Distrito Fede*

ral. e 
para 

o Supremo I ribunal Fede-

tal, 
quando 

interessada lói a t nião, na

forma do aitigo antecedente".

Assim, 
poi 

s, os recursos cias decisões

dos 
juizes 

dos Feitos da Fazenda Pu-

blica serão encaminhados as Câmaras

Cíveis do I ribunal de Apelação, 
quan-

do houver interesse da Fazenda do Dis

trito Federal e ao Supremo Tribunal

Federal, 
quando 

interessada fôr a

União.

Ora, no caso vertente, interessada não

é, nem a 1'nião Federal, nem a Fazen-

da do Distrito Federal. Portanto. ligo-

rosa 111 eu te, não há como fundamentar,

nesse texto, a competência do 1 ribunal

de Apelação, 
para 

conhecer dos recur-

sos nos 
processos 

em 
que 

sejam interes

sadas autarquias criadas 
pela 

l nião.

A solução encontrada

Para checai a essa conclusão, o ator-

dão teve de 
proceder poi 

exclusão e.

efetivamente, foi o 
que 

se verificou.

Argumenta o acordão: O Supremo

Tribunal tem a sua compctencia dis-

eliminada 
pela 

Constituição Federal e

tal compctencia não 
junle 

ser ampliada

|K>r 
leis ordinarias. Além disso, 

«ciulo,

o Supremo um Tribunal de exceção,

não seria licito ampliar os casos ex-

pressos 
em 

que 
tem lugar a sua 

júris-

dição. Ora, se assim é. 
— 

não decla-

rando a lei 
que 

tais recursos devam ser

conhecidos 
pelo 

Supremo Tribunal e.

por 
outro lado, estabelecendo o art.

107 da Constituição 
que 

"excetuadas 
as

causas de competencia d.» Supremo I ri-

2)tinal Federal, todas as demais serão da

POLI I ICA

compctencia da justiça 
dos Estados, do

Distrito Federal ou dos 1 erritorios , 
—

forçoso é convir 
que 

os recursos, nos

processos 
cm 

que 
sejam interessadas au

tarquias, deveião ser examinados 
pelos

tribunais locais e não 
pelo 

mais alto

1 ribunal do País.

O fato, todavia, é 
que 

o 1 ribunal cie

Apelação, 
por 

sua vez, terá razões de so

bra 
para 

sustentar, relativamente aos

processos 
em 

que 
seja 

parte 
a Autar-

quia 
acima íeferida, 

que 
a competen-

cia também não é sua, em face dos tex

tos legais. De fato. 
poderá 

dizer o Tri-

hunal local, não só c» do Distrito Fede-

ral como o cios Estados, 
que 

a sua com-

petcncia 
se estende somente aos recui 

-

sos interpostos das decisões dos 
Juizes

privativos 
da Fazenda Pública, 

quando

houver interesse da Fazenda Municipal

ou Estadual; 
que, 

além disso, o 
pará-

grafo 
único do art. .ji do Decreto-lei

11.0 2.122 supra mencionado, ao esten-

der ao Instituto dos Comerciai ios os

privilégios 
da Fazenda Pública, 

queria

íefcrir-se à Fazenda Pública da 1'nião,

de vez 
que 

tais autarquias, 
pela 

sua

qualidade 
de orgãos auxiliares do Po-

ciei Federal, estão muito mais 
próximas

deste do 
que 

dos Estados e Municípios

e a sua condição deve ser equiparada,

de 
preferencia, 

à da 1'nião Federal do

íue à dos Kstados ou Municípios.

Certo é 
que 

a decisão do Supremo I ri-

hunal, devolvendo o conhecimneio do

caso concreto ao I ribunal de Apelação,

será vinculante 
para 

este. Mas, se-lo-à,

somente, 
para 

o caso 110 
qual 

o acordão

foi 
proferido. 

Em nova especie 
que 

sur-

ja. poderá 
o Tribunal local declarar-

se incompetente, o 
que 

obrigará o re-

curso ao Supremo 1 ribunal, 
que, poi

sua vez, restituirá o caso ao conheci-

mento daquele tribunal c. 
por 

força

dessa devolução, o Colégio local deverá

decidir. Com esse 
procedimento, 

tocla-

via. não teremos facilitado a 
justiça 

às

parte 
nem tão 

pouco 
dado ao caso

a melhor interpretação.

Ninguém discute 
que 

a 1 nião 
julga

soberanamente da existencia ou inexis-

tencia de seu interesse em uma deter-

minada 
questão. 

E se ela 
pode, 

atra-

vés do 
pronunciamento 

de 11111 dos seus

procuradores, 
atrair 

para 
o 

juizo que

lhe é 
privativo 

uma ação 11a 
qual 

se

pretenda 
interessada, 

pode. 
eviclentemeu-

te, com maioria de razão, 
por 

meio de
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um ato legislativo, estabelecer a com-

petencia 
<lo seu |ui/ privativo para 

as

questões 
em 

que 
sejam interessados Or-

nãos 
Públicos que 

desempenham 
fun-

iões de indiscuthcl interesse para 
a

l nião.

I interpretação adotada

fycta 
Suf>remo

Tribunal

\ interpretação ailotacla pelo 
Supu

mo Tribunal poderia 
chegar a conse

quencias 
deveras enriosas. Imaginemos,

por exemplo, que 
o Governo, tendo em

vista ra/ões de ordem pr.Uica, 
resolves

se atribuir a cobrança de sua divida

ativa a nin orgão autônomo, 
desligado

da engrenagem 
ministerial e com as

características próprias 
de uma antar

quia. 
Pela interpretação 

do Supremo

rribunal, teríamos que 
os recursos ín

terpostos das decisões proferidas 
nos

executivos fiscais promovidos por 
css.i

autarquia, nos 
Juízos 

tia Fazenda Pú

blica, deveriam sei dirigidos ao lnbu-

uai ilc Apelação porque, 
em tais 

pio-

cessos, a União não teria assumido uma

daquelas clássicas posições 
de autora, ré,

assistente ou opoente, única hipótese

em que 
o acordão admite a possibilida

<lc da sua intervenção.

Ora. não há dúvida alguma de 
que.

quando 
o Estado atribue às autarquias

por 
ele criadas o mesmo privilegio 

dc

fôro de 
que 

a União goza, 
está recOnhe-

tendo implicitamente 
o seu interesse

na atividade dessas autarquias. 
E, mais

do 
que 

isso, está admitindo que 
militam

em favor de tais organismos os mesmos

argumentos que justificam 
a criação,

paia 
a União, de um fôro privilegiado.

Por outro lado, parece 
certo 

que 
o

simples fato dc conceder-se a certas au-

tarquias o uso dos executivos fiscais,

de 
que 

se vale a União, na cobrança da

sua dívida, iá envolve, necessariamente,

todas as conseqüências daí derivadas, in-

clusive 110 
que 

tange ao recurso. E,

nesse particular, 
o Decreto-lei 11. 

960,

dc 17 de Dezembro de 1938, em seu art.

53, 
admite o recurso para 

o Supremo

Tribunal Federal, sc a dívida fôr da

União, ou 
para 

o respectivo Tribunal

de Apelação, se a dívida fôr dos Estados

ou Municípios, do Distrito ícdcral ou

dos Territorios.

Nenhuma referencia à compe-

tencia para julgamento

dos recursos

l ambem nesse Decreto-lei não se la/

referencia à cc.nipetciicia para julgauieu-

to dt s iccursos em 
que 

sejam 
partes

as autarquias.

todavia, estas, nos termos do Deere-

to-lei 11. 1.215, de 24 de Abril de

i()>»(), 
'.fio representadas em 

primeira

instância 
pelo 

Órgão do Ministério Pú-

blico Federal.

Ora. os membros do Ministério Pú-

blico Federal, quando 
agem nessa 

qua-

lidade, interpõem os seus recursos, sis-

tematicainente, para 
o Supremo liibu-

nal Federal, e ^cr-lhes-ia, certamente,

muito embaraçoso ter de recorrer de uma

sentença, como representantes do Mi-

uisterio Público Federal, 
para 

o Tri-

bunal local, ao invés de fazê-lo 
para

o mais alto lribunal.

Não há dúvida, porem, que 
a deci-

são do Supremo Tribunal se inspirou,

fundamentalmente, em uma interpreta-

ção 
demasiadamente rígida da Consti-

tuição Federal.

De fato, esse conceito dc 
que 

a com-

petencia 
tio Supremo Tribunal Federal

terá tle se limitar, forçosamente, a ma-

teria 
que 

lhe foi distribuída pela 
Clons-

tituicão merece ser maduramente me-

.»

ditado.

Certamente, mercê do texto constitu-

cional, a competencia aí atribuída ao

Supremo lribunal não 
pode 

sei, de

modo algum, restringida pelas 
leis or-

dinarias. Nada impede, porém, que 
seja

ampliada, desde 
que 

daí não resulte uma

ofensa 
para 

a competencia das 
justiças

estaduais, caso em 
que 

essa dilatação de

suas funções encontraria 11111 obstáculo

110 
proprio 

texto constitucional, na

parte 
em 

que 
define a competencia das

justiças 
estaduais.

E tanto isso é verdade que 
a recente

legislação trabalhista atribue ao Su-

premo 
Tribunal Federal competencia

para 
a decisão de 

questões 
não inclui-

das 110 texto constitucional, qual 
seja,

por 
exemplo, a solução do conflito de

jurisdição 
entre a 

justiça 
do trabalho e

a 
justiça 

comum (art. 36 
do Decreto-

lei 11. 1 237» de 2 de Maio de 1939)*

A ação declaratoria

O modo 
pelo qual 

foi redigida a

emenda do acordão profei 
ido 

pela pi 
i-
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•neiia 
turma do Supremo 1 ribunal t e-

dcral. nos autos da apelado n.° 7.163

(Revista Forense, volume S<>. 
pág. 312).

rst,1 a exigir uni reparo.

De fato, diz a ementa no m/ii inicio:

" 
\o Código de Processo Civil nfto

mais se encontra facultada •• ação dc-

laratoria. Mas. esse fato nao 
prejudi-

.1 em gráu 
oe recurso a açao dei laia-

toria intentada, de acordo com a lei

antiga".

\ 
piimeira parte 

da ementa relativa

.1 inexistência tia ação declaiatoiia 110

Novo Código do Processo, foi extiaida

da 
preliminar 

constante cio voto tl<>

Relator, Ministro C arvallio Mourão. e

o comentário cjue 01a tecemos se torna

tanto mais necessário quanto 
é certo

que 
esse voto 

paiece justificai 
«i afii-

inação constante da ementa, nos termos

em <111 c* foi feita .

Km Novembro de 193*» a Caixa Eco

uómica ajuizou na i.Sl \aia dos l*eitos

da Fazenda Pública uma ação sumaiia

cleclaratoi ia. tom fundamento nos ,111^.

-,7<» 
e seguintes, do antigo Código do

Processo Civil e Comercial do Distrito

Federal, então em vigor, 
para 

o fim de

ser reconhecido c declarado por 
senten

ca o seu direito ;io reembolso cio capi-

tal, 
juios 

e demais despesas, de 11111 em-

presumo 
feito ao réu, 

|>t>1 
uma tias

agencias da autora. O 
juiz 

de 
primeira

instancia julgou 
improcedente a ação

proposta 
e dessa decisão houve apelaçao

para 
o Supremo Tribunal Federal. O

recurso estava ainda 
pendente 

de dcci-

são. 
quando 

entrou em vigor o Novo

( ódigo tlt» Processo C.ivil.

I br eliminar Uvantada ('rio

!\tiflistro Canta Ui o Atourão

Salientando essa circunstancia, o Mi-

nistro Carvalho Mourão levantou a se

guinte 
indagação 

preliminar

"Antes 
de tomar conhecimento do

presente 
1 ei urso de apelação, cunv

pre 
decidii uma 

questão preliminar

decorrente da entrada em vigor, na

pendencia 
do 

presente 
recurso, do

Código cL> Processo Civil no 
qual

não tnais se encontra facultada 
a

ação declaratoria de 
que 

110 caso

usou a autora. Estará, 
por 

esse fato,

prejudicada 
a 

presente 
ação?" 

(o gri-

fo é nosso).

Suscitada essa 
preliminar, 

o Ministre/

Relator entrou na apreciação da 
ques

tão de direito intertemporal, que 
resol

\eu com aquela segurança e 
proficien

cia 
que 

lhe são habituais,

Não nos interessa aqui a 
questão 

de

direito intertemporal resolvida pelo 
Mi

nistro Relator, mas tão somente a mm

afirmativa relativamente à inexistência

da ação declaraloria no atual Código do

Processo Civil. A tese sustentada nesse

acordão, sem dúvida alguma, está coi

reta, mas. data venia, carece cie um es

< larec i meu to f oniplementar.

De fato, 
quando 

o 
prolatoi 

tlt» acoi

dão afirma 
que 

o atual Código tlt» Pio

cesso não faculta a ação declaratoiia.

impõe-se 
precisar 

melhor o seu 
pensa

meu to, afim de evitar, ao leitoi despi c

\cuido, a confusão entre* a açao clecl.i-

ratoria, como 11111 tipo específico dt

processo, 
e o remedio especial a 

que 
se

refere t> .111. 
-,76 

dt» antigo Ctkligo dt>

Processo ( ix il tlt) Distrito Federal. Esse

Código dava à ação declaratoria a na-

tureza de ação especial, conforme se

pode 
verificar da sua 

posição 
110 nies-

mo, em 
que 

ocupava o título 8.°. tio li

\ro 
3.0, que 

cuidava tios 
processos 

es

peciais. 
Assim, 

quando 
t> Ministro Re

lator se referiu à inexistência, no Có-

digo atual, da ação em causa, 
quis 

sa-

lientar a ausência de forma 
processual

especial, no Novo Código, 
para 

essa

ação. A sua afirmativa, porém, 
de 1110

tlt) algum poderá 
ser tida como a ne-

ilação da existencia tia ação declarato-
n ^

ria, como tipo autônomo de 
processo, 

no

Novo Código do Processo Civil.

Efetivamente, a ação declaratoria 
que

os italianos chamam ação de mero

acertamento, está expressa mente 
previs-

ta no 
parágrafo 

único do arte 2." do

Código do Processo C.i\il, e o \aloi da

sentença nela 
proferida, 

está definido

claramente no art. 290 do mesmo Co-

digo. 

'lal 

ação, porém, 
deixou de obe-

j 1 
, «. ...

decer a rito especial, ficando sujeita a

forma 
processual 

estabelecida 
para 

o

processo 
ordinário.

A ação declaratoria. 
já 

agora, é uma

conquista definitiva da atual técnica

processual 
e o seu extraordinário valor,

como instrumento de 
paz 

social, não

poderia 
ter sido esquecido pelo 

No

torio. se inspirou iu>s mais sadios 
prin

\o Código 
processai, que, 

como é no

11 
pios 

da 
processualística 

moderna.
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Assim. pois. 
c em conclusão, a assei-

tiva constante da ementa ora examina-

tia deve sei tecebida em termos e com

este sentido estrito, a sal>er; de 
qut

deixou de existir o 
processo 

especial da

ação declaratoria qne. pelo 
novo Códi-

-o. obedecei i ao rito estabelecido para

o 
processo 

ordinário.

O reparo 
•• 

util, 
pincipalmente 

para

aqueles juristas (e 
não são 

poucos) que

111:111 hábito de citai os açor-

dâos 
pela 

simples leitura das suas

ementas.

.1 contagem de 
/>razo

\ redação d > art. -'7 «lo Novo Código

do Processo Civil, relativo ao modo de

contagem cios 
prazos, 

deu oi igeni a uni

certo estado cie confusão, nos meios lo

lonsi-s, tiuc. | 

'i 

agora. felizmente. po< 
c-

inos ler como definitivamente 
superado.

(0111 a firme/a de orientação adotada

pelo 
Supremo Iribunal fedeial.

\ dúvida resultou da circunstanc ia d<>

,it 27 em nuestão ter invertido a re-

j»ia 
iiadicion.il do nosso direito. seg«n-

Pio ;i ([liai contar-sc-iam 
<>s 

prazos 
cx-

cluindo se o dia do começo e incluiu-

do se o do vencimento. 
Sobre o assun-

Io. manifestou-se 
o 

proprio 
autor do

ante projeto, 
explicando que 

a redação

desse artigo, tal como sr encontra no

Código, resultara de um lastimavel eno

de revisão, pois 
não havia sido mten-

tão do lesgisladro alterar o 
principio

já 
fixado no art. 125 cio Código Civil.

Apesar dessas explicações, porém, 
e

máu grado 
a 

provisão 
esclarecedora 

do

Corregedor 
da 

Justiça 
do Distrito Fe-

deral, os juizes 
de 

primeira 
instancia

e os tribunais locais interpretavam 
di-

versa mente o 
preceito 

em apreço, resul-

latido daí um certo alarma nos meios

forenses. Já 
no recurso extraordinário

11 S-?12' 
0 Supremo Tribunal declara-

vã 
que 

não se lhe afigurava possível, 
sob

pretexto 
de observancia do art. 27 do Co-

digo do Processo, restringir-se o 
prazo

do recurso. F„ ainda recentemente, 
nos

acordãos proferidos 
110 recurso extraordi-

nario n. 4.088 e no agravo de instrumen-

to n. 9.691, 
aquele Egrégio Tribunal fir-

mou doutrin.i no sentido de reconhe-

ter. oficialmente, o erro de revisão exis-

tente no art. 27 do Código do Processo,

reconhecendo força e vigência à norma

do art. 125 tio Código Civil.

Neste 
particular, 

a decisão dada ao

recurso etraordinario n. 4.088 
foi es-

pecialmentc 
marcante. l)e fato. o l ri-

bunal de Apelação de Minas Gerais re

cusara-se a conhecer cie uma apelaçâ >

porque 
110 >eu entender, tendo sido o

respectivo processo protocolado 
110 dia

c) de Março, na Secretaria do I ribunal.

o 
prazo 

cie preparo (10 
dias), contado

de acordo com o disposto 110 art. 27

do Código do Processo, 
já 

houvera tei -

minado 110 dia 19* data em epie toia

feito. Dessa decisão houve recurso cx-

traordinario fundado 11a letra a cio ait.

121, 11. III. cia Constituição (decisão

contra a* letra.de tratado ou lei fede-

ral sobre cuja aplicação se haja 
ques-

tionado). O Supremo I ribunal, toman-

do conhecimento do recurso para 
dar

lhe 
provimento, 

reconheceu, implícita-

mente, que 
a interpretação ciada 

pelo

I rihunal de Apelação de Minas (*eiais.

;»o disposto no art. 27 em apreço, fôra

proferida 
contra a letra cie lei federal.

Certo é citio o Ministro Castro Nunes,

relator, teve ocasião cie declarar em seu

xoto cine 

"não 
conhecendo da apela-

ção, 
o Iribunal recorrido não violou

a letra do art. 27 cio Código cio Pro-

cesso à 
qual 

se tingiu", sendo, portan-

to, caso de não se admitir o recurso

extraordinário pelo 
fundamento invo-

cado. Todavia, o certo e 
que 

S. Rxcia.,

salientando a existencia. no ait. 27 em

apreço, de 11111 erro cie revisão, tomou

conhecimento cio recurso c com ele

toda a turma, com o fundamento invo-

cado, sendo, 
portanto, 

inelutavel con-

cluir 
que 

a tlecisão do 1 rihunal cio l".s-

tado de Minas foi tida como contraria

à lei.

O certo, porém, 
é 

que, já 
agora, em

face da reiteração das decisões do Su

premo 
Tribunal, nessa matéria, é cie se

esperar a fixação definitiva tia 
jurispru-

dencia no sentido de aplicar a contagem

cie 
prazos 

a regra do art. 125 do Códi-

go 
Civil que, 

110 Distrito tedeial, de-

verá ser combinada com o dispositivo

do art. 378, 
do Decreto-lei n. 2.035, tle

27 tle Fevereiro de 1940.
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LUIZ AXTOXIO DA COSTA GARI'Al.HO

Professo» na Facilidade Nat ional clc Direito

da tniveisidade do lirasil

Encerrada. 

como ficou

.pelo 
VIII avtigo da serie

que propus 
escrever, a apre-

ciação da atividade 
jurídico-legis-

lativa do Governo Vargas no

jHTÍodo 
de vigência cia Constitui-

ção 
de 16 de 

Julho 
de 1934» ini-

ciarei o estudo expositivo das

''transformações" 

que 
se operaram

com a implantação do novo re-

gime político, por 
virtude do 

gol-

pe 
de 10 de Novembro de !937*

quando 
o egrégio Presidente da

República, 

"atendendo 
às legíti-

mas aspirações do Povo Brasileiro,

íí 
paz política 

e social, 
profunda-

mente 
|>erturbada por 

conhecidos

fatores de desordem, resultantes

da crescente agravação dos dissi-

dios 
partidarios", 

bem como a 
que,

sob as instituições anteriores, não

dispunha o Estado de meios nor-

mais de 
preservação 

e de defesa

da 
paz. 

da segurança e do bem

estar do Povo, resolveu assegurar

à Nação a sua unidade, o respei-

to à sua honra e à sua indepen-

dencia, c ao Povo Brasileiro, sob

uni regime clc 
pa/. política 

social,

as condições necessarias à sua se

gurança, 
ao seu bem estar e a

sua 
prosperidade, 

decretando a

nova Constituição.

Na razão direta do em-

perra 
meti to legislativo

A desordem 
política 

e a con

lusão social, 
que 

encontravam

campo fértil e 
propicio para 

seu

desenvolvimento no ambiente

criado 
pelo 

sistema constitucional

vigente, marchavam e cresciam

11a razão direta cio emperramento

legislativo.

O velho sistema das competi-

ções partidarias, que 
a 

"Revolu-

ção" 
se 

propusera 
abrogar, renas-

cia mais vigoroso e mais violen-

10, talvez, e, 
portanto, 

muito mais

danoso 
para 

o interesse nacional,

e a ação legislativa do Congresso,

em funcionamento 
permanente, 

se

caracterizava 
pela 

inércia, 
pela

desidia, 
pela 

inutilidade.

As 

"leis 

complementares" da
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•Constituição não se votavam, e

estávamos já pelos 
lins ilo tcicei-

ro ano de Legislatura 
c as 

pro-

videncias 
de necessidade 

real e in-

dec linavel não se davam.

E 
que 

a Câmara 
dos Depu-

tados, 

"tinha 
mais 

que 
fazer e, en-

tretida com o andamento 
e a

aprovação 
de medidas 

de c ai atei

pessoal 

"destinadas 
ao favoreci-

mento de interesses particulares

em detrimento 
do interesse nacio-

nal". não se 
preocupava 

com o

cumprimento 
do seu de\ei 

pie

cipuo, da sua obrigação principal,

e nas 
pastas 

das suas connssoes

morriam 
e se esqueciam 

as inicia-,

tivas mais urgentes 
e necessanas.

Assim, na expectativa 
de uma

deliberação que 
não vinha, se

encontravam 
os anteprojetos 

de

leis inadiaveis pela 
sua importam

cia e 
pelo 

seu carater estrutural 
e

sua natureza 
básica.

Era essa, não obstante 
existi-

rem em ambas as Casas do Parla-

mento Nacional 
homens 

cultos,

patriotas 
e de valor, dispostos

sempre a 
prestar 

o seu melhoi

concurso, 
como acentuou 

o egie-

<rio Presidente 
na sua memorável

Fala, a situação 
do País 

pelos 
fins

de 1937 
quando 

"a 
lase 

parla-

mental da obra 
governamental 

se

processava 
antes como um oostr-

culo do 
que 

como uma colabora-

cão digna de ser conservada 
nos,

termos em 
que 

a estabelecer» 
a

Constituição 
de 1934 •

Obrigado 
<t optar 

pclu

continuação

Compreendendo 
bem a situação

ciuc se desenhava, 
foi 

que 
o egre-

<río Presidente 
concluiu patrioti-

camente pela 
necessidade 

urgen-

te e inadiável 
de 

"optar 

pela 
con-

tinuação do Brasil 
paia 

não optai

nela continuação 
desse estado de

coisas", 
pela 

razão de não ser 
pos-

sivel 

"haver 
meio termo ou con-

tem 
pori/ação" para quem quer

que 
fosse 

que, 
tendo uma noção,

mesmo reduzida, de responsabili-

dade e de dever e tendo 

"suficien-

te experiencia 
das asperezas do

poder", 
se visse na contingcnsia,

amarga de transigir em matéria de

interesse público, 
de cedei, nu-

111a 
palavra, 

"às 
mesquinhas 

irtjun-

ções 
da acomodaçao política 

.

Entre a existencia nacional e a

situação de desordem política 
e

social, entre o resguardo dos al-

los interesses nacionais e a agi-

tação regionalista que 
ia aos ex-

cessos da efervescencia, 
não havia

como hesitar. 

"Numa 
atmosfera

privada 
de espírito público, 

como

essa em 
que 

temos vivido, onde

as instituições 
se reduziam 

*is 
apa-

rencias e aos formalismos 
não cya

possível 
realizar reformas radicais,

sem a 
preparação 

previa 
cios di-

versos fatores da vida social", co-

mo disse lapidarmente 
o 1'resi-

dente, o 
qual, 

11a hora incerta e

grave 
da vida nacional, adotou

destemerosamente 
a única atiiu-

de compatível 
com a sua noção

de responsabilidade 
e na confor-

midade do 
primeiro 

e maior dos

seus deveres de Chefe da Nação:

• 

restaurá-la 
na sua autoridade e

na sua liberdade para preservar

lhe a 
pa/ 

e assegurar-lhe 
a uni-

dade".

Nesse propósito patnoti*: 

> e

com esse alto 
pensamento 

veio ao

encontro 
das grandes 

aspirações

nacionais, 
e, num movimento

marcante 
de coragem patriótica,

d« desassombro 
cívico, de deste-

mor viril, de espírito público,

"consagrou 
o sentido das reali-
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dades brasileiras", outorgado ao

Povo Brasileiro, no memorável 10

de Novembro de 1937»

Unia nova Constitui**10

na 
qual 

"se 

encontram o senu 
-

do construtor da nacionalidade e

o sentido renovador da Revolu-

m* tf

çao 
.

E essa Constituição, que 
se ca-

racteriza 
pela 

unidade, é o marco

inicial de um Novo Período de

gestão 
administrativa e de dire-

ção política que 
se assinala 

pelas

realizações notáveis, 
pela 

opero-

sidade criadora, 
|x'lo 

trabalho le-

cundo, 
pela 

atividade util de um

grande 
Governo.

Outorgando à Nação a nova

Constituição, 110 desempenho de

11111 mandato imperativo, na deso-

briga de missão 
providencial, 

te-

ve em vista o egrégio Presidente

"assegurar 
à Nação a sua unidade

sob 11111 regime de 
paz política 

e

s< K-ial"!

"O 
Brasil e uma república cujo

podei 
emana do Povo e é exerci-

do em nome dele, e 110 interesse

do seu Ixrm estar, cia sua honra,

da sua indc|>endcncia e da sua

prosperidade, 

sendo, outrossini,

tim Estado Federal constituído 
pe-

la união indissolúvel dos Estados,

do Distrito Federal e dos I erri-

torios".

E' assim 
que 

dispõe a Consti-

tuiçòes do Estado Nacional Brasi-

leiro 110 
passo primeiro 

do seu

Capítulo fundamental sobre a

"Organização 
Nacional".

Caracterizada 
pelo 

espírito rea-

lista 
que 

a inspira, a Carta Consti-

tucional de 1937 c, sem dúvida,

um Estatuto realmente nacional

porque 
atende, sem decalques e

adaptações de regras e de 
precei-

tos, de 
princípios 

e de normas

alienígenas, às nossas realidades-

objetivas, 
postas 

eni termos claros

e simples, ordenada com lógica e

com método, redigida com 
pro-

priedade 
e acerto.

Englobadas todas as ativi-
O

dades nacionais

Ao contrario da Carta de 1934*

"não 

se 
perde 

em digressões vãs.

nem desce a minúcias de regula-

mento", como foi dito algures, e

"formando 
11111 todo sistemático,

enuloba todas as atividades da vi

da nacional, 
para 

colocá-las sob

a direção, a orientação e a vigi-

lane ia do Estado".

Porcpie, como notou liatista de

Melo 
("Organ. Jud. 

e Apl. da

Lei") citando Levi Carneiro, 

"ne-

nhuni dos Capítulos da Consti-

tuição apresenta maior interesse

doutrinário e 
prático 

do 
que 

o cl<*

Poder 
Judiciário; 

e, mais do 
que

isso. 
porque 

de nenhum deles se

revelarão mais 
prontamente 

os

erros coni 
que 

tenha sido elabo-

íado", importa 
passar 

os olhos

jh 
Io sistema adotado 

para 
apon-

tar-lhe as características 
princi-

pais, 
aproveitando, 

para 
tanto, as

observações feitas e os conceitos

emitidos em 

"Da 
Indepcndencia

ao Estado Sovo

"Reagindo 

contra a superstição

secular da rígida divisão dos 
po-

podei 
es, irrealizavel 11a 

prática,

ela faz cio Presidente da Repú-

blica, muito mais do 
que 

secun

dario colaborador do Legislativo

pela 
formalidade da sanção das

leis, o iniciador das leis 
que 

o

Parlamento terá de discutir, 
per-

mitindo lhe também a faculdade

de expedir décretos-leis durante o

período 
das ferias 

parlamentares
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^>11 sobre a organização do Govcr-

no c da administração federal.

\ delegação de 
poderes, que 

a

•Constituição de 1934 
proibira,

tornou-se regra na Carta d;* No-

vembro.

\ e le ição direta 
passou 

a cc ns-

tituir exceção; o mito do voto

popular 
não 

podia 
subsistir. Ar-

lindando num se> sistema a vida

política 
do 

país, 
a Constituição

de Novembro aplicou o mesmo

processo 
à economia nacional.

Manifesta-sc logicamente, em ;o-

•dos os capítulos, o sett espírito

de coordenação e de harmoniza

cão de todos os seíorços do Esta-

do, dos 
grupos 

sociais e dos incli

viduos.

.1 auIotiotnia dos Estados

A autonomia dos Estados é c.on-

tida nos seus 
justos 

limites, do

maneira a afirmar-se sempre o

poder 
supremo da União.

Sobre a competencia tributa-

ria elimina as antigas confusoes,

declara expressamente que 
o ter-

vitorio nacional constitue uma

unidade cio 
ponto 

de vista al-

fandegario, econômico e comer-

ciai e veda definitivamente 
a 

pos-

sibilidade de 
qualquer 

imposto

interestadual, inclusive o de ex-

portação.

"Quer 
isto dizer 

que 
a Consti-

tuição de 1937 concretizou uma

<las mais velhas aspirações nacio-

nais, e, 
proibindo 

a 
guerra 

de tri-

butos entre os Estados, destruiu

11111 dos mais 
perigosos 

fermentos

de desagregação nacional .

Os Municípios, que, 
nos regi-

mes de 181)1 e 1934' eram entida-

41(is 
praticamente 

sem vida, foram

restaurados na sua lunção de cé-

lulas da democracia.
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Passaram a ser orgãos diretos

da representação 
política, 

neles se

constituindo os 
poderes pela 

elei-

ção para 
a Câmara dos Deputados

j cia maioria dos membros do Co-

legio Eleitoral do Presidente da
'O

República.

O Poder Legislativo

O Poder Legislativo, que 
se

comporá da Câmara dos l)epu-

lados e do Conselho Federal, c

exercido com a colaboraçao do

Conselho de Economia Nacional

C do Presidente da República,

cjiie e a autoridade suprema do

Estado e como tal coordena a ati-

\ idade dos orgãos representativos

de 
gráu 

siqxrior. dirige a 
políti-

ca interna e externa, promove 
e

orienta a 
política 

legislativa de

interesse nacional e superintende

a administração 
do País.

Dispõe sobre nacionalidade e

cidadania, sobre direitos e 
garan-

lias individuais; cogita da libei-

dade individual limitada 
pelo 

in-

tcresse da coletividade; trata da

imprensa, considerada na sua lun-

ção 
de carater 

público, que 
é na-

cionalizada; 
coloca a familia sob

a 
proteção 

direta do Estado.

Na ordem econômica 
institue,

em 
principio, 

o cooperativismo,

amplia as conquistas do trabalho

e sistematiza o espírito de sua le-

gislação; 
impõe a nacionalização

das riquezas minerais e fontes de

energia, como dos bancos de de-

pósitos 
e sociedades de seguros;

mantém o sistema regularizadoi

da imigração; e dispõe sobre a

segurança nacional e a defesa do

Estado.

E, 
por 

isso, 
que 

é confirmatorio

do < arater realístico da Constitui-

ção. que, 

"com 
o apoio das forças
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armadas e cedendo às inspirações

da opinião nacional" o Presidente

Vargas outorgou à Nação, foi 
que

.e disse 
que 

"o 

Brasil tinha, en-

fim, as instituições 
político-ecô-

nômicas correspondente» às suas

iiec essidades es|x*i iais".

Assim dito 
quanto 

ao aspecto

jeral 
da Constituição, resta enca-

. á-la do 
ponto 

de vista da organi-

/ação do Poder 
Judiciário, 

esse

que, 
11a frase lapidar e certa de

.iatista de Melo Filho, 

"é 

o 
poder

jH>r 
excelencia, o mais 

justo, 
o

uais suave, o mais elevado 11a hie-

arquia do 
j>ensaniento 

humano,

> 
que 

equilibra os fenômenos 
jx>-

Uticos de uma nação, e 
que 

me-

hor atende aos interesse dos in-

lividuos, salvaguardando os seus

direitos, 
garantindo 

a harmonia

• it»

ocial .

Sem reproduzir o texto dos arts.

15 da Constituição de 1891 e 
3.0

ia de 193*1 
— 

referentes aos or-

ãos da soberania nacional 
— 

a
t

Constituição de 1937 declara 
que

o 
|xxler 

emana do 
povo, 

em cujo

lome se exerce 
|x*los 

seus orgãos

rgítimos".

Uno r indivisível

Dentro de tal conceito, é de ver

que 
a denominação de Poder"

uada ao Legislativo como ao 
Ju-

Jiciario, 110 sistema vigente, é

implesmente enunciativa. O 
po-

ler agora é uno, indivisível; não

xxle ser desmembrado, nem bi-

>artido ou tri-partido.

E' 
que 

a velha concepção de

Montesquieu não corresponde

nais à realidade.

A sociedade 
política, 

110 concei-

•o 
de Pedro Timoteo, deve ser

;im corpo 
perfeito, 

em 
que 

o 
prin-

cipal dos orgãos 
— 

a cabeça 
—

prepondere, 
oriente, conduza, di-

rija os demais, embora, 
por 

seu

turno, nada 
}x>ssa 

fazer sem o con-

curso dos 
que 

lhe são subordina-

dos.

"Na 

multidão dos membros,

uni é o 
que 

a todos move", disse

Santo Tomaz de Aquino.

O novo Estatuto Político Na-

cional, dando ao Presidente da Re-

pública 
a suprema autoridade do

Estado, assegurou ao 
Judiciário

plenas garantias para 
o exercício

de sua função social-estatal, e as-

sim conseguiu realizar, de modo

completo, a conciliação necessa-

ria da organização federal com o

estabelecimento da 
Justiça 

Nacio-

nal: 

"fazendo 
desaparecer as con-

tradições e anomalias da organi-

zação em 
que 

tínhamos tantas 
jus-

tiças 
quantas 

as unidades existen-

tes". Exatamente como disse o

Chefe do Estado Nacional.

- ^ . .

Extintas as Justiça 
*. e~

deral eleitoral

Limitando os Orgãos do Poder

Judiciário 
Nacional ao Supremo

Tribunal Federal, aos 
juizes 

e tri-

bunais dos Estados, do Distrito

Federal e dos Territorios, e aos

juizes 
e tribunais militares, a

Constituição nova extinguiu, em

boa hora, a 
justiça 

federal e a 
jus

liça eleitoral, aquele criada 
pela

de 1891, e esta 
pela 

de 1934

Desaparecida, assim, a anomalia,

a 
justiça 

é hoje, no Brasil, uma

só, 
para 

formar um elo, a mais,

de fortalecimento da unidade iut

cional 
que 

o regionalismo enfca-

quecera pela 
exagerada compreen-

são de autonomia, 
gerando 

essa

ameaça impressionante e 
periga-

nente de seccionamento, de sepa-

ratismo.
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Foram mantidas as 
garantias já

concedidas aos 
juizes, quais 

as de

vitaliciedade, inamovibilidade e

irredutibilidade de vencimenios.

A 
perda 

dos cargos só ocorre

nos casos de exoneração a 
pedi

do, ou 
por 

força da lei, de apo-

sentadoria voluntaria, 
por 

inva

lide/, ou compulsoria aos 68 anos

de idade.

A remoção só se dará 
por pro-

moção, ou a 
pedido, 

salvo caso dc

interesse 
público, 

sendo insucepti-

wis de redução os vencimen-

tos, salvo 
quanto 

a impostos.

A Revolução triunfante não

atentou contra o Poder 
Judiciário,

;io 
qual, 

ao contrario, deu situa-

ção 
de 

perfeita 
segurança num

ambiente de respeito e acata-

mento.

O caso das 

"acumulações

A Constituição de 1891 deter-

minava, 110 art. 
79, que 

não 
po-

dia haver acumulação de funções

e a de 1934 foi mais 
positiva 

no

tocante aos 
juizes, 

vedando a es-

tes, 
pelo 

art. 65, o exercício de

outra função 
pública, 

salvo o ma-

gisterio, 
sob 

pena 
de 

perda 
do

cargo 
judiciário 

e de suas vanta-

gens.

A Constituição de 1937 nao le~

ve meios termos nem meias me-

didas; não abriu exceções; foi ra-

dical e foi clara, ainda bem, e so-

lucionou o 
problema, 

vedando ao

juiz 
o exercício de 

qualquer 
ou-

tra função 
pública, 

mesmo a do

magistério.

Ò 
juiz 

deve e tem de ser só,

única, exclusivamente juiz; 
e essa

vedação resulta, lógica e necessa-

riamente, das 
garantias que 

a lei

magna lhe assegura.

A Constituição de 1934, art. (>(>,

vedava ao 
juiz 

atividade 
político-

partidaria, 
ao 

passo que 
a de

1937, veda ao Poder 
Judiciário

conhecer de 
questões 

exclusiva-

mente 
políticas (art. 94).

Substituída a denominação

de Supremo Tribunal

Federal

A denominação de Supremo

Tribunal Federal dada ao antigo

Supremo Tribunal de 
Justiça pe-

la Constituição de 1891 foi subs-

tímida 
pela 

de Côrte Suprema,

que 
lhe deu a (Instituição de i<)34,

art. 
73.

Aquela denominação foi ado-

tada 
pela 

nova Constituição, art.

97, que 
dispõe identicamente

quanto 
à investidura.

C) art. 101 disciplina a compe-

tencia do Supremo Tribunal tri-

partindo-a para 
os efeitos de 

pro-

cessar e 
julgar; julgar 

em recur-

so ordinário e 
julgar 

em recurso

extraordinário.

Divisão e organiza-

ção judiciaria

No art. 103 íicou declarado 
que

compete aos Estados legislar sobre

a sua divisão e organização 
judi-

ciaria e 
provimento 

dos respecti-

vos cargos com observancia dos

preceitos que 
menciona, e refe-

rentes às 
garantias 

de vitalicie-

dade, inamovibilidade e irreduti-

bilidade de vencimentos, e às con-

dições de investidura e 
promoção.

Foi 
permitido 

aos Estados criar

a 
justiça 

de 
paz 

eletiva, fixando-

lhe a rompetencia. com recurso,

porém, para 
a 

justiça 
togada, e

continuou 
permitida 

a criação de
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justiça 
teui|x>raria e competencia

restrita.

Essas duas dis|>osições foram in

lei i/cs 
jMirque 

a 
primeira penni

te a volta a uni regime 
que pas-

sou sem deixar saudades 
para que

não fosse ressuscitado, e a segun-

<la 
porque 

contraria o 
principio

da independencia dos 
jui/es 

e e

danosa aos interesses da 
justiça

e. 
|M>rtanto, 

da sociedade.

Na coni|x>sição dos tril)iiuais dc

apelação denominação unilor-

me dos tribunais locais um

quinto 
será 

preenchido por 
advo-

gados 
ou membros do Ministério

Público.

Como consequenc ia da extinção

da 
|ustiça 

Federal, foi declarado

no art. 107 
que 

"excetuadas 

as

< ausas de competencia do Supre

mo Tribunal Federal todas as

demais serão da competencia da

justiça 
dos Estados, do Distrito

Federal e dos I erritorios", fican-

do estabelecido no art. 108, 
que

"as 

causas 
propostas pela 

União

ou contra ela serão aforadas em

um dos 
jui/os 

da Capital do Esta-

do em 
que 

for domiciliado o réu

ou o autor, a cuja competencia

passarão 
aquelas em 

que 
a tTnião.

intei venha como assistente ou

opoente.

Nos arts. 109 e 110 loram es

tabelet idas as normas 
gerais 

a se-

rem observadas 
quanto 

à i 11 ter-

posição 
de recursos e competencia

para 
deles conhecer e 

julgar.

POLÍTICA

Justiças 
comum e

milita)

Considerando como orgãos do

Poder 
Judiciário 

Nacional os

Jui/os 
c tribunais militares, 

pelo

art. 
90, 

letra c, a Constituição es-

tabeleceu duas 
justiças, 

a comum

e a militar 
para 

os militares, 
por-

que 
lhes deu o lôro especial 

pa

ra os crimes funcionais e o co-

muni 
para 

os crimes não milita-

res.

A direção do Mi ms-

ferio Púbíu o

Ouauio ao Ministério Público

cumpre notar 
que 

a nova Consti

tuição não consignou as fran

quias que 
lhe dava a anterior.

N ão obstante a adoção do sis

tema de unidade cia 
Justiça, 

o Mi

nisterio Público continua a sei

dual, como se depreende do art.

99 
da Constituição, 

que 
faz refe-

1 ene ia ao Ministério Público Fe

deral, cujo Chefe é o Procurador

Geral da República, sob cuja

orientação trabalham os Procura

dores da República no Distrito Fe

deral c os Regionais nas Capitais

dos Estudos.

Cada Estado, como o Distrito

Federal e o Território do Acre,

continua a ter o seu Ministério

Público com um Chefe 
que 

é o

Procurador Geral, com os requi

sitos de desembargador; e os res-

pectivos 
auxiliares 

— 
Curadores,

Promotores e Adjuntos.
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Sec retario membro da Comissão de Estudos

dos Negocios Estaduais do Ministério da 
Justira

O autor, neste trabalho, trata do 
problema 

dos municípios, em face da

Constituição <lc 10 de Novembro de 19^7. Analisa-o desde os seus 
primor-

(tios, dizendo da necessidade, (fue há, (te encarar de 
froite 

a nova 
questão

cto agrupamento dos municípios, ligada a essa 
grande 

autonomia (fue eles

possuem. 
A Constituição, no seu art. 29, estai ue o regime de agrupamento

(tos municípios, afim (te 
que possam 

explorar e administrar serviços 
públicos

comuns. E' 
que 

os municípios brasileiros desfrutam, bastante, dessa 
fa-

culdade de enorme alcance 
prático, para 

a 
gerencia 

dos seus seiuiços 
j)ú-

blícos: 
podem formar grupos, 

acumular numa caixa comum as verbas des-

finadas aos sennços 
que 

interessem a todos, e outras mais vantagens. Fm-

fim, 
o autor faz comparações oportunas entre a Constituição de 10 de No-

vembro e outras anteriores, concluindo 
pela 

autonomia 
que possuem, 

hoje,

os municípios brasileiros, em face 
do estatuto constitucional vigente.

Problema do município

A 

COMISSÃO nomeada 
pelo

Governo da República, em

1932, 
para 

organizar o an-

te-projeto de Constituição, da

qual 
tive a subida honra de ser

o Secretario Geral, 
— 

quando 
tra-

tou da organização dos Munici-

pios, 
desde logo se impressionou

com a falta de recursos de alguns

e com a diversrencia de esforços de
J

Municípios contíguos, no 
que 

di-

zia respeito aos assuntos econômi-

cos, ao bom aproveitamento das

riquezas locais, da 
produção 

de

todo 
gênero 

e da circulação des-

sas riquezas, em busca de centros

consumidores no 
país 

ou de lo-

cais 
para 

o embarque de remessas

destinadas ao estrangeiro.

Apurou-se, então, no estudo

feito 
pela 

Comissão Constitucio-

nal, 
que 

haveria conveniência em

permitir 
o agrupamento de Muni-

cipios 
para 

fins econômicos, so-

mando recursos monetários 
para

empreendimentos 
que 

interessas-

ftem ao 
grupo 

e 
pudessem 

ser me-

lhor realizados 
por 

essa mesma

aglomeração municipal.

Daí nasceu o 
parágrafo 

segun-

do do art. 87 do 
projeto 

consti-
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tucional entregue ao Chefe do

Estado e 
por 

este enviado à As-

sembléia Nacional Constituinte

em Novembro de 1933.

Dizia a referida disposição: 

"Os

Estados 
poderão 

constituir em

Região, com a autonomia, as ren-

das e as funções 
que 

a lei lhe atri-

buir 
— 

11111 
grupo 

de Municípios

contíguos, unidos 
pelos 

mesmos

interesses econômicos. O Prefeito

da Região será eleito 
pelos 

Con-

selheiros dos Municípios regio-

nais v o Conselho Regional com-

por-se-à 
dos Prefeitos destes Mu-

nicipios".

A necessidade brasileira

Esta medida foi inspirada 
pe-

Ias necessidades brasileiras, 
pela

impressão 
que 

os 
grandes 

nomes

que 
compunham a Comissão, to-

dos de homens conhecedores da

vida 
política 

e econômica do

país, 
tinham do 

que 
era necessa-

rio fazer, ou tentar, 
para 

melho-

rar a vida 
jx>r 

demais 
precaria

de 
grande 

número, senão da maio-

ria dos Municípios brasileiros.

Surgia, 
portanto, 

de necessidades

da vida 
política 

brasileira, das

condições municipais estudadas

durante 
quarenta 

anos de vida

municipal autônoma; mas, 
para 

o

seu apoio, 
poderiam 

ser citadas

três constituições modernas ou

contemporâneas, aparecidas com

a reorganização da Europa dejx>is

do 
grande 

conflito de 1914.

O 
problema 

do município

nas varias Constituições

estrangeiras

Vemos o 
principio 

nascer, como

um 
principio geral, 

na constitui-

ção 
de Weimar, em 

que 
a Ale-
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manha, atordoada, não sabia ain-

da 
qual 

a direção a tomar 
para

sua orientação constitucional.

Quem passar 
a vista 

pelo primei-

ro 
pacto 

constitucional alemão,

depois do desastre de 1918, há de

deparar com o seguinte art. 127:

"Os 

Municípios e uniões de

municípios 
gozam 

de autono-

mia administrativa nos limites

marcados 
pelas 

leis".

Era apenas a eninic iação de um

principio, que 
as leis viriam de-

finir em detalhes ou eqüivalia

apenas a unia 
permissão 

ou 
pos-

sibilidade aos Municípios 
para 

se

agruparem, se assim achassem con-

veniente aos seus 
proprios 

inte-

resses.

A Polonia, votando três anos

depois a sua lei básica, foi mais

ampla nos dizeres com 
que 

com-

pôs 
o artigo constitucional reie-

rente à matéria. Lemos assim o

art. 65:

"Sob 

o 
ponto 

de vista ad-

ministrativo, o Éstado Polonês

se dividirá, segundo a lei, em

voivodias (equivadentes aos

nosos municípios) distritos e

conselhos urbanos e rurais; es-

tas unidades servirão igual-

mente de base 
para 

administra-

ção 
local autônoma. Poderão

formar entre elas associações

com fins 
que 

digam respeito a

sua esfera de administração au-

tônoma. Tais associações não

poderão 
ter um carater 

públi-

co senão em virtude de uma

lei especial".

Posteriormente, a Grécia, no ca-

pítulo 
em 

que 
estabeleceu a des~

centralização administrativa e as
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entidades 
públicas 

conseqüentes,

regulou mais amplamente ou me-

lhor desenvolveu o 
principio que

surgia, no art. 107 
(Constituição

de 1927), dispondo:

"O 

Estado se divide em c ir-

cunscrições, nas 
quais 

os cida-

dãos administram diretamente

os interesses locais, do modo

por que 
for determinado eni

lei. O Município constitue o

gráu 
iniciador dessas coletivi-

dades administrativas autôno-

mas, 
que 

devem compreender

dois 
graus, pelo 

menos 
(são 

os

distritos), além dos Municípios

e de seus agrupamentos. O di-

rei to de legislar sobre as mate-

rias da competencia local auto-

noma 
pertence 

aos orgãos elei-

tos 
pelo 

sufrágio universal ou

diretamente 
pelo 

conjunto dos

cidadãos 
que 

formam essas co-

letividades. O Estado determi-

nará em lei o recurso sobre os

orgãos da administração auto-

noma, não 
podendo 

limitar as

suas iniciativas, nem a sua li-

herdade de ação".

Pelo 
que 

vem de ser transcrito,

tem-se a idéia de como o assunto

aflorou no 
pensamento 

constitu-

cional do mundo, depois de 1918,

consubstanciando-se em artigos de

leis básicas.

Os trabalhos da Assembléia

Nacional Constituinte

Mas, voltemos à vida da dispo-

sição do nosso 
proprio país. 

En-

viado o 
projeto 

constitucional à

Assembléia Nacional Constituin-

te e organizada no seio desta a

grande 
comissão incumbida do 

pa-

recer, com representantes de to-

das as regiões 
políticas 

do 
país, 

in-

clusive do territorio do Acre, e de

representantes das classes, enten-

deu esta 
que 

não conviria criar a

nova entidade 
pública, 

colocada

entre Estado e Município — 
e ris-

cou-a do substitutivo entregue ao

plenário. 
O trabalho da comis-

são referida foi o aceito 
pela 

As-

sembléia Constituinte, ficando vi-

toriosa a idéia de 
que, 

criado, co-

1110 fora, 11111 orgão de assistência

técnica 
para 

os Municípios, não

mais seria necessário 
que 

estes se

agrupassem 
para 

defesa ou com-

binação de interesses ou de esfor-

ços 
em beneficio da economia lo-

cal. Eqüivalia isto, sob muitos

pontos 
de vista, em tirar de al-

guma 
sorte 

grande parte 
da auto-

noniia local, 
porquanto todas as

iniciativas teriam 
que 

sofrer a in-

tervenção dos orgãos 
que 

foram

chamados mais tarde de Depar-

tamentos das Municipalidades ou

Departamentos das Prefeituras.

Desde 
que qualquer 

iniciativa dos

Municípios ficasse sujeita a um

órgão do Estado ou tivesse 
que

ser tomada depois de conselhos

desse orgão, é evidente 
que 

a au-

tonomia Municipal sofreria um

rude 
golpe. 

Se uma entidade 
pú-

blica não 
pode 

organizar a sua

própria 
lei de aplicação da recei-

ta, a sua despesa, a sua lei orça-

mentaria, dispor dos seus recur-

sos, é evidente 
que 

não existe de

maneira real a autonomia admi-

trativa.

Os Departamentos das

Municipalidades

Note-se bem — 

que 
estou ape-

nas expondo a tese, ou apenas

mostrando 
qual 

deveria ser a ló-

gica 
constitucional, 

porquanto,
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praticamente, 
sou o 

primeiro 
a re-

conhecer a utilidade dos Departa-

mentos das Municipalidade e os

muitos serviços 
que 

estão 
pres-

(ando à vida municipal, à ins-

trução da administração munici-

pai, 
dando aos Municípios uma

assistência benéfica.

Mas, verificaremos 
que 

não cs-

tou dando uma opinião original,

porquanto 
as mesmas dúvidas ou

ps 
mesmas considerações 

parece

que 
se apresentaram aos espíritos

dos organizadores da constituição

presente, 
do 

pacto 
de 10 de No-

vembro de 1937.

O rn u ni< 1/>!<) fia Csonstituição

de 10 de Novembro de 1937

Quem 
estudar esta constituição,

comparando-a com o 
projeto que

antecedeu à Constituição de 1934,

verificará 
que 

voltou a de 1937 a

adotar a idéia do agrupamento

dos Municípios, conforme se 
pode

ler no art. 29:

"Os 

Municípios da mesma

região 
podem 

agrupar-se 
para

a instalação, exploração e ad-

ministração de serviços 
públi-

cos comuns. O agrupamento

;issini constituido será dotado

de 
presonalidade jurídica 

limi-

cada aos seus lins. Paráerafo
n

único. Caberá aos Estados re-

guiar 
as condições em 

que 
tais

agrupamentos 
}>oderão 

consti-

tuir-se, bem como a forma de

sua administração".
>

Depois de lido este artigo, o

pesquisador 
debalde 

procurará

outro, 
permitindo 

ou criando os

Departamentos das Municipalida-

des ou das Prefeituras. Parece

que 
os autores da constituição de

*937» como os do 
projeto 

consti-

tucional cio Itamaratí, entendiam

que 
estes Departamentos não se

coadunavam bem com a autono-

mia 
perfeita 

municipal e 
que 

a

missão coordenadora desses De-

partamentos poderia, 
em 

grande

parte, 
ser substituída 

pelo 
agru-

pamento 
dos Municípios 

para 
a

exploração de serviços 
públicos

comuns.

A evolução do 
problema

até a Constituição

de i()37

Unia outra diferença 
profunda

existe entre o feito 
pela 

comissão

do Itamaratí e o reali/ado 11a

Constituição de 1937. Conforme

vimos 
pela 

transcrição 
já 

feita, o

projeto 
do Itamaratí criava 11111

Prefeito de região, eleito 
pelos

Prefeitos dos Municípios agrupa-

dos, os 
quais 

comporiam o Conse-

lho Regional. Era, de maneira

. *

perfeita, 
a criação de um novo

poder público, 
o Poder Regional,

tendo na 
própria 

lei básica, bem

determinada, a sua composição.

O orgão criado 
pela 

comissão

do Itamaratí teria, seerundo as

próprias 
expressões do artigo 

que

o criava 
— 

autonomia, rendas e

funções (jue seriam atribuídas em

lei. E' exato 
que 

o artigo se refe-

ria a agrupamentos de Municípios

contíguos, 

"unidos 

pelos 
mesmos

interesses econômicos", mas não

traçava limites à ação dessas Re-

giões, que 
certamente, deveria

ser feito 
por 

uma lei complemen-

tar da constituição federal. Seria

assim necessário, 
porquanto 

se

tratava, conforme 
já 

fizemos ver,

de uma nova entidade 
política, 

dc

um novo 
poder público, 

colocado

entre o Estado e o Município.

A Constituição 
presente, 

de



O AGRUPAMEN TO DOS MUNICÍPIOS
229

1937> alterou de maneira sensível

o valor da disposição dizendo 
—

"os 

Municípios da mesma região

podem 
agrupar-se 

para 
a instala-

çao, exploração e administração

de serviços 
públicos 

comuns". l)c-

saparecerani, como se vê, os 
prin-

cipais aspectos de um novo Po-

der Público, 
já 

não há mais Con-

selho, 
já 

não há mais Prefeito,

nem autonomia, nem rendas 
pro

prias, 
etc.

A 
personalidade jurídica

O agrupamento de tal forma

constituído 
— 

continua o artigo da

Constituição de 1937 

"será 

dota-

do de 
personalidade jurídica 

li-

niitada aos seus fins". Não terá,

portanto, 
a 

personalidade jurídi-

ca com a extensão 
que 

deve ter a

personalidade jurídica 
de um 

po-

der 
público, porque 

não mais se-

rá um 
poder público, 

como o se-

ria 
pela 

constituição 
projetada pe-

la comissão do Itamaratí, 
pelos 

di-

zeres iniludiveis 
que 

esta mesma

constituição continua.

Mas o 
parágrafo 

único desse

mesmo artigo da Constituição de

1937 declara 
— 

"caberá 

aos Es-

tados regular as condições em 
que

tais agrupamentos 
poderão 

cons-

tituir-se, bem como a forma de

sua administração".

Esta disposição da lei básica fe-

deral 
poderá 

dispensar uma lei

federal complementar dessa mes-

ma disposição?

Eis aí uma 
pergunta que 

se me

afigura de 
grande 

importancia,

porquanto já 
existem Estados, co-

mo, 
por 

exemplo, o do Rio Gran-

de do Sul 
que, 

com o melhor dos

intuitos, estão cuidando de legis-

lar sobre a matéria.

O Estado e o

Município

Não há dúvida 
que 

a criação de

um Poder Público não seria mais

possível 
à vista da 

grande 
dife-

rença de textos entre a constitui-

ção projetada 
110 Itamaratí e a

constituição 
que 

nos rege; mas,

não se 
pode 

afastar a realidade,

isto é, 
que 

uma nova entidade 
po-

lítica, uma nova entidade admi-

nistrativa vai intervir entre o Es-

tado e o Município; e, embora a

Constituição diga 
que 

a sua 
per-

sonalidade 
jurídica 

será limitada

aos seus fins, estes fins são de tal

natureza, 
pública, política 

e ad-

ministrativa — 

que 
se apresenta-

rão com todos os característicos

de uma ação de 
poder público.

Sendo assim, 
poder-se-à 

deixar

que 
cada Estado organize e trace

de modo completo o feitio da ad

ministração 
própria 

aos agrupa-

mentos municipais?

Regulamentação do agrupa-

mento dos Municípios

Aquele 
parágrafo 

único do ar

tigo 
que 

cria ou 
permite 

os agru-

pamentos, 
isto é, aquele 

pará

grafo 
único 

que 
diz 

— 
"caberá 

io>

Estados regular as condições em

que 
tais agrupamentos 

poderão

constituir-se bem como a forma da

sua administração" — 
excluirá a

intervenção federal, impedirá uma

lei federal regulando ou comple-

mentando tão importante mate-

ria ?

Eis aí uma 
pergunta que 

se im-

põe, porquanto 
se trata de mate-

ria importantíssima não só 
pelo

agrupamento em si mesmo, 
que

há de tomar forçosamente um

tom altamente 
político, 

como
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ainda 
pela 

natureza da sua

ação 
— 

serviços 
públicos, que,

como se sabe, constituem 
pre-

sentemente assunto ou somam 
pre-

ocupações equivalentes a um ver-

dadeiro Estado ,isto é, a um apa-

relhamento 
políticoadministrati-

vo, entrando em luta com o ver-

dadeiro Estado, como um Estado

contra outro Estado, e com uma

importancia 
que 

não 
precisa 

ser

salientada aqui, tão conhecida se

encontra e 
quão grave 

se apresen-

ta...

Ao modesto autor destas linhas se

afigura 
que 

existe 
grande 

e caute-

losa necessidade de o artigo cons-

titucional ser complementado 
por

uma lei federal, ficando com os

Estados um direito de legislação

supletiva da matéria.

Solução do 
problema

do agrupamento dos

Municípios

Um Municipio 
que 

se agrupa

com outros tem 
que 

sacrificar um

pouco 
a sua autonomia, 

que 
abrir

mão de suas 
prerrogativas 

como

poder público 
em beneficio de

um estatuto 
provindo 

de um ajus-

te, de uma combinação. Tal au-

tonomia e tais 
prerrogativas pas-

sam, conseguintemente, ao agru-

pamento 
e, dessa maneira, fica es-

te 
— 

e não 
jxxle 

deixar de ficar

- 
com tons de um 

poder pú-

blico.

Se as empresas concessionárias

de serviços 
públicos 

tomam tons

de 
poder público 

e têm 
que 

ser

reconhecidas, muitas vezes, como

o 
proprio poder público, 

fácil se-

rá calcular 
quanto 

esses tons re-

vestirão um orgão nascido, criado

e mantido com representantes dos

proprios poderes públicos.

Por outro lado, 
preciso 

se torna

saber ou dizer, em estatuto federal,

até 
que ponto podem 

os Munici-

pios 
abrir mão ou transferir 

par-

te de sua autonomia, de suas 
prer-

rogativas em favor do agrupa-

mento 
projetado.

Afigura-se-me, 
portanto, 

como

necessário ou, 
pelo 

menos, como

cauteloso 
— 

o haver, antes, uma

lei complementar federal em ma-

teria de tanta monta, antes 
que 

os

Estados façam as suas leis relati-

vas ao agrupamento dos Munici-

pios, 
agrupamentos 

que 
terão, ain-

da, vários aspectos das autarquias

do nosso tempo.
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A Constituição de 1937 em face da

nossd experiencid 

políticd

JOAQUIM DE ALMEIDA 
JÚNIOR

Aluno de Direito Constitucional Brasileiro

do 2.0 ano da Faculdade Nacional de Direito

da Universidade do Brasil.

No intuito de aproximar melhor a 
juventude universitária das esferas cul-

turais e 
governamentais do Brasil, 

"Cultura 
Política" inaugura hoje esta

página 
acadêmica, 

que 
receberá a colaboração de estudantes de todas as

Escolas Supciiores do 
pais, 

a razão de um artigo 
poT 

número.

A Presidencia do Diretorio Central de Estudantes 
já foi solicitada a maior

publicidade a esta iniciativa da nossa revista. Os estudantes de todas as

Faculdade do 
pais 

— 
Direito, Engenharia, Medicina, Agricultura, Comer-

cio, Belas Artes etc. — 
poderão 

colaborar conosco, cada 
qual 

dentro da

sua especialidade, desde 
que 

seus trabalhos se enquadrem no 
plano de

publicações que 
nos traçámos. A 

"Página 
Acadêmica", 

que 
hoje sai na 

3.»

Secção desta revista, 
poderá publicar-se 

em 
qualquer 

outra de suas Secções,

deslocando-se 
para 

onde o aconselhar a natureza da colaboração acadêmica

de cada número: na 
4* 

Secção, 
por 

exemplo, se for sobre trabalho e eco-

nomia; na i.a, sé 
for sobre 

problemas políticos 
e sociais em 

geral, 
e assim

por 
diante.

As 
primeiras 

colaborações de estudantes, 
que 

nos chegaram, vieram do

2° ano da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil e ver-

sam sobre 
problemas jurídicos 

decorrentes da nova organização constitucio-

nal do Brasil, segundo a Constituição de 10 de Novembro de 1937. São

seus autores os estudantes: Joaquim de Almeida Júnior ("A 
Constituição

de 1937 em 
face da nossa experiencia 

política"), 
Henrique de Carvalho

Simas 
("Os 

Novos Rumos do Direito Constitucional Brasileiro"), Murilo

Alecrim Tavares 
("Novas 

Tendcncias da Constituição de 10 de Novembro

de 1937")» Pedro Manes 
("A 

Constituição de 1937 e a Idéia Democrática"),

Murilo Vieira Sampaio 
("A 

Democracia Brasileira"), Osvaldo Goulart Pires

("A Constituição de 10 de Novembro e os Aspectos Modernos de sua Es-
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trutura"), \ itente Utnbelino de Souza 
("O 

Fortalecimento tio Poder hxe-

culivo") e Antonio Mas troco la 
("Contendo 

e Evolução das Constituições

Brasileiras"), Pertencem todos no curso de Direito Constitucinal do Prof.

Almir de Andrade.

Publicamos hoje o 
primeiro 

desses trabalhos e nos esforçaremos para 
daí

publicidade 
aos demais na medida do 

possível.

Mostra o autor 
que 

a Constituição de 10 de Novembro de 1937» cul° <jn<i)l()

aniversario 
"Cultura 

Politira" comemora neste número, se integrou rias

grandes 
correntes da evolução 

política 
do mundo moderno. Aprecia-a, su-

mariarnente, em face 
da teoria do direito 

público 
e da 

própria 
experieticia

oplitica brasileira, 
para 

concluir 
pelo 

seu sadio realismo e oportuna adap-

tação as nossas necessidades sociais.

AOS 

nossos 
políticos que 

fi/eram a

República a idéia 
que 

mais cn-

(tisiasmava cia, sem dúvida» a fe-

deralista.

Tornar o Brasil uma República fede-

ralista significava abandonar a velha 10-

tina administrativa do Império e dar

fôlego às 
províncias, permitindo 

a ex-

pansfio 
do seu 

progresso. 
E o federa-

lismo, argumentavam os seus defenso-

res, sc'> 
pode 

ser conseguido com a Re-

publica, porque 
é uma velha aspira

ção 
nacional, permanentemente 

sufoca-

da 
pelo 

Império.

Os argumentos cm 
que 

os adeptos do

federalismo se apoiavam, eram, 
grosso

modo, dois. Primeiro: vastidão do nosso

territorio, a diversidade de climas e

constituição 
geológica, 

tornando as re-

gicVs 
diversas entre si. reclamavam uma

administração autônoma 
para 

cada uma

delas, afim de atender com eficiencia às

suas 
próprias 

necessidades. O segun-

do argumento era um exemplo 
prático

— os Estados Unidos, 
grandes 

e 
próspe

ros, graças 
ao federalismo.

O fator 
geográfico, que paia 

os repu-

bl i ca nos reclamava e exigia o federalis-

mo. lambem 
justificava 

o ccntralismo.

A imensidade do nosso territorio, ao

lado de uma dificuldade enorme cie

meios de transporte, motivava a 
política

imperial, 
que 

negou sistematicamente a

autonomia reclamada, 
para 

evitar o

progresso 
desharmonioso das 

províncias

c os futuros 
possíveis 

desmembramentos.

O exemplo dos Estados Unidos mui-

to contribuiu. Representava uma 
pro-

va do acerto da idéia, um resultado 
po-

sitivo da eficiencia do sistema. Esque-

ciam, 110 entanto, as condições 
parti-

ciliares àquela República. A forma de

colonização diversa da nossa 
que 

cia

(i) 
- OLIVEIRA VIANA - O j

teve. Os Estados Unidos foram coloni-

/ados como 
províncias 

autônomas, tan-

(o 
que, primeiramente, 

formaram uma

Confederação, para 
somente depois tor-

narem-se uma Federação.

A federação era. efetivamente, a so-

lução 
para 

o caso americano, 
pois para

eles significava 
"fortalecer", 

ao 
passo

que para 
nós, dada a centralização im-

perial, 
federalismo era dividir, e, con-

sequentemente, 
"enfraquecer".

O centralismo excessivo, a cjue se afer-

rava o 
gverno 

imperial, dificultava, é

verdade, todo o surto de 
progresso pro-

vinciano. Mas, foi 
graças a essa 

políti-

ca 
que 

se conservou a unidade do Bra-

sil. E essa unidade constitue o título

máximo da monarquia.

Em 15 de Novembro de 1889 é 
pro-

clamada a República.

O Império caiu sem sangue. A Repú-

blica venceu, sem 
que 

o 
"pensamento

republicano tivesse atingido a sua 
pie-

na maturidade: não havia ainda saiu-

rado a conciencia do 
país" (1).

Em u4 de Fevereiro de 1891 é 
pro-

mulgada a 
"Constituição 

Federal dos

Estados Unidos do Brasil".

Constituição Repu-

blica na de 1891

Essa Constituição foi elaborada à inia-

gem 
da Carta Norte Americana. Assen-

ia se sobre os seguintes 
princípios 

bá-

sicos:

i.°) Forma Republicana.

2.0) Federalismo.

3.0) 
Liberalismo, tal como foi 

pro-

clamado em 1789.

4.0) 
Divisão dos 

pocleres (Doutrina

de Montesquieu).

5.0) 
Presidencialismo.

alismo na Constituição.
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1 entaremos um rápido exame dos 
pos-

tulados em 
que 

se fundou essa Consti-

tuição 
— dat|iieles 

que 
foram mais ao

encontro das nossas tendem ias e dos 
que

a experiencia universal demonstrou fa-

Uios.

Federalismo

Os defensores do federalismo só 
pe

saram os argumentos a favor, esqueceu-

do os contrários.

Não 
podia 

ser mantido o centralis-

1110 excessivo, sem 
prejuízo para 

o 
pro-

gresso provinciano. 
Mas não se cogitou

de 
procurar 

uma forma intermediária

que 
atendesse às exigencias de uma boa

administração, sem 
quebrar 

subitamen

te a nossa organização 
governamental.

A febre era de federalismo. E ele

foi um dos nossos 
peores 

ensaios. Além

do desequilíbrio econômico resultante

da sua brusca adoção, teve consequen

cias ([iie 
perduraram 

mais tempo. Des

virtuou a nossa forma de 
governo 

re

publicano 
e foi funestissimo 

para 
a

democracia brasileira.

Os 
partidos políticos, que 

surgiram

como conseqüência lógica do liberalis-

mo, foram multiplicados 
graças 

à nossa

organização federativa. Além dos 
par-

tidos maiores, 
que 

visavam ao 
poder 

cen-

trai, apareceram outros, 
que 

tinham

em mira os 
governos 

estaduais, e nasce-

iam os 
que 

se contentavam apenas com

o controle dos 
governos 

municipais.

Surgiam os 
"cabos 

eleitorais" e com
n

eles a 
"política" 

tremenda 
que 

dominou

o Brasil em toda a 
primeira 

Repú-

blica.

E' uma das conseqüências mais tris-

tes, 
porque 

o 
governo 

da União, neces-

sitando de apoio, era obrigado a subor-

dinar-se à 
políticp. 

dos 
grandes 

Estados,

descuidando, assim, os interesses tio

todo, 
para 

atender às exigencias das

partes.

A atenção da União voltava-se 
para 

as

regiões 
protegidas, 

imprimindo-lhes um

progresso 
artificial. Estados, cujas óti-

mas condições naturais reclamavam as-

sistencia 
para 

o seu florescimento, eram

deixados em completo abandono.

Os Estados cercavam-se de barreiras

alfandegarias, impedindo a livre circula-

ção 
das riquezas.

Era exaltado o espírito regionalista e

esquecido o amor ao Brasil inteiro.

Levantavam-se e discutiam-se 
ques-

tões de fronteiras entre eles, como se

não fossem todos membros de uma grau-

de União, mas 
países 

de intereses intei-

ramente opostos.

O desenvolvimento desharmonioso

das varias regiões dividia os Estados em

ricos e 
pobres. 

Os interesses entrecho-

cavam-se.

Eudo indicava 
que 

seria 
quebrada 

a

unidade e coesão herdadas da monar-

quia.

Divisão dos 
poder 

es

A teoria cia divisão dos 
poderes 

expôs-

ta 
por 

Montesquieu, na sua célebre obra

"O 
Espírito das Leis", 

já 
havia sido

posta 
em relevo 

por 
Aristóteles.

A divisão dos 
poderes 

é 
justificada

por 
Montesquieu, 

"porque 
é uma ex-

periencia 
eterna 

que 
o homem deten-

tor do 
poder 

está sujeito a abusar dele".

"E' 

preciso que pela 
disposição das coi-

sas o 
poder 

refreie o 
poder".

"Se 
a faculdade de 

julgar, 
diz Mon-

tesquieu, estivesse ligada à faculdade

legislativa, o 
poder 

sobre a vida e a li-

berdade dos cidadãos seria arbitrario,

pois 
o 

juiz 
seria legislador, e, se esti-

vesse 
junta 

à faculdade executiva, o

juiz 
teria a força de um opressor" 

(2).

Daí a necessidade de 
3 

orgãos esta-

tais independentes: o legislativo 
— 

para

fazer as leis o executivo 
— 

para 
exe-

cutá-las; o 
judiciário 

— 
para julgar 

as

infrações cias leis: condenar, absolver.
j

A doutrina de Montesquieu, atraente

em teoria, não tem, entretanto, 
possi-

bilidade de ser aplicada com rigor na

prática.

Da impossibilidade do 
"isolacionismo"

entre os 
3 

orgãos resultou a tentativa

de mantê-los independentes, mas har-

m c>nicos.

Benjamin Constant divulgou a neces-

sidade de um 
quarto 

orgão 
— o de co-

ordenação: 
poder 

moderador. E' o sis-

tema do Brasil Imperial, 
que permitia

a intervenção do Imperador nos demais

orgãos e lhes dava força e 
prestigio.

A Constituição de 1891 visou à har-

monia entre os três orgãos, manten-

do os, todavia, independentes.

(2) 
— Apud 

— Notas de aula 
— Prof. MIRANDA REIS.
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Diz o artigo 15 tia referida Consti-

tuição: 
"São 

orgãos da solierania nacio-

nal os 
poderes 

legislativo, executivo e

judiciário, harmônicos e independentes

entre si".

A Constituição de 
91 limitou as ati-

vidades dos trés orgãos cquivalentcmcn-

te, visando à obtenção do equilíbrio en-

tre eles. Mas o Executivo, 
pela 

deten-

ção ^ 
"poder 

político", 
acalnui domi-

nando os demais.

De 
qualquer 

tentativa de haimonia en-

tre os tròs órgãos resulta sempre o 
pie-

dominio de um.

No 
parlamentarismo há o 

primado

do legislativo; 110 
presidencialismo, do

executivo.

Os Estados Unidos tentaram remediar

o mal, reforçando o 
judiciário, mas isso

acabou estabelecendo uma hierarquia

entre os três 
poderes. 

Domina o Exe-

cutivo, a este subordinando-se o 
Judi-

ciario, 
que 

se conserva acima do Legis-

'ativo,

A doutrina de Montesquieu tomou

vulto nas lutas contra o absolutismo dos

reis, no século XVIII. Para 
garantir a

lilM*rdade individual, era necessário di-

vidir o 
poder. 

A evolução 
política e so

ciai 
passou 

a exigir o contrario. Hoje,

leconhece-se, era toda a 
parte, 

o 
prima-

do do executivo. E' o 
que 

fez a Cons-

ti tuição de 
37, unificando o 

poder ix>-

lítico

Liberalismo

Rousseau, dando uma roupagem nova

ao 
"contrato 

social", fez da sua teoria

a base filosófica do liberalismo e tor-

nou-se o doutrinador máximo da Rc-

volução Francesa.

Partiu de um 
principio 

oposto ao de

Hobbes. Para este. os homens são 
por

natureza 
perversos 

e egoístas.

E foi 
para 

evitar a 
guerra 

de todos

contra todos — 
bellum otnnium contra

omtirs — 
que. 

ao 
passarem 

do estado de

natureza 
para 

a vida social, renuncia-

ram à sua liberdade individual e sujei-

taram-se todos a um 
governo absoluto

e suficientemente forte 
para 

estabelecer

entre eles a harmonia.

Para Rousseau, o homem em estado

de natureza é são, bom e virtuoso.

Goza de uma felicidade 
perfeita.

Resolveu, 110 entanto, levado 
pelo 

ins-

tinto 
gregario, adotar a vida social.

Para isso foi necessário aceitar o direi-

to convencional do Estado.

Mas a liberdade é um direito 
pro-

prio 
e inalienavel do homem.

O 
problema 

da sociedade 
que 

forma-

ram está, 
pois, 

como frisa 
Jean Jacques

Rousseau, em 
"encontrar 

uma forma de

associação 
que 

defenda e 
proteja, 

com

woda a força comum, a 
pessoa 

e os bens

de cada associado, e 
pela qual 

cada um,

unindo-se a todos, não obedeça, entre-

tanto, senão a si 
proprio 

e fique tão

livre com dantes" 
(3).

O 
poder público, portanto, para 

ser

legítimo deve respeitar e 
garantir 

os di-

reitos naturais e imprescritíveis do ho-

mem.

Do 
"contrato 

social" nasceram as dou-

trinas da 
"soberania 

nacional" e do
"mandato 

popular" proclamadas pelo

movimento de 1789 como dois dogmas.

Soberania nacional

A 
"Nação" 

é a forma de associação

que 
satisfaz às exigcncias de Rousseau:

os direitos de todos e de cada um são

garantidos e respeitados. Para isso é ne-

cessario, no entan'o, 
que 

todos reconhe-

çam, como superior à sua vontade 
par-

ticular, a vontade 
geral.

"Cada 

um de nós 
põe 

em comum sua

pessoa 
e todo o seu 

poder 
sob a supre-

111a direção da vontade 
geral, 

entrando

cada membro como 
parte 

indivisível do

todo. Esse ato de associação 
produz 

um

corpo moral e coletivo dotado de vida

e de vontade 
própria. 

Essa vontade im-

põe-se 
aos indivíduos, 

precisamente por-

que 
é a vontade 

geral. 
Impondo-se aos

indivíduos, a vontade 
geral 

é, 
por 

isso

mesmo, a vontade soberana" 
(4).

A titularidade da soberania 
pertence

à Nação, 
porque 

ela tem vontade 
pro-

pria, 
distinta da dos membros 

que 
a

compõem: é a vontade 
geral.

O Estado é a Nação representada 
pe-

los seus mandatarios.

O conceito de Estado repousa, 
pois,

sobre o 
principio 

fundamental da repre-

sentação 
popular.

. 
(3) 

— 
J- J• 

ROUSSEAU — 
Contract social, L. I, Apud 

QUEIROZ LIMA

Teoria do Estado, 
p«ig. 39, ed. 1930.

14) 
— ROUSSEAU — 

apud 
Queiroz Lima — 

op. cit. 
pág. 

11.
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Sistema representativo

Sendo a soberania uni atributo da

Nação, cabe a esta decidir dos seus

destinos. Mas. como era impossível to-

do o 
povo 

intervir diretamente nos ne-

gocios públicos, 
surgiu a necessidade da

representação.

O 
governo 

cio 
povo para 

o 
povo 

e

pelo povo 
só 

podia, 
nos Estados maio-

res, ser realizado 
pelo 

sistema represen-

tativo.

As Assembléias representativas ante-

riores à Revolução Francesa eram for-

madas de delegações, de facções do 
po-

vo, das corporações, do clero, etc. Re-

presentavam 
os interesses dos 

grupos

que 
as haviam eleito.

A doutrina da soberania nacional, cs-

tabelecendo 
que 

a soberania era um

atributo da Nação e 
que 

se caracterizava

pela 
unidade, a individualidade, etc.,

não 
permitia, 

cm consequencia, a re-

presentação 
de facções ou 

grupos.

Os representantes do 
povo 

deviam fa-

lar 
por 

toda a Nação e não 
pelos gru-

pos que 
os haviam eleito.

Esse é o conceito liberal da represen-

tação 
política.

Critica da doutrina

de Rousseau

Vejamos, agora, a crítica da doutrina

¦de 
Rousseau e dos 

postulados 
a 

que 
ela

deu origem: soberania do 
povo 

ou so-

berania nacional 
(5) 

e o mandato 
po-

pular.

Rousseau 
já 

foi injustiçado, atrijbuin-

do se ao seu 
"contrato 

social" um sen-

tido explicativo da origem histórica da

sociedade.

Não foi esse o sentido 
que 

ele 
quis

emprestar à sua teoria — 
é hoje reconhe-

cido — 
e sim o de 11111a explicação lógica

e racional do Estado.

Jean Jacques, já 
disse alguém, 

"repro-

duz, na esfera da ciência 
política, 

a

tabula rasa realizada 
por 

Descartes no

campo filosófico".

Rousseau despreza tudo o 
que 

é ob-

jetivo, 
concreto, esquece-se de todos os

dados históricos, abstem-se de toda a

realidade. Apelando unicamente para 
a

Razão, 
perdido 

no mundo das abstra-

ções, 
concebe uma origem lógica e ra-

cional 
para 

o Estado, descrimina os di-

reitos essenciais ao homem e limita as

atividades estatais.

E' claro 
que 

a fantasia 
que 

conce-

beu não 
pode 

corresponder à realidade,

da 
qual 

se conservou sempre afastado.

Tomada como 
ponto 

de 
partida para

um sistema 
político, 

não 
podia 

a sua

aplicação 
prática 

dar outros resultados

senão aqueles que 
a experiencia demons-

trou.

A doutrina da soberania nacional, 
pe-

la sua base abstrata, não 
pôde 

escapar

à crítica de novas teorias.

A soberania atribuída ao 
povo 

foi

deslocada 
para 

o Estado.

A doutrina alemã insurge-se contra a

soberania nacional, dizendo 
que 

a Nação

é um simples elemento constitutivo do

Estado. 
Quando 

a Nação concorre 
pe-

Ias eleições 
para 

a formação do 
governo

do Estado, tem o 
papel 

de um orgão do

Estado 
— é o orgão eleitoral —¦ e não

uma 
pessoa 

soberana, visto 
que 

a so-

berania é atributo do 
proprio 

Estado.

E' a escola de 
Jellinek.

O Estado é uma 
pessoa jurídica 

so-

berana, composto de três elementos: a

Nação, o territorio e o 
governo.

Os 
governantes 

não são mandatarios

da Nação, mas um orgão do Estado.

A autoridade de mando 
que 

realizam é

justificada pelo 
fim a 

que 
se destina o

Estado 
— criação e 

preservação 
da or-

dem 
jurídica.

A doutrina do 
"equilíbrio 

social" cor-

rige 
— o direito é de origem anterior

ao Estado. O Estado deixa também nes-

sa teoria de ser a Nação representada

pelos 
seus mandatarios, para 

tomar um

(5) — 
Alguns autores, entre eles Rodrigo Otávio, em Elem. de Dir. Públ

e Const. Bras., 
5.a 

ed., 
pág. 44, estabelecem uma distinção entre soberania 

po-

pular 
e soberania nacional, chamando de 

"radical" 
a teoria 

que 
corresponde àque-

la e de 
"liberal" 

a 
que 

corresponde a esta.

Paulo de Lacerda, em Dir. Const. Bras., 
págs. 

64 e segs., insurge-se contra

tal distinção. Desenvolve uma serie de considerações sobre o assunto e sustenta

•que 
"povo 

e nação em se tratado de fundamento e origem da soberania são uma

só figura.

(6) — QUEIROZ 
LIMA, Teoria do Estado, 

pág. 53.
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sentido mais 
preciso 

— 
ME* 

a força a ser-

viço do Direito".

"A 
legitimidade do 

poder público 
con-

siste no grau 
de dependem ia em 

que

os órgãos do Estado se mantiverem com

relação aos 
princípios 

do Direito" (<>).

Espinola manifesta se 
pela 

atribuição

da solierania ao Estado e di/ 
que 

esse

falo e reconhecido hoje mesmo nos Es-

tados democráticos.

"O 

jkivo 
é sol>erano. di/ ainda o ci-

lado 
jurista, 

em relação à constituição

do 
jHnler 

social, às suas modificações e

revogações, 
pelos 

meios ordinários de

representação política. 
Mas. organizado

o 
poder 

social, este o exerce de modo

obrigatoiio 
por 

meio de leis c atos com-

plcmcntares" (7).

A evolução cios 
problemas políticos,

sociais e econômicos mudou o sentido

que 
a Revolução Francesa deu ao regi-

me representativo.

A tecni/ação das funções estatais c

uma necessidade imperiosa cios dias de

hoje. Exigem-na a complexidade dos

problemas, 
a 

que 
o Estado moderno tem

de fazer face, e o intrincado sistema acl-

ministrativo com 
que 

ele c obrigado a

se aparelhar.

O 
povo 

continua, nos Estados demo-

míticos modernos, a ser a fonte dos 
po-

deres 
políticos, 

mas a administração 
pú-

blica. essa tem de- ser entregue aos com-

pet 
entes.

O liberalismo 
político, 

fazendo do res-

peito 
e da garantia à Liberdade, à

Igualdade e Fraternidade o objetivo do

Estado, completou-se. 
para 

ser coeren-

te com o liberalismo econômico, 
pro-

clamando o 
"I.aissez 

faire, laissez 
passer".

Estado, em matéria econômica, te-

\r a sua função limitada a garantir o
* « »

pleno 
domínio das leis naturais.

e is naturais 
que 

— diziam os lil»crais

dos séculos XVIII e \I\ — são iniu

taveis, infalíveis, eternas, (lontra elas é

impotente a vontade humana. Aos ho

mens cabia descobri-las, ao Estado 
ga-

1 anti-Ias em seu livre curso, 
porque 

em

seu conjunto estabeleceriam o mais sa-

bio equilíbrio econômico, o único capaz

de 
permitir 

a felicidade e 
prosperidade

dos 
povos.

Mantendo-se. assim, o Estado afasta-

do de 
qualquer 

intervenção na vida

econômica, mais 
garantida 

estava a li-

beldade individual. Mas, em nome cies-

sa lilierdade, permitia-se 
o domínio do

fraco 
pelo 

forte, o desenvolvimento cies

harmonioso das atividades econômicas.

E a 
plena 

expansão livre, sem freios, do

egoísmo dos 
privilegiados 

cpie. assenho-

rando-se das riquezas, as usavam sem

a menor consideração pelo 
Bem-Co-

muni e ante a maior indiferença do Es-

tado.

O liberalismo 
político 

via apenas o

Estado e o indivíduo. Era impossível,

todavia, todos 
governarem. 

Criou se.

por 
isso. a classe dos representantes cio

povo, 
intermediários entre este e o 

go-

verno. Propagou-se o sufrágio univer-

sal.

Mas o 
povo, 

ignorante, sem o 
""mini-

11111111" de cultura necessaria ao exerci-

cio tios seus direitos, deixava-se levar

pelo palavreado 
ôco dos 

"galopins", 
tios

caudilhos e de toda a sorte de negocian-

tes cio voto. Votava às cegas, inconcien-

te da responsabilidade 
que 

lhe cabia.

F. a 
privilegiada 

classe cios intermedia*

1 ios, detentora de toda a autoridade do

I>o\o, perdia 
se em manobras 

para 
con

solidar as 
posições 

adquiridas e 
galgar

novas, sem a mínima consideração, mui-

ta \ez. 
pelos 

interesses da coletividade.

\s lutas 
partidarias 

não escapou, to-

1110 não 
podia 

escapar, o interesse li-

nanteiro de certos 
grupos. 

E, na verda-

tle. elas 
passaram 

a representar não o

cheque de aspirações 
populares, 

mas o

conflito de interesses econômicos anta-

gònic 
os.

\ 1 ibertlatle formava, 
juntamente

com a Igualdade e a Fraternidade, a tri-

logia 
que, 

ornada 
pela palavra 

florida

dos 
políticos, 

alimentava o 
povo 

de so

nhos, dando-lhe direitos formais, mas

negando lhe os 
que 

realmente lhe ca-

bem: o bem-estar, a honra, a 
prospe-

cidade.

O liberalismo, nascido tle unia dou-

trina abstrata, só 
podia 

ser aplicado a

11111 mundo ideal, 
pois 

exige 
para 

sei

eficiente 11111 homem ideal, tal como

Rousseau imaginou — 
bom. 

generoso,

são.

A evolução social e econômica levou o

Estado moderno a abandonar o libe-

ralismo.

A liberdade tem de ser cerceada 
pa-

ra impedir o egoísmo, a igualdade al-

(7) 
— 

ESPINOLA, Trat. Dir. Civil Brasileiro, I, 145.
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cançada. 
protegendo 

o Kstado o fraco

contra o forte. A fraternidade continua-

rá a ser nina utopia, 
porcjnc 

o homem

não é o 
que 

sonhon Rousseau e a evo-

lução social ainda não chegou ao 
pon-

to dc torná-la 
possível.

O liberalismo falhou entre nós e em

toda a 
parte.

"O 

que 
íe/ fa 1 ir o regime liberal —

<li/ Almir de Andrade 
— não foi a teu

delicia democrática 
que 

ele aparentou

tradu/ir, como hoje ca 
pciosa 

mente se

insinua; foi, ao contrario, a sua inefi-

cacia 
para 

a realização da verdadeira

democracia" 
^8).

Democracia é a luz tia cultura ilunii-

nando <>s homens 
para 

o estabclet imen

i«> da solidariedade e tio direito.

Reali/á-la é a aspiração máxima tio

homem. 
j>oiquc 

somente ela oferece

t lima 
para 

a expansão tios 
progressos

do espírito c 
permite 

uma vida em m>

t ietlatle tom 
justiça 

c equidade.

() liberalismo não consegui ti a rea-

li/ação tlessc ideal, antes retardou a

evolutão tia cultura humana. t|iit* ca

minha sempre 110 sentido de atingí-lo.

O liberalismo faliu. E faliu 
precisa

mente 
pela 

ra/ão 
que 

aponta Almir tle

\ntlratlc 
— 

''haver 
entregue às mas

s;is i 11 (ultas. 
pobres 

e doentes 11111 sis

tema tle ordem 
política 

adrede 
prepara-

tio 
paia 

só 
poder 

ser exercido 
por 

ele-

nit-ntos cultos, ricos e ambiciosos 
(9).

Falência da carta de 1891

V Constituição de 1S c 
> 1 alicerçou-se

sobre 
princípios que 

miram, 
que 

falha-

rani não só aqui mas em toda a 
parte.

Os 
que 

ainda 
permanecem 

tle 
pé 

eram

inteiramente contrários às nossas tratli-

ções 
e não conseguiram adaptar-se ao

nosso meio em 
quasi 40 anos de expe

riencia. Os 
que 

se amoldaram à nossa

índole, esses ficaram.

A Constituição, 11a si.a essencia, fa

lhou. A sua iuadaptabilidade é atesta-

da 
pelas 

revoltas 
que 

se sucederam; 
pe-

la 
"emenda" 

que 
se fez em it)i>(> e 

pelo

maior movimento revolucionário tia 11 s-

sa historia 
— 

a revolução de 1930.

A 
"Emenda 

Constitucional", feita 110

governo 
Artur Bernardes, ampliou os

(8)

(9)

(10)

(«0

poderes 
do 

presidente 
da República e

reforçou t>s direitos da União sobre os

Estados. Marca o inicio tio 
período 

tle

ret entra li/ação 
que 

vai culminar 11a

Carta de Novembro.

A revolução de 1930 abala de vez os

alicerces tio regime de 1891.

"A 
revolução 

— 
disse Getulio Var-

gas 
— 

não fôra obra tle 11111 
partido, 

mas

sim uni movimento 
geral 

de opinião;

não 
posstiia, para guiar-lhe 

a ação re-

construtora, 
princípios 

crientadores,

nem 
postulados 

ideológicos definidos e

propagados" (10).

O regime de 
91 

falhara. Eram ne-

ccssarios novos métodos. Novas fórmu-

Ias. Surge, então, o 
grande problema 

tle

"saber 
o 

que 
se deveria 

pôr 
110 lugar da

Primeira Republica vencida. As soluções

sociais não surgem tio dia 
para 

a noi-

te. Os revolucionários de 1930 se viram

a braços com uma outra crise, 
que gi-

rava em torno tias varias soluções 
pos-

siveis tlt> 
problema 

brasileiro" 
(11).

Em 1931, t> 
país 

entra novamente em

11111 
período 

constitucional. \ Constitui-

tão de 1934, todavia, conserva os ines-

mos vicios tia de 1891.

Os nossos Constitutintes tle 1934» co-

1110 os tle 1891, 
perderam-se 

110 mundo

tias ideologias, esquecendo-se da reali-

datle nacional .

A situação interna agrava-se. Surgem
¦j o

acontecimentos inesperados. E' outor-

gatla 
a Carta de 10 tle Novembro de

1937 •

Constituição de 10 de

Novembro de 1937

O Presidente da República, ao decre-

tai a Carta tle 
37, justifica-a, 

salientan-

tlt», entre outros motivos, os distúrbios

causados 
pela 

crescente agravação tios

dissídios 
partidarios, 

colncando-nos na

iminência tle uma guerra civil. O Es-

tado não dispunha, com as instituições

em vigor, tle meios 
para garantir 

a 
paz

política 
e social necessaria à segurança,

ao bem-estar e à 
prosperidade 

tio 
povo.

A Constituição tle 1937 
— 

já 
tem sido

dito muitas vezes 
— não se caracteriza

pelo 
culto a uma ideologia ou 

pela 
con-

sagração de determinadas itléias, e sim,

pelo 
seu 

profundo 
realismo 

político.

ALMIR DE ANDRADE, Força, Cultura e Liberdade, 
pág. 

172.

ALMIR DE ANDRADE, op. cit., 
pág. 

173.

GETULIO VARGAS 
— A Nova Política do Brasil, vol. III 

pág. 
27.

ALMIR DE ANDRADE 
- op. cit., 

pág. 
119.
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E' uma carta 
que, 

atiles da mais,

veio atender às lições ditadas 
pela 

nossa

experiencia e à realidade nacional e do

momento histórico que 
estamos vivendo.

A Constituição de 1937 foi

decretada pelo 
Presidente

da República

A Constituição de 1891 assim como a

de 1931 foram elaboradas pelos 
repre-

sentantes do 
povo, 

c a de 1937. decreta-

da 
pelo 

Chefe do Estado. Cumpie-nos,

pois, 
examiná-la quanto 

a esse aspecto.

O fato de a Constituição de 1937 ter

tido outorgada 
pelo 

Presidente, não lhe

prejudica 
o carater democrático nem a

^ torna ilegítima. Vejamos.

Poder estatal, ensina Pontes de Mi-

randa (*2), 
é o 

"poder 
de construir t

reconstruir o Estado".

A 
quem 

cal>e esse 
poder?

Antes da Revolução Francesa atribuía-

se esse 
poder 

a Deus ou ao monarca,

eleito por 
Deus 

para 
dirigir um 

povo.

Modernamente esse 
poder 

é atribuído

ao 
|H>vo (democracias); 

ao 
povo-traba-

lhador (regime 
soviético), ou ao 

pro-

prio 
Estado (fascismo) (13).

A Revolução Francesa universalizou

c» 
principio 

de 
que 

o 
poder 

estatal per-

tence ao 
povo. 

No 
jkivo 

está toda a

força e todo o 
poder. 

A soberania é

atributo da Nação; o Estado, a Nação

representada j>elos 
seus mandatarios.

A soberania atribuída à Nação tem

sido, 110 entanto, deslocada 
para 

o Es-

tado.

Mas, mesmo atribuindo-se a soliera-

nia ao Estado, uma exigencia continua

essencial aos regimes democráticos 
— o

poder 
estatal está no 

povo.

Mas 
para que 

o 
povo possa 

exercer

esse 
poder 

é necessário 
que 

antes dele,

povo, 
alguém haja disso decidido, 

por-

que, 
como ensina Pontes de Miranda,

para que 
se dê uma 

"remodelação 
do Es-

tado, supõe-se um 
governo 

constituído,

lei 
que 

diga como se ha de fazer a cons-

tituição e 
quem 

a 
pode 

e deve fa-

zer 
(...)• 

Isso na° <lucr dizer 
que 

a

antecedencia de tal 
poder 

significa

achar-se nele, e não no 
povo, 

o 
poder

POLÍTICA

estatal: o antecedente que 
reconhece a

força suprema de outro 
poder 

subse-

quente 
elide-se; antecedencia lógica, his

tórica e não originariedade política. 
O

antecedente, que 
reconhece como origem

o subsequente, nega-se como 
poder (•••)•

O Ditador 
que 

diz: exerce o 
povo 

o

poder 
estatal e marca as eleições, eli-

mina-se como 
poder" (14)*

O Presidente da República, ao clecre-

lar a Constituição de i<)37. reconheceu

como força superior à sua a vontade do

povo, 
estaljelecendo para 

a validade cia

Constituição o 
plebiscito 

de 
que 

trata

o art. 187.

O 
poder 

estatal está. 
pois, 

no 
povo.

O 
plebiscito 

ainda não se 
pôde 

rea

li/ar, não só 
pelo 

momento anormal

que 
estamos vivendo, mas também por-

que 
a Carta de Novembro introduz re

formas radicais na nossa vida 
política

c torna-se necessário, cm consequencia,

um 
período 

de* experimentação para que

se 
possam 

sentir < s seus efeitos 
práti-

cos e ser, então, submetida à aprecia-

ção 
do 

povo, que 
dirá a última 

pala-

via: aprovando-a ou não.

O artigo i.° da Carta

de Novembro

O art. i.° da Constituição de 1937

diz: 
"O 

Brasil é uma República. O 
po-

der 
político 

emana do 
povo 

e é exerci-

do em nome dele e 110 interesse do seu

bem-estar, da sua honra, da sua inde-

pendencia 
e da sua 

prosperidade".
"O 

Brasil é uma República".

A República brasileira desprezou as

exigencias liberais, mas conservou as de-

mocraticas 
— elegibilidade do Chefe de

Estado e sistema representativo. Con-

servou a forma 
presidencialista 

da Car-

ta de 
91.

A autoridade do Presidente da Repú-

blica foi aumentada, enfeixando-se em

suas mãos uma 
grande 

soma de 
poderes.

Criou-se, assim, uma República forte.

O sistema representativo foi conser-

vado, mas alterado o sistema de elei-

ções. 
Atendendo-se aos dados da nossa

experiencia, adotou-se o sistema íncli-

reto.

(12) — 
PONTES DE MIRANDA 

— Comentários à Constituição de 1937, 
pá-

gina 
109.

(13) _ 
Ver PONTES DE MIRANDA 

— Com. à Const: 
37, pág. 

109 e segs.

(14) — 
PONTES DE MIRANDA 

— Dir. Const. Bras. 
pág. 77.
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Eleições indiretas

E' o método 
que 

melhor se ajusta ao

nosso meio.

Na imensidade territorial do nosso

país, 
ha espalhada uma 

população que

ainda não 
pôde adquirir a media de

cultura necessaria 
para poder escolher

diretamente os dirigentes do 
país.

O homem do 
povo, 

operário, lavra-

dor etc., 
pode 

com eficiencia distinguir

os mais capazes da sua cidade ou vila.

Destes, com 
quem 

ele convive, conhece

o carater, a competencia c a reputação.

Elegendo-os, confiar lhes-á a missão de

escolher os 
governantes do 

país.

O 
povo, 

em 
geral, 

só conhecia os

candidatos 
por 

ocasião das campanhas

políticas 
e através tios seus discursos de

propaganda. Deixando-se sugestionar

pelo palavreado, sufragava o nome de

um desconhecido, muita vez indigno

da honra do mandato.

A eleição indireta resolve, admiravel-

mente, o 
problema. O 

povo 
escolherá

os homens a 
quem 

conhece 
pelo 

convi-

vio e 
proximidade. Estes, então, de

mais visão e saber, selecionarão os mais

tompetentes 
para 

lidar com os necrocios

públicos.

2.a Parte, do art. i.°

A Constituição tle 
37, estabelecendo

no art. 187 o 
plebiscito para a sua va-

lidade, faz do 
povo 

o foco do 
poder 

es-

tatal. Satisfaz, assim, a concepção de-

mocrática 
quanto 

à origem da organiza-

ção 
estatal.

Mas o 
povo, possuidor do 

potler 
es-

tatal, 
pode, 

no entanto, organizar-se de-

mocraticamente ou não 
(15).

O artigo i.° estabelece uma orga-

nização 
política democrática, conside-

rando como fonte do 
poder político 

o

povo. 
— 

"O 

poder político 
emana do

povo 
e é exercido em nome dele e no

interesse do seu bem-estar, da sua hon-

ra, da sua indepentlcncia c da sua 
pros-

per 
idade".

Em suma: a Carta de 1937 é de na-

tureza democrática, 
quer quanto 

a sua

origem 
( 

o 
povo 

decidirá da sua valida-

tle), 
quer quanto 

ao regime adotado —

"O 

poder político 
emana do 

povo".

A unificação do 
poder político

e a tecnização das 
futi-

ções estatais

Michel Dendias 
ç 

1 <>). cm livro 
publi-

catlo em 1932, aconselha o fortalet imen-

to dt) Executivo, como a única solução

para 
atender aos 

problemas 
sociais e

econômicos do momento e impedir o ad-

vento tle ditaduras. Propõe como solu-

ção o fortalecimento tio executivo, com

o assentimento do 
parlamento.

Mirkine — 
Guetzewitch, 

(17) 
anali-

sando a luta 
pela preponderância en-

tre o legislativo c o executivo, nas cons-

tituições européias de após 
guerra

(' 91 
^), o 

primado 
tem sido sem-

pre 
atribuído ao legislativo nas cartas

t[ne sucedem às revoluções. Mas, não

tardam as reformas constitucionais em

reconhecer a supremacia do executivo.

O mesmo autor salienta a necessida-

tle do fortalecimento do executivo, co-

1110 um recurso 
para 

a 
própria 

salvação

da democracia. E aponta o 
parlamen-

tarismo, cedendo este o 
primado ao exe-

cutivo, como a melhor solução.

A tendencia 
para 

o fortalecimento do

executivo é universal e observada tanto

nos 
povos 

democráticos como nos não

democráticos.

Nos Estados Unidos a idéia de um

executivo forte nasceu com a 
própria

nacionalidade.

Diz Pedro Calmon: 
"O 

presidencialis-

mo é uma adaptação ao 
governo 

repu-

blicano da influencia 
pessoal 

dos anti

gos 
reis. O 

primçiro 
regime 

presiden-

cialista foi o da América do Norte: exa-

(15) — 
Aceitando-se a doutrina clássica francesa da soberania nacional, a

cíganização estatal tem de ser sempre de forma democrática, 
pois 

a soberania 
per-

tence ao 
povo 

e é inalienavel. Mas não sendo a soberania atribuída à Nação

e sim ao Estado, não há 
por 

onde se negar o direito 
que 

cabe ao 
povo 

de adotar

uma organização 
política 

democrática ou não.

(16) — 
Citado 

pelo prof. 
ALMIR DE ANDRADE — Notas de aula Dir.

Const.

(17) - 
MIRKINE-GUETZEWITCH - As Novas Tendencias do Dir.

Const., 
princip 

Cap VII.
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lamente os constituintes 
quiseram 

re-

\rstir o seu alto magistrado com o 
j>o

der de 
"resistir" 

ao Congresso como 
Jor-

ge 
III resistia ao 

parlamento 
in-

glé." <18).

Os 
poderes 

do 
presidente 

da Repú-

blica dos Estados Unidos têm sido cada

vez mais ampliados. Rooscvclt tem, ho-

je, 
a força cie uni Ditador.

Na Inglaterra 
— 

escreve Mario Casas-

santa 
— 

"a 
confusão do legislativo e

executivo, fazendo do 
primeiro 

minis-

tro, a uma tempo, chefe do executivo

e do legislativo, proporciona-lhe 
uma

soma de 
poderes 

verdadeiramente dita

toriais" (19).

O fortalecimento do 
poder 

executivo

é tuna exigem ia do momento 
presente.

Esse orgão do Estado 
precisa 

estar mu-

uido de* autoridade suficiente 
paia 

to-

mar resoluções rápidas, independente-

mente do concurso moroso das assem-

bléias legislativas.

A tendência moderna é 
para 

reconhe-

c cr àquele órgão a iniciativa 11a elalio-

ração das leis. 
porque 

c^sa função rei la-

ma, hoje, mais 
que 

nunca» uma grande4

assistência técnica de 
que 

somente ele

pode 
dispor.

O Estado alarga dia a dia o seu cam-

ih> de ação. E a tendencia e 
para 

a

Mia esfera de domínio set ampliada cada

ve/ mais, regulando as ali\idades sociais

e econômicas cjue exigirem estímulo,

proteção 
ou controle, e intervindo clire-

tamente e c 0111 energia onde a defesa

do Bem Comum o exigir.

Essa inteivencã » crescente do Estado

exige a técni/ação das suas funções.

A máquina administrativa complica-

se extraordinariamente. 1'nia lei sobre

o salario mínimo, sobre o controle ila

produção 
do algodão, do açúcar, uma

lei \ isando ao florescimento de determi-

nadas industrias, escapa do dominio

puramente jurídico 
e sociológico. I11-

vade o camp > técnico, necessitando em

consequencia do conc urso de espec ialis-

tas, homens de sal>er e 
grande 

experien-

cia no assunto. Somente o Executivo

pode 
dispor de todos esses recursos, ra-

7ão 
por que 

a ele tem sido reconhecido

o 
privilegio 

da elaboração das leis.

A Constituição de 1937 reconheceu a

necessidade de dar ao executivo o 
pri-

niado sobre os outros orgaos.

Para isso conservámos a nossa forma

de governo presidencialista 
e atribuíram-

se ao Presidente da República os 
po-

deres exigidos 
pelo 

momento 
presente 

e

necessários à grande 
obra da reconstru-

c ão nacional.

"A 
unificação do 

poder político 
foi

praticamente 
realizada 

— como diz Al-

inir de Andrade 
— 

pela 
supremacia do

Poder Executivo, cjue assumiu o 
papel

de órgão de coordenação e de suprema-

eia na \ ida 
política 

nac ional" 
(20),

O Presidente da República foi in-

\cstido de uma grande 
soma de 

pode-

ies 
(art. 73 

a 84 e seus 
§§).

Ao executivo, 
(art. 

<>|) cabe, em 
prin-

i ipio, a i 11 ic iativa das leis.

Além da unificação do 
poder políti-

co, a Constituição de n).S7 satisfaz a ou-

11 ;i exigencia dos tempos atuais 
— 

a

tecni/acão das funções estatais.
d

•*() 

poder político 
emana ilo 

povo",

mas a administração 
pública, 

essa exige

um corpo técnico e especializado. Aos

conselhos técnicos, aos especialistas se-

ia dada a 
prioridade 

tocla a vez 
que

a natureza cia matéria o exigir.

Criaram-se as autarquias administra-

ti\as confiando-sc a cada uma delas uma

determinada ordem ile 
problemas. 

Essas

autarquias, 
que 

constituem 
pessoas ju-

ríclicas de diieito 
público, 

têm funções

estatais, exercendo o 
"imperium" 

no

campo das atividades cjue superinten-

dem.

Do exame das 
questões 

administrati-

\as 
por 

conselhos técnicos e espec iali-

zado e da criação de autarquias, mui-

to já tem lucrado o Brasil, neste cur-

to espaço de experiencia das novas ins-

tituições tia Carta de Novembro.

A unificação do 
poder político, 

veali-

zada 
pela 

Constituição de 1937, não tor-

liou, 
por 

isso, o nosso regime ademo-

crático. Reforçando o executivo, a Car-

ta de Novembro tornou-se uma lorta-

leza das nossas instituições democráticas

118) 
- 

PEDRO CALMON 
— 

Curso D ir. Cotist. liras., 
pág. 

271.

(19) - MARIO CASASSANTA 
— 

Executivo forte, tendencia nacional, in

"1 
altura Política". 

pág. 
135. 11.0 

7.

(20) — ALMIR DE ANDRADE 
— 

Os 
grandes 

traços da Const. de 10 de

Sovcmbro de 1937, in 
"Cultura 

Polítican.° 
5, pág. 5.
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contra as investidas da esquerda e da

direita, evitando o evoluir dos aconte-

cimentos 
qne por 

certo nos conduziriam

a uma forma de 
governo extremista.

Referindo-se à Constituição cie 1937.

diz Pontes de Miranda: 
"O 

art. 174 
$

4 
mostra 

que 
se não excluiu a democra-

cia, a despeito da acentuação simétrica

do centro, com 
que 

se deu ao Poder

Executivo, ou mais 
precisamente, ao

Presidente da República, uma soma

enorme de ingetencia e de decisão 11a

vida do 
país" (21).

São ainda do mesmo autor as seguiu

tes 
palavras: 

"Na 
Constituição de 1937,

a soma de 
poderes que 

se dá ao Pre-

sidente da República 
permite 

marchar-

se 
para 

a 
política 

da valorização trescen

te do homem, elevando-lhe o estalão

de vida, a dignidade moral, bem como

do fortalecimento da economia nacio

nal e dos meios de defesa" 
(22).

A Constituição de 1937 abandonou o

liberalismo 
porque 

em muitos anos de

experiencia soubemos sentir-lhe os efei-

tos funestíssimos. Substituiu a demo-

cracia formal 
pela 

democracia real —

procurando para 
os 

problemas 
sociais

uma solução 
justa 

e humana; conside-

rando o trabalho como o único meio de

elevar o homem e 
procurando 

dai a to

dos iguais oportunidade na luta 
pela

vida.

Conclusão

Quando 
se fez a Constituição de

1891, dominava o liberalismo. Era a

idéia do momento. Aceitámo-la. O fe-

deralismo alcançara grande 
êxito nos

Estados Unidos. Fomos buscá-lo. E ti-

vemo-lo, tal como se encontrava nO 1110-

delo donde o tirámos. Um federalismo

à americana.

"Se 
ha traço 

que 
caracterize a inte-

ligcncia brasileira — 
diz Almir de An-

drade — 
é a sua 

proverbial 
facilidade de

ajustamento aos 
progressos 

do espírito

humano" (23).

A Carta de 
91 

colocou-nos em dia

com as novas idéias. A experiencia, 
po-

rém, demonstrou-nos o desacerto das

mesmas. E, nós, felizmente, com a mes-

ma facilidade com 
que, 

em 1891, nos

soubemos 
"ajustar 

aos 
progressos 

do es-

pírito 
humano", taml>ém, em 1937, sou-

bemos colocar-nos em dia com as 110-

vas concepções 
políticas.

Reagimos contra tudo o 
que 

não se

ajustava ao nosso meio. Rejeitámos o

liberalismo e o 
principio 

de Montes-

cjuieu. O federalismo, esse ageitámo-lo

ao nosso modo — 
um 

"federalismo 
cen-

tralizado", se assim se 
pode 

dizer, 
que

permite 
atender às necessidade de uma

boa administração, 
garantindo, 

contudo,

a integridade da 1'atria.

As constituições são cristalizações dos

princípios 
fundamentais da organiza-

cão 
política 

dos 
povos, 

em 11111 determi-

nado momento histórico.

Esses 
princípios, 

muita vez, transcen-

dem ao arbítrio humano. Quem os dita

não é só a vontade dos homens, nem

a dos 
governantes. 

Eles resultam da

força das transformações sociais e econô-

mie as. São impostos 
pela 

evolução so-

ciai 
que 

derruba os velhos 
postulados

e faz surgir novas idéias, novos 
princi-

pios, 
novas soluções.

A Carta de 1937 abandonou as velhas

ideologias 
paia 

satisfazer às exigencias

impostas 
pelo 

momento 
presente. 

Des-

ta vez, 
porém, 

aproveitámos inteligente-

mente a lição dos dias vividos, não nos

aferrando ao culto de uma idéia, mas

aceitando somente o 
que 

a nossa expe-

riene ia e a dos outros 
povos 

demons-

traram ser necessário.

(21) — 
PONTES DE MIRANDA 

- 
Com. à Const. de 

37, 
vol. I, 

pág. 
165.

(22) — 
PONTES DE MIRANDA - op. cit. t;o1 . I, 

pág. 
170.

(23) — 
ALMIR DE ANDRADE 

— Democracia social e econômica, in 
"Cul-

tura Política, n.° 6, 
pág. 

163.
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O trabalho e a economia nacional



Esta seção © consagrada ao estudo de todos os problemas

relacionados com a economia nacionaL o trabalho e a produção.

Além de artigos de colaboração, manterá esta seção uma

série de artigos editoriais, cuia direção 

"Cultura 
Política" con-

fiou a um corpo de redatores especializados em assuntos de

economia, trabalho e produção.

A relevância dos problemas econômicos, como base do pro-

grosso e da ação social; a preocupação do governo concentrada

hoie no esforço gigantesco de reconstrução da economia nacional

— 
Justificam a manutenção desta seção especializada da nossa

revista.



A economia dos Estddos

Com o 
propósito 

de elucidar a situação econômica de cada tini dos Estados

do Brasil, 
"Cultura 

Política" dedica esta coluna editorial ao estudo amplo

e minucioso dos 
principais 

aspectos da economia dos Estados.

A economia dos Estados encerra os elementos orgânicos da economia na-

cional. Sem 
quaisquer preocupações 

regionalistas, nosso objetivo será sem-

pre focalizar a verdade, boa ou má, sobre a vida e as necessidades eco•

nômicas de cada um dos Estados 
que 

compõem a Unidade Nacional

Brasileira.

III) PIAUÍ

A 

l RAVESSAMOS no Brasil uma época clc renovações econômi-

cas e sociais 
que, 

com a Guerra, tomam características 
peculia-

res e denunciam realizações de um novo tipo 
para 

o após-

guerra. 
Pode-se dizer 

que 
a época atual se caracteriza 

pela 
enorme

influencia das 
questões 

econômicas e sociais em todos os setores da

atividade humana.

Mas, devido à situação do mundo, um aspecto marcante de

grande parte 
do 

que 
se escreve e se diz sobre 

questões 
econômicas e

sociais, é de apreensão dúvida, e mesmo confusão Isto se dá com a

economia e com outros assuntos.

Em todo esse ambiente há a reação das forças vitais 
que 

im-

pelem para 
a frente e não 

podem parar. 
O contemplativo medita,

procura 
sentir a 

questão, 
e se detém à margem da ação; o homem

de ação entra na 
questão, 

movimenta as forças, tem uma expressão

dinâmica; ele sabe 
que 

vai errar, mas 
que 

vai também acertar, rea-

lizar, materializar idéias, e sabe sobretudo 
que, 

agindo, está evitan-

do o 
grande 

erro da 
passividade 

e do fatalismo. Claro 
que 

não se

trata de agir 
por 

agir e de 
qualquer 

forma, e sim de agir na base de

um 
plano 

e 
para 

o bem-estar coletivo, enfrentando depois as con-

tingencias e imprevistos da ação, e os erros 
que 

não foram 
percebidos

ou 
que 

vieram dentro da 
própria 

ação.

A ação não 
pode parar, porque 

na economia não há um 
ponto

ótimo final, acabado, 
perfeito; 

depois dos 
problemas 

de hoje, virão

os de amanhã, e assim 
por 

diante. 

"As 

realidades sociais são dema-
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siado complexas 
para 

serem conhecidas todas de antemão. Nenhum

cérebro humano 
pode premeditar 

tudo o 
que 

tem de ser feito durante

organização e a direção de unia sociedade. Os 
gi 

andes regimes 
po 

í

ticos da historia não saíram 
preparados previamente 

do espírito de

um homem. A mobilidade extrema da vida é refrataria a rigidez

das fórmulas arquitetadas com 
premeditarão. 

A vida é creaçao 
pe-

rene de tendencias, de necessidades e de costumes: so 
podem 

cnai

com fecundidade e eíiciencia os 
que 

criam como a vida e dentro da

vida, seguindo-lhes o ritmo. sofrendo-Uie as oscilações inevitáveis, ex-

primindo-lhe 
as inclinações sempre novas e surpreendentes de cada

hora". 
(Almir 

de Andrade: Força, Cultura <¦ Liberdade 
— 

págs. 57

c r,H). E' com esta idéia dinâmica 
que 

devemos encarar os constantes

problemas 
econômicos e sociais 

que 
encontramos em todas as zonas

geo-econômicas 
do Brasil 

que 
tentamos estudar.

Não há fórmulas mágicas 
para 

a 
garantia 

da 
prosperidade 

eco-

uômica nacional ou de 
qualquer 

região, e não 
pretendemos, 

em cada

Estado 
que 

estudamos, apresentar uma solução rápida, espetacular,

uma 
palavra 

de ordem economica decisiva; damos, no entanto, a

nossa contribuição 
para 

ajudar a sanar o 
que 

sentimos ser a nossa

enfermidade econômica" e, no melhor modo 
possível, 

esclarecer o

caminho da ação 
que pode 

assegurar um futuro econômico 
para 

as

nossas diversas regiões, futuro imediato, ao alcance da nossa \isao,

110 tanto 
que 

ela está acurada 
por 

estudos do 
passado 

e conhecimentos

do momento atual.

A nossa atividade econômica visa a satisfação das nossas neces-

sidades e desejos, como criaturas, encarados na base do conhecimen-

to 
presente que 

temos deles, e dentro cias 
possibilidades 

materiais

que 
temos na época em 

que 
vivemos. Isto tem o seu enti elaçanieiito

social, 
porque 

as nossas necessidades e desejos materiais se manifes-

tam em nos como indivíduo e como membro da coletividade, em

determinado 
gráu 

de civilização e forma de cultura.

Voltando a considerar o tempo em 
que 

vivemos, 

"as 

atribula-

<ões da hora 
presente", 

e embora todas as suas apicensoes, devemos

continuar a nossa 
política 

economica de mitigai os males, eliminai as

insuficiências, reparar as injustiças, e fazer crescer os bens e as ri-

que/as, 
dentro do mais 

possível 
realismo em cada região. Não nos ciei-

xaremos dominar 
|x»r 

um 
pessimismo 

doentio, 
pelo 

liquidacionismo e

|>ela 
descrença, embora tantas dificuldades, 

que 
venceremos, 

pois, 
en-

tre tantos fatores, temos à frente dos nossos destinos o Presidente Ge-

túlio Vargas, 
que 

seis anos atrás 
já 

dizia: 

"Todos 

vós sabeis das atri-

bulações da hora 
presente 

e das incertezas dos dias tormentosos 
que

;< sociedade humana atravessa, com as violentas transformações dos

valores 
jjolíticos 

e econômicos 
que 

se operam 
por 

toda 
parte: 

os es-

tadistas do mundo inteiro estão resolutamente empenhados em assen-

tar a 
paz 

social numa distribuição mais 
justa 

da riqueza entre todos os

que 
criam e 

produzem 
com o capital e com o trabalho, e em supri-

mir as estereis lutas de classes sociais c as mesquinhas com 
petições par-

tidarias. A empresa é dificil 
para 

os 
países 

da nossa América, mas
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estou convencido de cjuc eles saberão vencer todos os obstáculos se,

por 
sobre as competiçoes individuais, colocarem os interesses nacionais

e se, ciando mais um 
passo, 

sobrepuseram aos 
proprios 

interesses na-

cionais os 
permanentes 

interesses do Continente Americano". 
(Nova

Politica do lirasil, vol. II, 
pág. 

110).

O vale do Parnaiba

Depois da Baía e Pernambuco, 
passamos 

a considerar alguns

aspectos econômicos do Piauí; é uma região econômica em conjunto

bem diferente daqueles dois Estados, mas, 
pelas 

zonas limítrofes, é

uma continuação ecoiiomica, 
produção pastoril 

típica e regional, nas

vertentes cie dois vales adjacentes, o do São Francisco e o do Parnaiba.

O Piauí é formado 
por 

um vale, a 
grande 

vertente à margem

direita do Parnaiba. A leste, sudeste e sul, nos limites com Ceará,

Pernambuco c Baía, serras 
que 

se vão abaixando em chapadões, cam-

pos gerais, planícies, 
banhados e brejos, até 

que 
se chega do outro

lado, nos limites com o Maranjião, ao Rio Parnaiba. Este corre em

direção 
geral 

norte-sul, iniciando com uma direção nordeste, flexio-

nando depois 
para 

leste, tendo sua maior curva na altura da cidade

cie Flor iano, mais ou menos na metade do curso, e depois retomando

a direção norte. E na vertente 
piauiense que 

o Rio recebe cjuasi a

totalidade dos seus afluentes. Nasce na Serra da Tabatinga ou 
[ala-

pão, 
ao lado de afluentes cio Tocantins e do S. Francisco, 

percorre

cerca de 1.500 
quilômetros 

antes de se lançar no Oceano 
por 

um

delta bastante vasto.

Somente ao receber o Rio cias Balsas, 110 fim do 
primeiro 

terço

c!o seu curso a 
partir 

da nascente, é 
que 

o vale do Rio se estende um

pouco para 
a esquerda, a oeste, até a serra das Covoadas, ramo da

Serra da Desordem. A leste, 
penetra 

o vale 110 territorio do

Ceará, onde o afluente Potí, cavando uma 
garganta 

entre os contra-

fortes da Serra da Ibiapaba, traz as aguas da Serra da Pedra Branca,

cio sertão cearense. E a única excursão do vale a leste, fora do terri-

torio 
piauiense.

O Parnaiba é o único rio 
perene 

e de 
grande penetração 

entre

o S. Francisco e o Amazonas. E' uma zona de transição, 
que 

tem

os aspectos semi-áridos do Nordeste: caatingas, taboleiros, campos 
ge-

rais, agrestes e brejos; e aspectos amazônicos, com matas densas, ter-

renos úmidos e aluviônicos.

O 
papel 

histórico 
que preencheu 

este Rio na formação cia uni-

dade nacional é muito importante. Ligou, 
pelo 

interior, o Nordeste

ao Maranhão e ao Amazonas, e, 
pelos 

vales dos seus vizinhos, S.

Francisco e Tocantins, ligou-se com o Centro do 
país. 

Os vaqueiros

da Casa da Torre e dos Guedes de Brito 
passaram 

as serras 
que 

divi-

dem as vertentes, desceram o vale do Rio, tranpuseram, até dentro

do Maranhão. Os bandeirantes 
paulistas 

e nordestinos, e os vaquei-

tos de Domingos 
Jorge 

Velho, assim como outros, vieram de Pernam-

buco e Alagoas, fundaram, entre outras, a vila de Paulista, se esten-
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deram com seus rebanhos 
pelo 

imenso vale em todas as

Durante mais de duzentos anos a 
produção pecuaria 

do Piauí le

as suas boiadas desde o Grão-Pará e Maranhão, ate o Reconcavo 
baia-

r;o, as regiões agrícolas da cana de açúcar de Sergipe, . agoas,

buco e Paraíba, e 
para 

os litorais e zonas mais 
popul°sasegr

do Ceará e do Rio Grande do Norte. A 
produção 

de carnes setas c

laticínios tle Oeiras. o xarque de Pamaíba. abasteceram 
vastas c

longínquas zonas, estabelecendo 
importantes e interessantes 

l'gaÇ<>ÇS

econômicas. 
Assim, o Piauí, na sua íormaçao econom.ca 

e tambem

no seu papel político, gravitava 
nas esferas de 1 ernambuco, 

Ma

nhâo e Baía. E claro, 
pois, 

o 
papel 

econômico e 
político 

do vale na

formação da nossa unidade nacional, 
papel 

este cjue se 
prolonga 

a e

os dias de hoje, merecendo, jx»r 
isso, uma 

grande 
atençao dos 

que.

zelam 
pela 

nom unidade nacional e 
pelos 

nossos destinos, nos 
postos

mais responsáveis. Pccuaria

Uma grande 
atividade econômica do Piauí de hoje, como do

passado, 
é a 

pecuaria; podemos 
dizer 

que 
deve continuar a ser assim;

pelo menos dentro dos 
quadros 

econômicos que 
somos capazes de an-

tever a produção pecuaria 
continuará tendo uma 

grande 
importan-

cia nessa região, 
quando 

não seja a maior. E' evidente que, 
em caca

região, devemos procurar 
desenvolver a riqueza 

que 
seja mais natu-

ral c viável, de 
procura 

mais 
jx>ssivel 

nos mercados locais, c externos

mais ao alcance; 
para 

o Piauí, está indicado 
que 

uma dessas riquezas

é a pecuaria. . 
...

O boi no vale do Pamaíba marcou um tipo de civilizaçao e

meio social, como o açúcar no litoral do Nordeste. Está no conhe-

cimento tle todos, e até no nosso folclore, a ligação do nome do Piauí

com o boi. O 
grande 

ciclo econômico da criação extensiva cio bo-

vino continua nesse região, determinando o seu ambiente social em

m-ande 
parte. 

Tal estrutura 
pastoril 

ocupa cerca de 
70% 

do ter-

ritorio do Estado; é o centro 
pastoril 

natural maior do Nordeste, e

que 
se ramifica até o vale do S. Francisco e 

pelos 
sertões dos Esta-

dos vizinhos. A 
pecuaria piauiense já 

foi relativamente mais 
pios-

pera 
do 

que 
em dias de hoje. Um erro do 

passado 
originou a sua

decadencia. Sabemos 
que 

são 
poucas 

as terras 
piauienses próprias

para 
a agricultura, e estão localizadas a beira-rio, nos biejos sertane-

jos, 
e na estreita faixa do litoral, com raras exceções. Partindo de

um i>onto de vista unilateral, sem considerar o meio objetivo em 
que

se ia aplicar uma medida, 
justa 

em si e em outras regiões, no tempo

da Colonia, o Conselho Ultramarino resolveu dividir, um tanto me-

canicamente, as terras dos sesmeiros em 
propriedades 

"a 

proporção

de 100 braças 
quadradas, por 

indivíduos ou famílias, 
preferindo-se

sempre aqueles 
que 

as estivessem desfrutando com lavouras". Esta

compreensão da criação e defesa da 
pequena propriedade 

agrícola,

em ambiente 
geo-econômico 

hostil e ambiente social mal 
preparado,

acarretou a decadencia d economia 
ja 

existente, sem criar o elemento
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econômico sucessivo. Tal transição brusca foi um fracasso. 
Junto

com isto, em zonas tão longínquas e fora dos olhos dos administrado-

res mais responsáveis, a arrecadação do imposto do dízimo tornou-se

arbitraria e desigual. O coletor, 
por 

lalta de dados, difíceis de colher

em extensões imensas cobertas 
pela 

criação do 
gado, 

e sob 
pressão

dos latifúndios e sesmeiros 
poderosos, praticava 

injustiças. Avalia-

va a menos a criação e 
produção 

do 
grande 

e 
poderoso 

sesmeiro, e a

mais, 
para 

não 
perder 

na renda, a do 
pequeno 

criador indefeso. O

ambiente social conspirava contra aquela medida, a tez fracassar, e

nesta luta a economia 
geral 

foi sacrificada. Tais medidas vieram da

Colonia à Província do Império e ao Estado da República.

E' este um exemplo interessante, 
— 

e há muitos latos desses na

nossa historia econômica 
que 

— 
não visando diminuir de modo algum

os 
grandes 

e contínuos esforços de 
que 

somos o 
produto, 

e o valor

real de muitos de nossos homens do 
passado 

— 

provocaram 
as se-

guintes palavras 
ao historiador 

João 
Ribeiro*. Não é demais repetir

que 
bem 

pouco 
bem e talvez muito maior mal se deve às chamadas

grandes personalidades 
da nossa antiga historia: o Brasil é 

quasi 
um

produto 
de auto-formação, levado a cabo 

pelos 
seus 

pioneiros 
e ban-

deirantes. 
(Artigo: 

O Culto da Historia, em 8-2-1918).

A 
pecuaria perdurou 

no Piauí, terra de vaqueiros e bois, apoia-

da no ambiente natural, enfrentando estradas sem fins, <1 
procura

de 
precários 

mercados consumidores, so 
possíveis porque 

o boi é a

mercadoria 
que 

se move". Hoje, em melhores condições, 
procura

uma saida 
para 

o seu desenvolvimento; mas, os entraves ainda são

grandes. 
E' o seguinte o estado da 

pecuaria piauiense, 
segundo as

estatísticas:

Dados de 1939:

Bovinos .

Caprinos

Lanígeros

Suinos . .

Eqüinos .

Muares .

1.100.000

500.000

300.000

400.000

180.000

70.000

Todo este 
gado 

esta avaliado em cerca de 200.000 contos de

iéis. O 
gado 

abatido (bovino, 
caprino, lanígero, suino) anualmente,

c mais ou menos o seguinte:

Bovinos .

Caprinos .

Ovinos . .

Suinos . .

40.000

20.000

38.000

36.000

rendendo cerca de 8.500

mais 
3.500 

dc couros e 
p

0.000 kilos de carnes, valendo 12.000 contos,

peles, 
em 193^* Esta 

produção 
total em 1939
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já 
subiu a 

perto 
de 28.000 contos de réis, representando 

|K>uco 
mais

de i 
/c) 

de toda a 
produção 

do Estado 110 mesmo ano, 
que 

foi a

seguinte:

Produção 
peruaria, 

agrícola, extrativa, 
produtos 

transformados,

industrias:

Municípios Contos de íris

Litoral 19,500

Vale do Parnaíba . ... 14 86.300

Centro 25 121.600

Sul <> 14.000

Totais 47 241.400

O rebanho 
piauiense, 

1111 
grande 

maioria de 
gado 

inferior e

de 
|>ec|ueno peso 

e rendimento, 
pode 

ser muito aumentado, melhora-

cfo, valori/ado; sua 
produção 

d carnes, laticínios, 
peles, 

couros, etc.

IxkIc 
ser muito maior, e corresponder ao territorio ocupado, e maior

ric|ue/a 
para 

a massa humana 
que 

se dedica à 
pecuaria. 

O boi, como

dissemos, 

"mercadoria 
cjue se move", está bem longe de render o

tjue 
pode para 

o Piauí.

A 
produção 

de carnes 
per 

capita é de mais ou menos 10 kilos

por 
ano e 

|x>r 
cada habitante; há 

grande quantidade 
de carnes aba-

tidas nas fa/endas e entre os vaqueiros e não computadas, como tam-

bem há uma 
parte 

da 
população que 

não come carnes 
(crianças

i cc cm-nasc idas, 
por 

exemplo), mas, isto não altera muito a 
propor-

ção: 
e mesmo cjue altere levando o cjuociente até 15 

quilos por 
ano

e 
por 

habitante, ainda demonstra 
grande pobre/a 

alimentar, como

sabemos 
que 

existe sob todos os aspectos na região.

Sc o consumo interno 
pode 

ser maior, com elevação do nivel

de vida do 
povo, 

a exportação de 
gados 

e seus 
produtos pode 

ser au-

mentada. Piauí, ao lado do Rio Cirande do Sul, Triângulo Mineiro,

Sul de Mato Grosso, Baía, Ilha de Marajó, 
]xkíc 

ser 11111 dos nossos maio-

res centros de 
pecuaria 

adiantada e rica. Pode abastecer de 
gados, 

car-

lies e laticínios, com 
preços 

compensadores, os mercados cie todo o

Nordeste. Para tanto, 
precisa 

de uma organização mais eficiente e

moderna da sua 
produção pastoril, 

aparelhamento, transportes e cré-

ditos. 1)i/ R. P. Castelo Branco, em artigo no 

"O 

Observador Eco-

nômico e Financeiro" n. (>4, de Maio deste ano, cjue 

"com 

50 
mil

contos 
poderiam 

transformar o Piauí, de uma das úUimas unidades

federadas, numa 
potência 

econômica invejável". E' mais um testemu-

nho, e este de 11111 estudioso da região, 
que prova 

a necessidade de or-

gani/ação 
e capitais 

para 
os três elementos da economia 

piauiense

atual: 
gado, 

babaçu, carnaúba. C) Piauí 
precisa 

de facilidades vindas

do exterior, de capitais, e também de técnicos aparelhos, e homens

pioneiros. 
Com os elementos e recursos internos somente, o 

processo

seria longo demais e muito se 
perderia. 

Os elementos vizinhos 
pode-

rão contribuir com 
pouco; 

a exportação 
poderá 

ir fornecendo capi-
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tais 
para 

algumas iniciativas; mas 
para que 

se 
processe 

um novo

ritmo, é 
preciso 

uma concentração 
pelo 

menos inicial de elementos

vindos do exterior.

O 
gado 

do Piauí necessita de transportes 
que 

o levem economi-

camente 
para 

os centros consumidores mais 
próximos, 

como Mara-

nhão, Ceará, Pernambuco, Alagoas, e outros 
pontos 

do Nordeste. A

industria de laticínios, conservas, xarque, 
prec 

isa ser levantada, e en-

caminhados os seus 
produtos para 

os mercados. Não é fora de tempo

cogitar da exportação de carnes e laticínios do Piauí 
para 

a Europa,

sobretudo depois da Guerra atual; 
porque 

não 
pensar 

nisso? Com os

trabalhos de defesa militar cio Nordeste 
(Natal 

sobretudo) o dinheiro

ali está mais abundante, a carne, como outros alimentos, subiu de

preço; 
mas o 

gado 
está sobrando nos campos relativamente 

próximos

do Piauí. Em todas as capitais nordestinas, em todas as cidades mais

importantes e com alguma industria manufaturcira, a carne fresca

v cara e 
quasi 

só 
para 

ricos. Com um 
preço 

mais baixo e ao alcance

de maior número, ainda daria um bom lucro aos açougueiros locais

c aos fazendeiros e vaqueiros do Piauí, 
que, por 

sua vez, comprariam

muito mais utilidades nas cidades; 
porém 

é 
preciso 

organizar esta

corrente de fornecimento de 
gados, 

facilitando transportes, suprimin-

cio impostos, adotando outras medidas não muito custosas e inteligentes.

Parnaíba 
pode 

voltar a 
produzir 

xarques 
para 

o Nordeste; o

porto 
cie Amarração 

precisa 
ser equipado com um frigorífico; a li-

gação 
ferroviaria interior cio Nordeste deve ser terminada. C) 

gado

do Piauí 
precisa 

ser aumentado, tendo mercado 
garantido. 

Se não

lôr assim e desde 
já, 

será maior dccadencia econômica 
para 

uma area

de 
70 

% dum Estado 
já 

tão 
pobre 

em 
produção.

Babaçú

Há muitos trabalhos, experiencias e estudos sobre o coco ha-

baçú, suas utilidades, 
possibilidades, 

no Maranhão, Pará, Piauí. Não

nos \amos estender sobre o assunto; vamos mostrar o 
que 

representa

e o 
que pode 

representar 
para 

a atual economia 
piauiense. 

C) habitai

natural dessa 
palmeira 

no Piauí é no Centro, até 
perto 

do Norte, e

no vale do Parnaíba. lemos os seguintes dados de 
produção 

do

babaçu:

BRASIL

i938 '939

toneladas toneladas

Produção 45•^13 ^7-252

Exportação 30.204 48.841

PIAUÍ

Produção 10.569 *7 
*^3

Exportação *^.257
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Damos a exportação só de 1939. mais de 
50 

% de aumento so-

bre toda a 
produção 

do Estado em 1938. A exportação total de ba-

baçú do Brasil 
passou 

em:

toneladas contos de réis

•935 
- 

9 966  9 
.000

1939 
— 

48 
. 84  60 . OCK)

cm algarismos redondos, sendo os Estados Unidos 
quasi 

o único

comprador.

Quanto 
à 

produção 
do oleo de babaçu, o Distrito Federal está

em 
primeiro 

lugar, e temos os seguintes dados:

Distrito Federal 37,9 
%

Maranhão 24,3 %

Piauí '2,5 
%

Pará 10,4 %

e os demais Estados, Ceará, S. Paulo, Baía, Pernambuco, etc., com

1939 de 13.200 contos, cabendo ao Piauí mais de 1.500 contos,»

O valor total da 
produção 

nacional de oleo de babaçu em

1939 foi de: 13.200 contos, cabendo ao Piauí mais de 1.500 contos,

<? 
que 

é muito 
pouco para 

11111 Estado 
grande produtor 

da matéria

prima; pode 
ser alcançado um volume e valor de 

produção 
muito

maiores.

O babaçu no Piauí tem 
possibilidades 

imensas, todas as apli-

cações conhecidas do coco da Baía, como: oleos, 
gorduras, 

tortas etc.,

aproveitamento das fibras do epicarpo 
para 

diversas aplicações.

Há 
quem 

calcule existir no Piauí mais de oito bilhões de co-

queiros 
de babaçu, sem 

que 
este cálculo seja absurdo; os 

paluieirais

são vastos e densos; o Maranhão 
possue 

muitas vezes mais; no Pará

há também bilhões de coqueiros. Mas, calculemos somente um bilhão

de coqueiros 
para 

o Piauí, 
que, 

segundo opiniões de técnicos, 
podem

produzir 
no mínimo 1 .000 cocos 

por palmeira 
e 

por 
ano, e teremos

1.000.000.000.000 
(1 

trilhão) de cocos; 
(os 

conhecedores locais cal-

culam um mínimo de 1.200 cocos 
jx>r palmeira 

e 
por 

ano); em vez

de uma media de 
peso 

de 130 
gramas por 

coco, damos 100 
gramas, 

e

temos 100 bilhões de 
quilos 

ou 100 milhões de toneladas; cada amen-

doa 
pesando 

em media 
9 % 

do total do coco, 
(os 

restantes 81 
% 

são

também utilizáveis), temos 
9 

milhões de toneladas de 
produção, 

cerca

de 240 vezes a 
produção 

atual utilizada, de cocos 
que 

caem, e são em

maior 
parte 

destruídos 
por 

animais bravios ou apodrecidos; uma 
parte

da 
quantidade 

assim colhida ainda se 
perde 

no 
processo 

rotineiro de

abrir as nozes. Com aparelhamento, racionalização, transportes, o

babaçu é uma 
possibilidade 

fantástica 
para 

o Brasil, e o Piauí, o mer-

cado de oleo vegetal, ainda tem imensas e sempre acrescidas 
possibi-
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1 idades, c está exigindo compreensão e homens à aliura de uma

grande 
realização.

Carnaúba

Ocupa a 
grande 

extensão de agrestes, do chapadão entre os rios

banindo e o 1'otí 
para 

o Norte até o litoral; as /.onas fito-geográficas

ali se interpenetram; o Piauí tem a maior extensão de agrestes 
por

Estado, do Brasil. A carnaúba também esta muito conhecida, ligada

aos nomes dos Estados do Nordeste, especialmente Piauí, Ceará, Rio

Grande do Norte, Baía etc. Suas utilidades são inúmeras. Represen-

ta outro 
graifde 

fator atual cia riqueza 
piauiense; 

as 
questões 

de or-

ganização para 
o seu desenvolvimento são idênticas às demais.

Foi a seguinte nos últimos anos a 
produção 

de cera de car-

nauba no Piauí:
• •

toneladas

193  3 9°1

193  4 
-5o1

194  4 
•100

Houve 11111 declínio em 
peso 

no último ano, mas o valor total

.aumentou, 
pois 

o valor médio da tonelada 
passou 

de:

1935 4:500$000

1939  
io:40o$ooo

O valor da 
produção 

de 1939 foi de cerca de 
50 

mil contos de

íéis. A cera de carnaúba do Piauí é de 
qualidade 

superior, e com 
pro-

cessos melhorados o rendimento atual, na base da mesma 
quantidade

de matéria 
prima, pode 

ser aumentado de 
30 %. 

O nosso maior

comprador são os Estados Unidos, com mais de 8o 
°/0, 

vindo em se-

guida, (antes 
da 

guerra), 
Inglaterra, França, 

Japão, 
Italia etc.

O 
gado, 

o babaçu, a carnaúba, estas duas últimas 
produções 

em

^rande 
parte 

extrativas, formam atualmente os 
produtos 

decisivos da

economia 
piauiense. 

Mas, no Piauí há também uma atividade agrí-

cola 
que 

merece ser observada, 
para 

completar uma visão economi-

ca do Estado.

Produção agrícola

lá vimos 
que, 

só em menor 
parte 

é 
que 

as terras do Piauí se

prestam 
à agricultura; mas esta 

pode 
desenvolver e dar 

gran-

des valores 
para 

a economia e 
para 

o consumo local.

Segundo os dados estatísticos, e contrariando também aque-

le desejo longínquo do Conselho Ultramarino citado, as lavouras

piauienses 
nos últimos anos decaíram, estão estacionanas algumas, e

outras tiveram aumento 
pouco 

significativo. 
Vejamos alguns dados:
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unidade 1933 «937

Cana tic A^ucar toneladas 143.000 34.000

A^ucar 
(engenhos 

c 11111a 
|x*qucna

usina)

Aguardentc (alcool) .... litros jjH.ooo 560.000

Arroz sacos 123.320 140.000

Farinha de mandioca .... sacos 67.000 80.000

Feijfto sac :os 175.000 60.000

Milho  sacos 91.670 170.000

Abacaxi frutos 500.000 510.000

Banana  cachos 400.000 500.000

Laranja caixas 26.000 35.000

Cocos da Baia Irutos 36.000 60.000

Algodao 
(raina) 

.... toneladas 2.200 4.250

Algodao 
(caro^os) 

.... idem 5-13° 9-91°

Funio (juilos 90.000 45.000

Mamona  toneladas 980 980

Damos 11111 (|uadro de todas as 
produções 

agrícolas mais impor-

lantes 
para 

ilustrar 11111 
julgamento, juntamos 

a 
produção 

da cana de

açúcar com as de açúcar c aguardente e álcool, 
que 

estão ligadas.

Em 1937, usina de açúcar 
produ/iu pouco 

mais de 2 000

sacos de 60 
quilos, 

cristal. Havia então 1.371 engenhos com 
pro-

dução até 200 sacos de açúcar mascavo, e 22 engenhos com 
produção

até 
501 

sacos, cerca de 1.200 distilarias e uma regular 
produção 

de

rapaduras.

A oiticica, outro 
produto que 

se desenvolve no Piauí, rendeu:

Exportação 
— 

1940 
— 

670 toneladas, frutos 
por 470 

contos.

A 
produção 

de oleo de oiticica foi:

!94° 
~ 

54° 7°9 quilos, 
valendo 

3.881 
contos de réis, 

quasi 
to-

talmente exportada.

Vemos 
que 

somente o milho, arroz, algodão, frutas, farinha de

mandioca e aguardente tiveram certos aumentos até 1937; os demais

produtos 
estão estac ionai ios 011 decaíram muito.

O Piauí tem 
que 

importar muitos 
produtos 

aliii enticiQs, como

farinha de trigo, conservas, e até xarque, feijão, batatas, cebolas etc.

E* uma medida 
justa 

incrementar certas 
produções 

agrícolas e evitar

certas importações, 
promover 

as 
pequenas 

lavouras, sobretudo nas

arcas agrícolas vizinhas das cidades 
que 

começam a ser mais im-

portantes.

No seu 
pequeno 

litoral o Piauí tem 
37 

salinas, em Parnaíba e

Amarração, tendo 
produ/ido 

em i<)3<). 18.000 toneladas de sal. das

quais 
exportou 6.000 toneladas.

Há 11a região outras 
possibilidades 

de 
produções, 

como caroá,

licuri, tucum etc., mas 
por 

enquanto não têm valor significativo.

Industria

A industria manufatureira 110 Piauí é 
quasi 

inexistente, fra-

cuiíssima; mas o 
pouco que 

há tende a desenvolver-se, com o aumento
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cia capacidade aquisitiva cia 
população 

e modificação cia mentalidade

no sentido favoravcl à creação de uma industria manulatureira local

possível. 
Não há 

perspectiva 
imediata cie nenhum 

grande 
avanço in-

dustrial. No entanto, a industria cie laticínios, e a 
preparação 

de cou-

ros e 
peles 

em curtumes, como 
já 

vimos, 
podem 

desenvolver-se, assim

como as industrias cia carne. Temos os seguintes dados 
para 

o laticínio

>925 kgs- kRs-

Queijos 2.875 a. 3<>5

1936

Manteiga f>. 661

Como vemos, a 
produção 

de 
queijo 

até 1936 solreu unia cli-

minuição.

C0111 exceção de alguma 
produção 

muito traça de 
grosseiros 

te-

ciclos cie algodão, cie charutos e cigarros, sapatos, chinelas, sanclalias,

'alpercatas, 
algumas especialidades farmacêuticas, a maioria cie todas

essas 
produções 

de artesano, industria manulatureira cio Piauí não

tem importancia econômica.

Em 1937 havia no Piauí 
9 

usinas termo-elétricas com uma 
po-

iene ia total de apenas 1.000 K.W. Não há no Estado nenhuma usi-

na hidroelétrica; no entanto há 
possibilidade 

cie se aproveitarem

algumas corredeiras cios rios 
para 

tal fim.

Em 1938 havia 
pouco 

mais cie 
500 

fábricas e oficinas ocupan-

do cerca de 1.250 operários, 
pagando 

mensalmente cerca cie 150 con-

tos cie salarios, o cjue dá um salario mensal médio cie 120^000. Da-

cjtielas fábricas ou oficinas, 10 tinham mais de 12 operários e 20 ti-

nham cie 6 a 12 operários.

I oda a 
produção 

manufatureira e cie artesanato cio Piauí é

algumas vezes inferior em valor ao cia Fábrica cie Tecidos 

"Votoran-

tim", em Sorocaba, 
(S. 

Paulo), ou das fábricas cio 
grupo 

têxtil de

Othon Be/erra de Melo, em Recite, ou das fábricas cie tecidos de Ara-

caju, em Sergipe.

Foi o seguinte o movimento de exportação e importação 
pelos

portos 
cie Parnaíba e Amarração 

(Luiz 
Correia) nos últimos anos:

Exportação: Importação:

contos contos

1 
goy  

132 .000 61 .000

1938  99.000 50.000

1939  107.000 54.000

194  114.000

Por onde vemos 
que 

o Piauí conta sempre com elevado saldo na

sua balança comercial. Mas 
grande parte 

cio comercio se íaz também

com o Maranhão 
pela 

estrada de ferro S. Luiz-Tetesina, e 
por 

rodo-

vias com o Ceará, assim como também com Pernambuco e Baía, 
por

vias interiores, e até com Minas Gerais 
pelo 

Rio S. Francisco.
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Transportes

Eis uma 
questão 

da 
qual 

está dependendo muito o aceleramen-

lo da marcha econômica do Estado do Piauí; vamos aos algarismos:

Estradas de Ferro: Central do Piauí, com 147.578 metros, 
9

locomotivas e 65 vagões.

Petrolina-Teresina, com 
37.^38 

metros em territorio 
piauien-

se, 
7 

locomotivas e 
38 

vagões.

Rodovias: 
— 

7.324 quilômetros, 
sendo 

389 
de estradas regula-

les com terra batida, em zonas de maior trafego.

Em 1939 havia 110 Piauí cerca de 
500 

veículos a motor, inclu-

sive motocicletas, 250 bicicletas, e centenas de veículos com tração

animal.

Além da Estrada de Ferro S. Luiz-Teresina, 
que 

serve 
para

transportar uma 
parte 

da 
produção que 

escoa 
por 

Teresina e 
pelo

Porto de S. Luiz, e recebe também 
produtos 

importados, contamos

também com a navegação fluvial 
pelo 

Parnaíba e afluentes, com cen-

tunas de embarcações de todos os tipos, até 100 toneladas de carga,

indo da foz do Rio e dos 
portos 

de Amarração 
(Luiz 

Correia) e Par-

naíba até além de Urussuí.

Nos 12 campos de aviação registaram-se em 1940 mais de 1.250

chegadas e saídas de aviões. Os 
portos 

do litoral tiveram em 1939

um movimento de 
pouco 

mais de 
500 

embarcações nacionais de todos

os tipos, e 2 estrangeiras.

E* uma visão rápida da 
pobreza 

de transportes do Piauí. 
Qua-

si todo o Brasil econômico 
pede 

transportes, mas o Piauí está entre

os 
que 

mais 
precisam. 

D. 
João 

VI, ao criar a alfândega de Parnaíba,

já 
alegava 

que 
o transporte das mercadorias 

piauienses para 
Per-

nambuco, Maranhão ou Baía era 

"pesado 

e violento 
proceder"

c;ue sugava e asfixiava a economia da região. E 
que 

situação temos

hoje, com a 
precaria 

navegabilidade do Parnaíba, máu aparelhamento

dos 
portos, 

tão 
poucas 

estradas de ferro e rodagem? Temos aviação,

transporte caro, ao lado dos lentos carros de bois e das barcas do

Rio empurradas 
pelos 

vareiros, como no Rio S. Francisco, e uma

navegação fluvial cheia de 
peripecias 

num Rio 
que precisa 

ser desobs-

truido. E' um desequilíbrio de transportes a 
perturbar 

a marcha

econômica da região. Lembremos 
que 

ali, como em todo o Nordeste

e Brasil, não há estradas de ferro 
pedindo 

mercadorias 
para 

embar-

car, mas, mercadorias 
pedindo 

vagões, apodrecendo e encarecendo às

\ezes nos armazéns e estações. Há no Brasil muitas ferrovias defici-

tarias, 
porém 

não estão atendendo a todas as necessidades de trans-

portes 
das regiões 

que percorrem.

A desobstrução e trato do leito do Parnaíba, o aparelhamento

suficiente do 
porto 

de Amarração, obras 
que 

não exigem mais de 25

mil contos em três anos de trabalhos, viriam 
proporcionar 

um amplo

respiradouro 
para 

a 
produção 

e um enorme estímulo. O Estado 
po-

deria depois custear um serviço 
para 

manter o Rio em condições de
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navegabilidade, melhorando sempre as obras, com uma verba máxi-

ma agora de 
30 

contos mensais, 
que 

seria altamente compensada.

A ligação íerroviaria cie Teresina com a Estrada de Ferro 
que

parte 
cie Petrolina, no S. Francisco, e 

já 
vai até dentro do territorio

piauiense, 
ligaria S. Luiz com a Cidade cio Salvador 

(Baía), 
através-

saneio em diagonal todo o Nordeste; a ligação cie Petrolina com Re-

ciíe e com a Vi ação Cearense, 
próxima 

da Petrolina-Teresina, comple-

taria 11111 
grande 

sistema, mais amplo 
que qualquer 

outro atualmen-

te 110 Brasil e cie 
grandes possibilidades, 

inclusive finalidades estra-

tégicas. E' de 
grande 

necessidade a ligação dos sistemas ferroviários

do Nordeste, completados 
pelas 

redes rodoviarias. Até agora, dao a

impressão de sistemas de comunicações dentro de 
países 

independentes

cujas economias se repelem. Há 
graves 

erros do 
passado 

a serem coi

1"igidos, e ijue não devem 
perdurar. 

E uma tarela 
para 

homens 
pio-

neiros do tipo moderno. Devemos trazer a nossa lembiança as cons-

truções das longas ferrovias do Canadá, Australia, Atrica do Sul etc.,

em épocas sem as 
possibilidades 

e recursos de hoje, 
por 

terras inhabi-

tadas e às vezes estereis, 
para 

considerar o valor do 
problema 

ter-

roviario atual e cie transportes em 
geral, para 

a unidade nacional, de-

senvolvimento de regiões imensas, e avaliar os 
grandes 

erros do 
pas-

sacio sobre este assunto. E' cie notar 
que 

os mapas ferroviários do

Nordeste 
pouco 

modificaram nestes últimos vinte anos. Não nos

devemos conformar com algumas melhorias de rendas 
públicas, 

rea-

lizações 
públicas 

e 
particulares 

aqui e ali, 
que 

não correspondem nem

às 
possibilidades 

nem às necessidades. Tal 
perigoso 

conformismo 
pode

trazer 
germes 

de 
grandes 

males sociais e econômicos. A nossa angus-

tia de transportes, mesmo 
que 

de inicio sejam deficitários, sei a ceita-

mente superada com 
grande 

ânimo e energia de 
pioneiros 

audazes.

Situação demográfica

Nos seus 245.582 quilômetros 
de superfície, o Piauí tinha, em

1920, 609.000 habitantes, e 
pelo 

recenseamento de 1940, 826.320 ha-

bitantes, o 
que 

dá uma densidade de 
3,3 

hab. 
por 

kmq, sendo a do

Brasil 
5 

hab. 
porkmq. 

Feresina tinha em 1920 
57-5°° 

hab. e 
pelo

atual recenseamento, 
68.520 hab., tendo o município uma area de

2.422 kmq., distando do mar, 
por 

via fluvial, 
380 quilômetros, 

e

de S. Luiz do Maranhão, 
por 

via ferrea, 455 
kms. São os seguin-

les os municípios mais 
populosos 

do Estado:

habitantes

Parnaíba 42.605

Valença 41.027

Picos 40.G47

Oeiras 3^-^34

Campo Maior 30.406
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Os outros 1 municípios têm menos de 
30 

habitantes. A me-

dia 
geral 

da 
população 

municipal é de >7-5^° sent^0 a rnedia

de superfície municipal de 
5.225 

kmq. A máxima tem Urussuí, com

^8.085 kmq. e 
9.30^ 

hab., mínima de 
população; 

a mínima super-

iicie e a de Picos com 984 
kmq. habitado 

por 40. 
(>17 hab. dando

a máxima densidade demográfica do Estado. Da-> sedes municipais,

83 são cidades e 24 vilas.

Há no Estado 
32.705 propriedades 

agrícolas 011 tazendas de

pec 
uaria etc., o 

que 
dá a media 

por propriedade 
de 

7*5 
kmq.

Temos os seguintes dados sobre a renda do Estado:

contos de réis

1035 10 43l

1937 !5-25°

1939 20.328

194 23.055

O total das rendas municipais em 1939 foi de 
7.079 

contos de

léis, dando a media de 140 
por 

município. Para o Piauí, não nos 
pode-

idos esquecer cie 
que 

"Um 

imposto 
pequeno 

sobre um 
grande 

volu-

me de negocios 
produ/ 

renda muito maior (jue unia taxação ele\a-

da e tarifas 
proibitivas 

sobre um comercio insignificante". O aumen-

to do rendimento 
público 

deve ser um indicio de 
que 

realmente a

produção 
e riqueza coletiva aumentam e 

justificam 
até novos im-

postos. 
Em renda de imposto de consumo federal o Piauí, em 1939,

só superava o Estado do Goiás. Piauí 
— 

1.257:1645000; Goiás 
—

1 . i<)|:2<>3$ooo. A 
produção per 

capita do Piauí é das mais baixas do

Brasil em valor e capacidade aquisitiva, 
pois 

em 1938 era i22$Goo,

subindo no entanto em 1940 
para 

mais de 2oo$ooo segundo dados es-

tatísticos 
que 

talvez sejam incompletos.

Os serviços 
gerais 

do Estado c municípios têm melhorado, so-

"jretudo 

os de educação, saúde, rodovias, melhoramentos urbanos e

rurais etc. Há unia vontade 
geral 

de bem cuidar dos interesses 
pú-

tilicos. e há administrações zelosas e ativas em todos os municípios.

Mas. como vimos, o Piauí, embora tantas 
possibilidades, 

é economica-

mente 
|x>bre, 

um vasto campo 
para pioneiros 

e 
para prefeitos 

muni-

cipais do tipo daquele de 
que 

nos fala Balzac na pessoa 
daquele mé-

dico realizador rural, 
personagem principal 

do 

"Médecin 

de cam-

pagne,f. 
Vendo claro todos estes 

problemas que 
nos assoberbam, será

meio caminho andado 
para 

suas soluções fora de ilusões.

Conclusão

"A 

revolução continuará sua obra renovadora, 
porque 

as revo-

luções independem da vontade dos homens, transcendem os irrteres-

ses individuais e decorrem, como as leis, da natureza das coisas. A

revolução é o fruto das camadas 
profundas 

da sociedade; é um impe-

rativo insofreavel da conciencia coletiva; é, em suma, a cristalização»
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lenta, laboriosa, invencível do 
pensamento 

obscuro da nacionalidade.

Revolução não é desordem, não é motim de 
quartel 

nem demagogia

de rua. não c simples instrumento 
para 

saciar 
paixões pessoais". (A

Nox'a Política do Brasil, vol. 111 
pág. 

i<>(>). A Revolução, assim con-

cebida, tem ainda 
grandes 

tarefas em todo o Brasil, especialmente em

regiões como o vale do Parnaíba. A democracia econômica do Es-

lado Novo, no seu bom sentido definido 
pelo 

Presidente Ge tu lio

Vargas, foge da demagogia, cias hipérbolcs sobre as nossas 
qualidades

c 
possibilidades 

e dos eufemisntos sobre os nossos deleitos e lallias,

aponta com toda a crueza dos algarismos as nossas 

"realidades 
tao

claras 
que 

incomodam". Dentro dessa coiicipção loi 
que 

se lançou a

grande 
tarefa do Censo de 1940, 

que 
nos está revelando o verdadeiro

semblante do Brasil econômico e social, o 
que 

temos, sem cantorias

falsas nem adulações traiçoeiras. O Censo revela 
grandezas 

e realiza-

tões ao mesmo tempo 
que 

cura alguns fumadores de opio sobre as

nossas realidades; os fatalistas insubmissos têm de render-se e

não estorvar a ação conciente tios 
que querem 

realizar um Brasil

sempre realmente melhor; o terreno torna-se cada vez mais reduzido

para 
os antigos aproveitadores 

de regimes, e se abre, cheio de arduas

tarefas, para 
os realizadores do regime. Mudamos de métodos, e como

em todo o 
país, 

no vale do Parnaíba temos 
que 

continuar realizando

uma afirmação do Brasil econômico do futuro. Vigorosamente' deve-

mos desenvencilhar-nos 
de todos os entulhos 

que perduram, 
ver

claro o 
que 

se 
passa 

dentro do nosso meio econômico e social,

da nossa vida coletiva, 
para 

bem da nossa segurança 
política 

e social.

As nossas organizações econômicas 
precisam 

ser formadas dentro cie

critérios bem objetivos, banindo as miragens, ficções exageradas ou

amáveis. . , .

Não nos 
podemos 

deixar daltonizar sobre as verdadeiras cores

cie certos aspectos econômicos e sociais de regiões da nossa 
patria, 

e

das condições em 
que, já por 

tanto tempo e vindas de erros tao an-

titros, vivem populações 
imensas, merecedoras cie muito melhor sorte.

- 

Sob a 
pressão 

dessa concepção realista, o Presidente Vargas,

com outros personagens, pôs-se 
à frente da Revolução de 1930, e,

mais tarde, rompeu com os restos de marasmo de um regime deca-

dente, criou o Estado Novo, atacou os 
problemas 

de Irente, sem os

estorvos da demagogia. As tarefas são 
grandes 

e numerosas, pedin-

do sempre homens 
pioneiros 

e realizadores de um novo tipo.

A nossa democracia econômica, 
diíerente do velho tipo hbe-

ral-democrático, que 
se distinguia 

pela 
liberdade de morrer de fome

ou enriquecer 
na exploração sem controle, ter votos e 

parlamento

obstrucionista, 
intervém em detesa da coletividade e 

para que 
to os

tenham oportunidade de vida material e cultural. . 
_ ,

Os 
problemas 

econômicos do Piauí, como dos demais Estados,

estão entrelaçados 
dentro do 

plano 
da economia nacional, conside-

rando as diferenças de condições de regiões 
que 

se completam

e formam um conjunto equilibrado. 
Ao traçar um bem estudado

plano 
econômico, lembremos que 

a 
questão 

de organizaçao, ao a o
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• * *

dos 
quadros 

ou material humano 
para 

realizá-lo, c importantíssima.

A 
questão 

de organização, como a dos 
quadros, 

ia/ 
parte 

integral

da linha de 
qualquer plano; 

ela decide, em 
primeiro 

lugar, da sorte

do 
proprio plano 

em conjunto. Nunca salientaremos bastante as

questões 
de organização 

para 
a solução ele todos os nossos 

problemas

econômicos, e no ambiente novo 
que 

cada vez mais se iorma entre

nós, estamos certos, tal insistência não iicará em vão.
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./ Sova Política dn Brasil, 
poi 

Cietulio Vargas.

Força, Cultura e 1 iberdade, de Almii de \ndrade.

Traços da Economia Social e Política do Brasil Colonial, 
por 

1*. Contreiras

U01I1 igues.

Brasil, n||o ji.

O Observador Ecottòmico c Financeiro, ns. de 191o 
P*

Jornais 
e revistas diversas, especial mente 

"Correio 
da Manhã" e 

"Jornal 
do

Comeu io".

»



As 
pesquisas 

de 
petroleo 

no Brâsil

ENTREVISTA DE 

"CULTURA 
POLÍTICA" COM O GENERAL

HORTA BARBOSA, PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL

DO PETROLEO

I 
questão 

do 
petrolao 

c. 
juntamente 

com a da siderurgia, um 
ponto 

de

convergência da atenção e do interesse de todos os brasileiros na hora 
prc~

sente. Interesse 
plenamente justificável, porquanto 

essas vultosas empre-

sas deverão decidir do futuro 
econômico do fírasil. A curiosidade do 

pú-

blico em torno das nossas explorações 
petrolíferas 

c bem 
grande, princi-

palmente 
com relação aos 

poços 
de Lobato. E ninguém mais autorizad)

para 
satisfazer essa curiosidade do 

que 
o 

general 
Horta Barbosa, 

presi-

dente do Conselho Nacional do Petroleo, o homem a 
quem 

está afeta a

direção 
geral 

de tão relevante iniciativa. De onde o empenho com 
que 

a

"Cultura 
Política" foi 

solicitar-lhe uma entrevista, na sede daquele impor-

tante departamento, à avenida Presidente Wilson.

A situação dos 
poços 

de Lobator

O 

general 
Horta Barbosa 

prontificou-se gentilmente 
a atender-

nos, embora 
para 

responder às nossas 
perguntas 

fosse obrigado

a com 
pulsar 

dados e documentos, distraindo alguns 
preciosos

momentos de sua atividade 
quotidiana.

Antes de tudo, 
general, queríamos 

informar os nossos lei-

lores sobre a situação dos 
poços 

de Lobato. Não seria melhor co-

meçar 
por 

aí ?

Dois 

poços 
de Lobato e um na ilha de 

Joanes 
estão 

produ-

zindo 
— 

afirma S. Excia. 
— 

e fornecem oleo, não só 
para 

os traba-

lhos de sondagem da região, como 
para 

uma fábrica de tintas e 
para

a fábrica de 
projetis 

de artilharia do Andaraí.

E 

quanto 
à 

qualidade 
do 

produto?

Trata-se de um 
petroleo 

de base 
parafínica. 

com 
peso 

es-

pecífico 
0,844. O teor da 

parafina (Wax) 
é de cerca de 22 

% 
e o

do enxofre de 0,13 
%• 

A viscosidade SO a 122o F, e de 
)o 

segundos.



<

u

o

5*

<

ot

Zj

s

D

ü

CM

CD

CM

' 

y^jW \ 

"¦* 

, 
.^i v

f 1 
*| 

'iiBl i?* 
"*-v" 

T«_j Wjfm I Y^t. UM 
'^K * 

;£•• twP>i»,'Jk-<'H-'*" 
'* 

^"' ¦¦«* - ¦ii^'v 5wwKaMllS»
•|M 

; } '^''' 

'<'^^'^^'^^^*'''>1!' 
l'« 

'1 

^>'¦.,;

rmx,T * :^ 
• 
f€¦ /¦ 

*

Vista 
geral 

das 
perfurações 

de Ponta Verde, em Mac«ó 
- 

a 
primeira

empresa no 
gênero, que 

se realiza no Brasil



<

o

-

o

c*

<

oC

J

H

J

D

U

Cl

CO

CM

r ^ v^; < ? 
*. 
>•«;' wlg^ 

\YIS 

Jj^ f\t-!, ' 
t 

? ' ^ 'fi's •

^^^gpp^V1"11*1 .' 

** 

.f- 

y^l^Y'w 
i|| 

Mm I 
^ 

': 

/'iffV' -i'
r"^ . 

i :S|. IK w^lm ? 1 Ini I V Jfe 
'r*i 

,* »

v *MDBM ilfl MMHttMW •. b.. ...i. >'-.i^'?'.-. •£•''*•• ¦*;*•>vi'V:^* •<•'*/ « . ^ 
•

'^Hf ¦ 

.^ 

?>

w 
* 

Aiil^flrit^ 

'* 

\ 
\ \' * mmm t

4 vR. law, ¦yfWKHHP^IV^WilM^iiSlI11^BHK§ <¦ 
4 :- -V> ">'**?.;

, iS-T^KT' ^mfsW 
,<;1i*f\

, I»

' 
& *' *s^mB^Wt ¦**' «*s 

' 

- 
*2RHSSHnK[^^^B|. j^P

S - ••* • 
«. 9M' A's ? ,* ^^^P^^PijBiSiji fST MiA-ii<rafcKfll6fl^^^^MWB^^^^^^^BIBn^i'lTi . .r^^^m^^VH^^^KHHtfMHs*^jcwb

*. ^ 
'^jao'^ 

- ***¦ ** *"• 
^^jM^Kfj^^^^^B^BBNP^wB^i^MMt^iill^BS^^^S^ ^

Vista seral das perfurações 
de Ponta Verde, em Maceió 

— 
« 

primeira

g 

.mpr«a no 
g^n^ro, g«e 

í<r rea/.za no Br««7



; 

' ' 

T;; 

' 

^ 

'.;J'

««P»vy-'•>:v-N-. v.-.-.^ ¦¦>.<aoo^. ^H. :•/¦• i^wf-- ¦•¦¦^¦•.>X>.,jB^iiTO^^^BI^^Bfe^^M ^Btt .
SggSPsSw- .-. . .^M* ?Kn^gKv /w. ¦•¦W// ^S&f^^HHu^HK.'. ¦.

>

^5

P1

X

/W

I/í

í/5

w

W

V

rr

í

^¦s
w

5

w

X

w

33

*

>

O aparelhamento 
da 

perfuração 

de Ponta Verde, visto ao alto

to

Oi

CO

t

E*d



264 ClILTIRA POLÍTICA

O 

"pour-point" 

é de 6o° F. Os rendimentos, em distilação direta

("straight 
run"), são aproximadamente: 18% de 

gasolina, 
10% de

querozene 
c 

7% 
de 

gás 
oil.

O aparelhamento importado do estrangeiro-

Fizemos uma 
pausa para 

anotar todas essas minuciosas cifras.

E 
o aparelhamento adquirido no estrangeiro 

já 
veio?

[á 
veio e foi instalado imediatamente após à chegada,,

achando-se em 
pleno 

funcionamento.

E 
as outras 

pesquisas, general, 
onde estão sendo feitas?

Nos 
Estados da Baía e Alagoas e no Territorio do Acre.

Na Haia, os trabalhos começaram em Lobato, 
que 

é subúrbio de

São Salvador, sua capital, e se desenvolveram 
pela península 

de Ita-

pagijK\ pelo 
Recôncavo, bem como 

pelas 
ilhas de 

Joanes 
e Itaparica.

Nesse Estado foram concluídas onze 
perfurações, 

numa 
profundidade

total de 10.103,36 m, havendo 
5 

em 
prosseguimento, que já 

alcança-

ram ao todo 2.956,00 m. Em Alagoas foram concluídas 
quatro per-

furações, atingindo, em números 
globais, 

a 
profundidade 

de 
5.940,52111.

Há duas em 
prosseguimento, 

totalizando atualmente, 2.215,00 m.

Acrescente isto: Em unia das sondagens nesse Estado o Conselho»

descobriu rica 
jazida 

de sal-gema, base 
para 

a industria da soda cáus-

tica. Ao mesmo tcni|x>, no Territorio do Acre, na serra do Môa,

está sendo realizada um 
perfuração, que já 

alcançou a 
profundidade

de 
460,49 

m. e 
já 

se acha montado o equipamento 
para 

outra a ini-

ciar-se dentro de breves dias.

O empreendimento de novas campanhas 
geológicas

O 
general 

Horta Barbosa interrompe um instante, logo de-

jx)is 
continuando:

Ao 
mesmo tempo 

que 
se vão executando essas 

perfurações,

o Conselho vai empreendendo campanhas 
geológicas 

em extensas re-

giões. 
Além da area de reserva, com centro eni Lobato e um raio

de 60 
quilômetros, 

foram 
prospectadas grandes 

faixas litoraneas 
que

vão desde a Baía até o Ceará. Estudos detalhados têm sido feitos

na ilha de Itaparica, em virtude dos 
quais 

estão sendo iniciados tra-

ha 1 lios 
para 

a instalação de uma sonda. Em seguimento aos traba-

lhos de 
geologia, 

duas equipes de 
geofísica 

realizam, incessantemente,

acurados estudos nas regiões enumeradas. Presentemente, uma tur-

111a de 
geólogos 

do Conselho dá começo a uma campanha 
geológica

em Mato Grosso.

Das compa?ihias 
particulares 

em organização1

E 

quanto 
às Companhias 

particulares? 
Estão elas também

operando?

As 
Companhias 

particulares 

— 
acentua o 

general 
Horta Bar-

bosa 
— 

acham-se em 
período 

de organização e adaptação às leis vi-
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gentes. 
Delas, apenas uma se encontra em regime de 

perfuração: 
é a

Companhia Itatig, 
que já perfurou 

dois 
poços 

improdutivos no Es-

tado de Sergipe e começa a 
perfurar 

o terceiro.

E 
como o 

governo 
as vêm auxilando?

O 
auxilio do Governo vem consistindo na concessão de zona

para pesquisa 
e em facilidade 

para 
a importação do material de

sondagem.

Poderia 
dizer-nos agora 

qual 
o estado 

geral 
das 

pesquisas

e sondagens?

O 
Conselho Nacional do Petroleo, em 23 meses de ativida-

cies, ou seja, entre 27 de Novembro de 1939 e Setembro de 1941, ata-

cou 25 
poços 

em três Estados da República, numa 
profundidade glo-

bal de 21.035,37 m., dos 
quais 

15 foram dados 
por 

concluídos. Esses

jjoços 
concluídos alcançaram a 

profundidade 
total de 16.043,88111.;

os 
que 

se acham em 
prosseguimento, 

em conjunto, atingiram a de

4.991,49 
m. Convém assinalar 

que, 
dentre os 

poços perfurados, 
um

chegou à 
profundidade 

de 2.249,65 m.; outro, a de 2.144,45 m.;

outro, 4 de 1.647,92 m. e cinco ultrapassaram mil metros. A 
pro-

fundidade media, 
porém, 

foi da ordem de 1.070 metros.

Não seria demais lembrar 
que 

o Conselho tem normalmente

executado trabalhos 
preparatórios 

antes de iniciar cada nova sonda-

gem. 
Refiro-me, entre outros, à construção de rodovias de acesso, al-

guinas 
exigindo a construção de 

pontes 
de concreto armado e nume-

rosas obras de menor vulto. Poderia citar as rodovias 
que 

levam às

locações de Candeias e Aratú, ambas na Baía, bem como uma outra

no Territorio do Acre. Em Maceió, a locação de uma sonda, 110

mar, a cerca de 
400 

metros da 
praia, 

exigiu serviço custoso e

delicado.

As 
possibilidades 

da nossa 
produção petrolífera

Para 
finalizar: 

Quais 
as 

possibilidades 
do Brasil 11a 

pro-

<1 ução do 
petroleo?

O 

jxHroleo 
tem sido encontrado, em maior ou menor 

quan-

t idade, em 
quasi 

todas as 
perfurações 

executadas 
pelo 

Conselho, na

Baía e em Alagoas. Mas o 
que 

se 
procura 

é determinar horizontes ca-

pazes 
de assegurar uma 

produção 
em larga escala . Temos convicção

de lograr esse objetivo, desde 
que 

o Governo continue 
proporcio-

nando os recursos necessários à continuidade da ação do Conselho.

Como 
já 

acentuamos, ha 
poços produzindo 

em Lobato e na ilha 
Joa-

nes. Na localidade de Candeias, o 
poço 

B-14 revelou uma camada

oleífera, 
que 

o classifica como 
produtor. 

Foi determinado, 
porém,

c 
prosseguimento 

da sondagem em busca de melhores horizontes im-

pregnados 
de oleo, a maior 

profundidade. 
No 

poço 
de Aratú, em

perfuração, já 
têm sido assinalados vestígios de oleo. Os resultados

obtidos até hoje indicam, 
pois, grandes possibilidades. 

Tudo nos

leva a crer e a depositar esperança na riqueza 
petrolífera 

do nosso solo.

• 
E assim o 

general 
Horta Barbosa encerrou sua entrevista, 

que

vem informar amplamente os nossos leitores com dados seguros e

positivos 
sobre a importante 

questão.



Órgãos de defesd c/a

ndciondl

economiõ

Procurando realizar uma das tendencias básicas da evolução 
política 

mo-

dertia 
— a tecnização das: funções 

de 
governo 

— creou o Estado Novo nu-

merosos orgãos técnicos <\ue, cada 
qual 

na sua especialidade, visam defen-

der a economia nacional e assegurar a 
prosperidade 

do 
pais.

"Cultura 
Política" nesta subseção editorial, vai esclarecer a opinião 

pu-

blica sobre a organização, as funções 
e as finalidades 

desses diversos ins-

ti tu tos e orgãos técnicos, criados 
pelo 

atual 
governo.

III) O INSTITUTO 
NACIONAL DO SAL

GILENO DE CARLI

l)a Comissão Executiva cio Instituto

Nacional tio Sal

NO 

REGIME da livre concorrência o sal não 
podia 

fazer exce-

cão. Como os demais 
produtos 

da economia brasileira, o sal

vivia 
periodicamente 

em altas e baixas vertiginosas de 
preços.

Na economia salineira o mal era muito mais intenso, 
porque 

com as

peculiaridades 
dessa industria a tendencia à monopolização 

da distn-

buição é muito mais comum. Grandes ou 
pequenas 

salinas viviam

sempre na dependencia direta dos armadores. E' 
preciso 

uma trota

especializada para 
o transporte de sal devido à sua ação corrosiva e as

dificuldades de concomitante transporte de sal a 
granel 

e outros

produtos. 
Se a exigência de uma frota é imperiosa, essa especializa-

cão é marcante, os vapores vão com 
pouco 

aproveitamento 
de espaço

marítimo na ida, voltando então completamente 
abarrotados. 

Ora,

os fretes altos do sal eram em demasia tentadores. Acrescia a circuns-

tancia de 
que 

os armadores se transformavam, 
além de 

produtores 
de

sal, em 
quasi 

exclusivos distribuidores. 
Tinham 

pois 
o lucro indus-

trial o lucro do transporte e o lucro comercial da distribuição. 
Co

em toda economia liberal, uma vez monopolizados 
os meios de «a™*

porte 
e de distribuição, o 

produtor 
ficaria inerme, sem 

possibilidades

de reação. Ele lucrava esporadicamente, quando 
as condiçoes
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clima eram desfavoráveis. Ora, o lucro industrial era o menos

interessante, e sobre a industria salícola caiu um largo 
pei 

iodo de

preços 
aviltados.

A economia geralmente 
fraca do 

produtor 
exclusivo ameaçava

baquear, se não houvesse uma intervenção estatal. 
Já 

se comprovara

ser inoperante e ineficaz a intervenção isolada de um único Estado,

mesmo 
que 

esse Estado fosse o do Rio Grande do Norte, onde as con-

dições mesológicas são o 

"optimuin" 

para 
a 

produção 
e cura do sal.

Com um 
pouco 

mais de 
7° 

(/o 

produção 
brasileira do sal, a ação

isolada do Rio Cirande do Norte estaria ladada a insucesso, 
porque

esse 
|>eso 

da concorrência não eliminaria totalmente a 
produção 

de

outros Estados, mesmo 
que 

não tivessem aqueles condições ideais

para 
a fabricação do sal. O 

que poderia 
acontecer é 

que, 
com o

tempo, e com as crises debilitando a economia 
jxuticular, 

teríamos,,

através de uma draconiana seleção, a eliminação dos Estados menos

favorecidos, e, 
principalmente, 

tios 
pequenos 

e médios 
produtores 

de

sal. Isto é, os 
grandes produtores 

seriam, de uma maneira natural

e lógica, os usufrutuarios de uma industria básica 
para 

a vitalidade

econômica do 
país. 

O movimento iniciado 
pelo 

Interventor flumi-

nense, comandante Amaral Peixoto, só 
poderia 

ser coroado de êxito

porque, procurando 
uma solução 

para 
a crise 

profunda que 
minava»

há tempos, a 
produção 

salineira do Estado, cie aglutinava os anseios

da 
quasi 

totalidade dos 
produtores que 

não viam uma solução de in*-

ciativa 
privada 

capaz de trazer a salvação.

A criação do Instituto A acionai do Sal

A convite do Interventor do Estado do Rio, os Interventores de

Sergi|>e, do Rio Grande do Norte e do Ceará dirigem ura memorial

;,o Presidente da República, solicitando a criação de mais uma enti-

dade autárquica afim de acudir à economia salineira.

Atendendo à solicitação dos 
quatro 

maiores centros 
produto-

res salineiros, o Governo do Presidente Getulio Vargas baixa dois

decretos-leis, de ns. 2.300 de 10 de 
Junho 

e 2.398 de 18 de 
Julho,

ambos no ano de n) 
|c>, 

criando o Instituto Nacional do Sal, tiaçan-

do as normas 
gerais 

tia defesa, amparo e financiamento tia 
produção

salineira.

Não é o caso de 
perquirir 

se o 
problema 

salineiro do 
país 

é

de sub-consumo ou de super 
produção. 

Não 
podemos 

desconhecer

que 
os índices de consumo de sal são muito baixos, em relação ao

consumo verificado em outros 
grandes 

centros consumidores do

mundo.

Ninguém 
pode 

negar 
que 

há um índice fisiológico de cloreto

de sodio mínimo, tanto na alimentação do homem, como na do 
gado.

Teoricamente, o Brasil chegaria a uma necessidade de 
produção 

tal,

que 
as atuais salinas seriam insuficientes 

para 
atender às requsições

do consumo. Essas requisições à 
produção 

se elevariam a mais de três

vezes a maior safra 
já 

verificada no Brasil. Mas se ha causas de or-
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«dem econômica» e cie natureza 
geográfica, que 

fazem descer a um nível

muito baixo os índices do consumo de sal., o 
problema 

teria de ser

«encarado de acordo com a realidade.

A limitação do Sal

E, ineludivelmente, havia uma sobra da 
produção 

sobre o

consumo, e esse excesso de sal 
pesava 

nos estoques e os 
preços 

se avil-

tavam. Sobrando sal, os 
produtores que 

não tinham à sua disposi-

ção 
a frota cie transporte ou a boa disposição cios donos desse trans-

porte» 
sc viam em situação aflitiva. Assim, o 

ponto primordial 
do

novo organismo de defesa seria no sentido de assegurar a todos os

produtores 
cie sal cio 

país 
uma 

participação 
equitativa nos mercados

nacionais. O decreto-lei 11. 2.300, 110 seu artigo 
4.0, 

estabelece 
para

cada Estado uma 
quota 

cie 
produção que 

se distribuirá 
pelas 

suas sa-

linas. E a 
própria 

lei dá as normas 
para 

o cálculo de cada salina, de

acordo com a sua area cie cristalização e com a media cia 
produção

110 
qüinqüênio 

de 
Junho 

de 1934 *l 
Junho 

cie 1939* Calculando o con-

sumo brasileiro em 
550.000 

toneladas, desse volume 
partiu 

o Ins-

tituto Nacional do Sal, 
para 

a fixação das 
quotas 

estaduais 
globais.

Tomando em consideração as médias de 
produção qüinqüenal 

de

cada Estado e as cjuebras decorrentes cio fator climatologico, ao Ma-

ranhão coube uma 
quota 

de 
produção 

cie 14.025 toneladas, correspon-

dendo a 2,55 % cio limite cio 
país; 

ao Piauí, 
§.^20 

toneladas, ou

I,04%; ao Ceará, 
'58.170 

toneladas ou 6,94%; ao Rio Grande do

Norte, 
345,180 

toneladas ou 62,76%; à Paraíba, 2.970 toneladas ou

0,54 
%; 

a Pernambuco, 2.420 toneladas 011 0,44 
°/0', 

a Alagoas, 
990 

to-

neladas ou 0,18%; a Sergipe, 
38.940 

toneladas, ou 
7,08%; 

à Baía

•8.305 toneladas ou 1,51 
%; 

ao Espírito Santo, 110 toneladas ou 0,02 
%,

c finalmente, ao Estado do Rio de 
Janeiro 

coube uma 
quota 

de

produção 
de 

93.170 
toneladas, correspondendo a 16,94% da 

quota

total cio Brasil.

Para contingentar as 
93^ 

salinas 
que 

se registraram dentro cio

prazo 
legal, o Instituto Nacional do Sal tomou em consideração a

area de cristalização declarada de 19.765.981 metros 
quadrados 

e a

media de 
produção qüinqüenal, 

de 
740.865 

toneladas. O fator area

de cristalização só teria valor em função de 11111 determinado rendi-

mento 
por 

unidade de area. Reconheceu-se assim, a 
profunda 

divcr-

sificação de rendimento 
por 

metro 
quadrado, 

nos diversos Estados

brasileiros. A media de rendimento de sal 
por 

metro 
quadrado 

no

Maranhão é de 17,803 
quilos; 

no Piauí 17,952 
quilos; 

110 Ceara, de

21,104 quilos; 
no Rio Grande do Norte, de 62,470 

quilos; 
11a Paraíba,

de 17.Q18 quilos; 
em Pernambuco, de 15,429 

quilos; 
em Alagoas de

II,551 quilos; em Sergipe, de 27,883 
quilos; 

na Baía, de 25.259 
qui-

los; no Espírito Santo, de 8,005 
quilos; 

e, finalmente, no Esiado do

Rio de laneiro, o rendimento médio, 
por 

metro 
quadrado, 

e < e

19.779 
qudos. 

A media 
geral 

apurada nos onze Estados brasileiros

produtores 

de sal é de 
37»4®2 quilos.
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Tendo em vista esses rendimentos, a area de cristalização t í

media de 
produção quinquenal 

das salinas, o Instituto Nacional do

Sal encontrou um limite teórico de 
produção para 

cada salina. Co-

nhecido o limite de 
produção 

de cada Estado, bastou uma incidência

de uma 
percentagem 

de redução, 
para 

enquadrar os limites individuais

das salinas, dentro das bases fixadas de 
550.000 

toneladas de 
quota

anual 
para 

o 
país.

Assim, a função 
primordial 

do Instituto Nacional do Sal esta-

va sendo executada: dar a cada 
produtor 

unia 
possibilidade 

cie escoar

a sua 
produção 

autorizada, de acordo com elementos objetivos, apu-

rados dentro cie um critério impessoal. No 
primeiro 

ano de vida do

Instituto, comprovou-se o acerto da orientação estatal, e o senso 
pra-

tico dos dirigentes da nova organizaçao autárquica. Naturalmente,

sendo da 
própria 

essencia humana a inconformação a uma disci-

* 

plina 
econômica e a um cerceamento da atividade 

produtiva, 
ha os

que 
deblateram, e solicitam aumento das 

quotas 
fixadas. O dilema

em 
que 

se encontraria o Governo seria o seguinte: deixar 
produzir

mais, com o inevitável rebaixamento das cotações, ou limitar a 
pro-

dução, isto é, a distribuição às necessidades do consumo, afim de es-

tabili/ar os 
preços. 

O 
período 

anterior do I. N. S. demonstrou a

sacicdadc os 
perigos 

e 
prejuizos 

tia economia salineira sem controle

da 
produção. 

Portanto, mais vale 11111 lucro certo, embota mais redu-

/ido. 
que 

as alternativas e as 
ginásticas 

de 
preços, que 

tanto davam

muito, .como 
tiravam tudo ao 

produtor.

Majoração das 
quotas

Dentro da 
própria 

lei, foram estabelecidas as normas 
para 

as

futuras majorações das 
quotas, 

de acordo com maiores solicitações dos

mercados consumidores. E verdade 
que 

esses novos aumentos estão

calculados em função das atuais 
quotas, 

ou melhor das 
quotas 

fixa-

das com os atuais critérios, 
porque 

só haverá efetivação desses limi-

tes depois de verificada 
pelo 

Instituto Nacional do Sal a exatidão dos

dados de area de cristalização. Mas. à medida 
que 

se aproxima a épo-

ca de novos aumentos, 
porquanto 

a tendencia, 
— 

apesar da anorma-

lidado 
por que passamos, 

— 
no Brasil, é de ampliação do consumo,

outros aspectos têm de ser encarados. O da area de cristalização sem

o devido e rendoso aproveitamento, devido à baixa 
produção 

no 
pe-

ríodo 
quinquenal, que 

foi, em 
grande parte, 

um 
período 

de crise.

Claro 
que 

a crise atingiu com maior intensidade o 
produtor 

menos

aparelhado. A situação do 
pequeno 

salineiro deve ser objeto de um

estudo mais acurado, afim de 
possibilitar 

um fortalecimento na eco-

nomia do 
pequeno produtor. 

Seria o caso 
portanto 

de uma investi-

gação 
no sentido de se fixar uma 

quota 
mínima, compatível corrç o

mínimo de rendimento com 
que pode 

viver o 
pequeno produtor. 

Isso

não seria uma revolução nos métodos de tratamento cios 
produtores

em 
geral, porque 

dentro da economia fechada, 
que 

se cria, 
quando 

se

organiza uma verdadeira corporação, como a salineira, as vantagens-
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que 
os 

grandes produtores 
vão ter são de tal monta, 

que 
aquilo 

que

o Estado lhes 
pedirá, para 

o bein estar dos 
pequenos produtores, 

é

lealmente insignificante. A 
proibição 

de instalação de novas sali-

nas, e a ampliação da arca de cristalização das atuais, são duas me-

iiidas 
garantidoras 

da estabilidade da industria salineira. E desde

que 
os 

grandes produtores geralmente 
tem, em relação às suas capa-

cidades de 
produção, 

unia 
quota 

melhor, 
proporcional 

mente, 
que 

os

pequenos produtores, 
o I. N. S. será 

para 
aqueles, de maior valia.

Portanto, é 
justo 

uma medida de ordem econômico-social afim de o Es-

tado atender aos 
pequenos produtores 

com maior solicitude, dando-

lhes uni tratamento 
que 

lhes atenue a modicidade de uma exploração

pequena 
e de um lucro exiguo.

Fixação dos 
preços

Outro 
ponto 

essencial dentro da organização salineira é o da

fixação dos 
preços. 

Anos havia em 
que 

os 
preços 

subiam além de

tio$ooo a tonelada; mas em compensação, em 
períodos 

outros, os

preços 
desciam abaixo de 20$ooo. Isto importava em ser o 

preço 
de

venda inferior ao 
proprio 

custo de 
produção. Quando 

os 
preços 

se

aviltavam, sempre os 
produtores 

eram 
prejudicados, 

ao 
passo que

quando 
os 

preços 
se elevavam, 

quasi 
sempre os maiores beneficiados

eram os intermediários. De acordo com o 
preceito 

legal, ao Insti-

tuto cabe a fixação dos 
preços 

do sal, afim de atribuir ao 
produtor

um lucro razoavel. Foram estudadas as condições dos custos de 
pro-

dução do sal e arbitrado o lucro 
para 

o 
produtor, 

compatível com

a taxa de 
juros 

vigorante 110 mercado nacional do dinheiro. E, den-

tro do espírito de 
que 

é impossível a fixação de um 
preço 

imutável

e de 
que 

a lei é clara 
quando 

menciona entre as finalidades do I. N. S.

a fixação dos 
preços, 

foram determinadas as oscilações das cotações,

isto é, criou-se uma margem de oscilação, e dentro dela, os 
preços

do sal 
poderiam 

variar.

Para evitar 
que 

o distribuidor, comprando o sal 
pelo preço 

mí-

nimo legal, o fosse vender 
pelo 

máximo, retirando, 
pois, 

ao 
produtor

uma 
parte 

do seu lucro, a lei autorizou o Instituto Nacional do Sal

a fixar as correspondências de 
preços 

nos centros de 
produção 

e de

consumo. E esse mecanismo, no seu 
primeiro 

ano de iuncionamento,

logrou absoluto êxito.

Vendedor único

Naturalmente, o 
produtor 

ficará ainda mais resguardado da

ação do especulador, no dia em 
que 

ele tiver compreendido e exe-

cutado a centralização das vendas.

A cooperativa estadual do sal agirá como único comprador e

único vendedor. De inicio, ela elimina a tendencia individualista

do 
produtor 

de escoar com rapidez a sua 
quota 

antes 
que 

outro 
pro-

dutor o faça. Ora, essa ação individualista, operando na época da sa-
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Ira, força um escoamento 
acima do normal, e, assim, a sul)^1*a^l!"d.^"

cia, isto é. uma 
grande 

massa dc 
produção, 

cm 
periodo 

ci • «a»

vitavcis 
perturbações 

de 
preços, 

evitando que 
as to aç< c. 

.

sempre cm niveis mais elevados dentro dos limites legais. Depois ag

vcndi-dor úni„ al chegaria direramcn.e 
ao «juro.de 

m-

sumo sem qualquer 
inierlcrencia de intermedia! ios.

ü o 
produ.or 

leria, «>,„ a rodi.tribui^o 
do lucro «.mercai -

enorme vantagem, 
que 

lhe traria uma completa mdependenc.a 
eco-

nômico-financeira.

O 
financiamento

Forçosamente, es6a organização complementar 
à dclcsa da 

pio-

dução salineira só 
poderia 

«er bem sucedida se tive«e um« sàhda aa-

sistencia financeira. O 
produtor 

não teria disponibilidade paia 
atra-

vessar o 
período 

de entre-safra, e iniciar a safra, estocar o sal, cuia-lo,

se não tivesse adiantamentos, 
em dinheiro, 

para 
se movimentar e sal

dar seus compromisso, com salarios, impostos, sua subsistência e ou-

iras responsabilidade 
inerentes a 

própria produção. . 
^

Mas esse aspecto do 
problema 

foi também apreciado 
pelo 

(.o-

verno Federal. A taxa de íoSotx» 
por 

tonelada, estatuída pelo 
deticto

básico d<» Instituto Nacional do Sal. será também aplicada em opera-

Cões 
financeiras tendentes à melhor organização comercial da dtstii-

Iiilição do sal; e o empréstimo de 15 mil contos, entre <> Instituto Na-

cional do Sal e o Banco do Brasil, assegura o completo exilo dessas

medidas de financiamento e amparo á 
produção 

salineira. Através to

penhor 
e da retrovenda. os 

produtores 
de sal do Brasil 

poderão 
as-

pirar mais tranqüilidade.

E ao Governo do Presidente Getulio \ argas esses 
produtoies

deverão a renovação 
que já 

se nota nos centros 
produtores 

e a 1110-

dificação dos atuais métodos da distribuição comercial do sal, 
que

lhes assegurará um largo 
período 

de 
prosperidade.



Metrópoles do Brâsil

O crescimento das 
grandes 

cidades e um reflexo da evolução econômica e

social dos 
l>ox'os. 

Os nucle s de concentração urbana se formam 
sob a in-

IIncutia de forças poderosas, que 
refletem o estado de adiantamento da so-

ciedade (jue os abriga. .1 for/nação 
de metrópoles indica. sobretudo, o ace-

lera meti to do ritmo da 
produção 

industrial e do comercio. E* cm volta das

fábricas e dos 
grandes 

mercados 
que 

se reúnem as 
grandes 

massas humanas»

port/ue 
chis encontram nos recursos econômicos dessas zonas meios bastan-

tes 
para 

lhes assegurar a subsistem ia e 
prosperidade.

Issim, estudando as metrópoles do lirasil, 
"Cultura 

Política aprecia um

dos aspectos mais impressionantes e expressivos da economia nacional bra-

sileira: a concentração demográfica cm torno (te zonas 
geográficas que 

se

tornaram núcleos (apitais de 
produção 

industrial e de comercio. Xossas

metrópoles constituem Índices seguros do nosso desenvolvimento econômico.

III) PORTO ALEGRE

A 

ESTATÍSTICA, 
cuja aplic ição constituo o único método se

guro 
e objetivo de ascultação numérica dos valores de uma

coletividade, eleva o município de Porto Alegre, Capital do

Estado do Rio Grande tio Sul, à condição da comunidade brasileira

que 
mais 

progrediu 
nos últimos anos.

\r através do rendimento industrial e agrícola, do movimento

comercial, do aumento da riqueza 
pública 

e 
particular, 

do desenvol

vimento urbanístico, da densidade e do contingente humano e da sua

capacidade 
produtiva 

e aquisitiva e do seu nível cultural, 
que 

se in

fere o índice 
progressista 

de um 
jx>vo. 

Na Capital sul-riograndense

todos esses fatores se mostram em expressiva ascensão.

Guardadas as devidas 
proporções 

entre as duas maiore metrô-

poie 
do 

país (Rio 
de 

Janeiro 
e São Paulo), Porto Alegre é, real

mente, na interpretação singela dos números, a Capital 
que 

maiores

índices oferece em todos os fatos sociais c econômicos 
que 

caracteri-

zam a vida de uma aglomeração humana.

O melhor testemunho disso 
que 

antes afirmamos e demons-

traremos a seguir 
partiu 

do 
proprio 

Presidente Getulio Vargas, 
pre-

claro chefe do Governo Nacional 
que, 

ao observar o adiantamento da

metrópole do seu Estado natal, desse modo se expressou: 

"Porto 
Ale-
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gre 
apresenta uma evolução surpreendente, 

não só " 

pConômi-

administração 
como também na das suas aC últimos 

anos,

cas. O coeficiente do 
progresso porto-alegiensc, 

nes

éconiparavcl 
ao das cidade, sul e m.r.e-amencaoar 

de ma.or dc

SenVO,,"„ais 

concorre para 
modificar 

a B^ml. 

^ 

««tota

- obras urbai,i,.i.a. Bra-

vi^eniVr .1' osas'"ramto! 
ukiv.cs se vêm operando 

de modo lcl.no-

r!nu RÍ«iú:. São' Pau Io. Niterói. Rio de 
Janeiro, 

apresentam-se, 
nesse

""'"'f^^r^^obsersada ..ai*. ^

K>e 
licayV-s 

urbanas, iTÍSnUto.

%i|>!esei!t;»nd<'j 

jor°ou tro lado, melhores elementos 
de fixação à culta

1 
* 

. 
.1 . .ira 

() sc.u constante engrandecimen-

ctt.SU 
c  

obra de orba.b-

/açâo 
que 

se vem armando ^ 

pS 
^ - dl

«?•inclro das nossas mctroiiolcs. 
tem o siu aiunic \

nâinico edil lose 
Loureiro da Silva, descendente 

dueto desse ul.n.-

¦á"T 
er!-'nin,o de Dorntte Mcn.v.s e Vas te  

cobomado, a s-

laiicieiro do Morro de Santana, local onde se assenta íojc a nu

tróiM>le gaúcha. 
A cidade comemorou, 

ol n laline-me. e1115 c c• . oy i 
-

i . .'iliimo i Dissaucni cio siuundo centenário 
chi concessão ohcial d<

ÜTTiK. "«¦ -'ore, 
de Por.» Alc?rt 

Jeroom.o

l Vasconcelos (,). 
X da,a ,oi

nunie ali mas também em todo o 
pais, 

através das suas expitssoes

iXraí. 
-aliais t ..onómi.í ais 

<Loa.ada. 
Xa -

nole edi ficada em aniiieatro 
à margem <i<> Mui mui o Guaiba

li/aram-se 
dias seguidos, a 

partir 
daquela data. brilhantes lestivica-

ties sendo então inaugurados 
i.nporiantes 

melhoramentos publico^

Porto Alegre, como toda aniversariante graciosa 
e bonita,

presenteada 
com muitas outras dádivas e minios, inclusive com o

)(,Vo e bueiro titulo de 

"Cidade 
Sorriso"' 

que 
lhe conlenu apa.xo-

„ ulo cultor da sua historia épica. Apesar da Iragranc.a da expressão,

discordamos 
do austero historiador. 

1'ma cidade 
que possue, paia

iodos „s efeitos, o belo e expressivo 
título de Porto Alegre e 

que ja 
foi

oficialmente 
denominadae 

consagrada, 
inerce do seu 

passado 
heioico,

de 

•Cidade 
muv leal e valerosa". bem merece outro crismamenos pio-

suco e mais de acordo com o seu impressionante passado.

"Cidade 
Eleita", 

por 
exemplo, seria um titulo 

que 
se ajustai ia

muito bem à Capital dos 
pampas. 

Nos idos e 
primeiros 

dias da nossa

, - O emérito historiador t.encral S u/a lWa. ao discordar da escolha

... data do dia 
-, 

de Noveml.ro dc i7|o para 
consagrar oficialmente o inicio da

1..H / .« 
".o 

de Horto Alegre, disse, apoiado em 
provas 

inconcussas, que ja 
no

, o de io« se encontravam 
ali estabelecidos não somente Domelas, mais ainda

o" 
-^mèiros" 

ScbãsX Francisco Caves. l)ic.nisi-> Rodrigues Mendes e o 
"agre-

Miguel Braz I.opcs Filho.
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historia, estando cia situada além do meridiano estabelecido 
pelo 

tra-

tado de Tordezilhas, ergueu-se altaneira, rebelou-se com heroicidade,

lutou e venceu 
galhardamente 

as forças cie Castella 
para 

conseguir, de-

pois 
de uma luta secular, 

permanecer 
ligada à 

patria 
daqueles deno-

dados bandeirantes 
que primeiro pisaram 

o seu solo, completando e

integrando, finalmente, o Brasil, 
que, 

sem o Estado do Rio Grande

do Sul, não seria como é, cartograficamente, um coração 
que 

se ofe-

rece aos outros 
povos 

como a 
patria 

da 
promissão, 

ou o 

"país 

do tu-

turo", como vaticina Stefan Zweiu.
n

Apontamentos 
para 

a historia 
porto-alegrense

A historia de Porto Alegre encerra, em sua substancia, uni con-
o

junto 
de brilhantes efemérides comuns à 

própria 
historia 

geral

do Brasil.

•

E 
que, 

não tendo o 
go\erno 

lusitano, até meados do século

XVII tratado de incorporar de 
fato 

ao seu vasto e rico dominio co-

ionial cia América a 
parte 

extrema da nossa região meridional, a

separação da Coroa 
portuguesa 

da cie Espanha, naquela época, veio rea-

cender a secular 
questão 

cio limites existentes entre aquelas duas 
po-

tencias clc além-mar. Afora as excursões feitas ao Plata 
pelos 

seus na-

vegantes cjue lhe asseguravam a 
prioridade 

no conhecimento c- des-

coberta cia região, cuja 
posse 

lhe era contestada, tinha Portugal a seu

favor as 
penetrações 

cias bandeiras 
paulistas 

sob o mando clc Brito

Peixoto, Sebastião Guerra, Fernão de Camargo, Domingos Cordeiro,

Raposo Tavares, Dias Pais e outros ilustres varões da florescente Capi-

tania de São Vicente. Graças, 
pois, 

à intrepidez e à audacia daqueles

paulistas 
de boa estirpe, tivemos as nossas Ironteiras meridionais si-

tuadas na região 
platina.

Posteriormente, como consequencia da nossa 
política 

diploma-

tica, o nosso dominio territorial estendeu-se mais ainda, abrangendo

o territorio da atual República Oriental do Uruguai 
— 

a nossa antiga

Província Cisplatina, cuja independencia, sem objeção cie nossa 
parte,

constitue a 
pro\'a 

histórica da 
política 

ante-imperiaiista cio Brasil.

O 
jx)\oamento 

da 
parte 

litoranea cia 
pouco 

conhecida 

"Capi-

tania de São Peclro do Rio Grande do Sul" ou 

"Província 

Del-Rei",

nomes 
pelos quais 

foi no Brasil-Colonia e Império conhecido o atual

Estado do Rio Grande do Sul, só foi levado a efeito 
para 

servir de

ripoio aos bravos 
que 

se batiam na Nova Lusitania (Colonia 
cio Sa-

cramento), fundada em i(>8o 
pelo. 

fidalgo 
português 

D. Manuel Lobo.

Era a Colonia o 
ponto 

fronteiriço mais avançado da 
possessão portu-

guesa 
na América e, 

por 
isso, o 

ponto 
central da discórdia.

Porto Alegre teve, 
poi 

conseguinte, o seu aparecimento ligado

a esses fatos 
primordiais 

da nossa historia 
geral.

No dia 
3 

de Novembro de 1740 obtinha 
Jerônimo 

de Dornelas
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Menezes e Vasconcelos (2) 
confirmaçao 

da 
p>ssc 

datr 

ál* 

"isto 

e, desde

,r,o que jâ precariamente 

lhe "agente 
ocupada

m2. 
Situava-se 

o 8.1.0 c lto.nt 

« document(. que 
conferiu 

em

i>ela 
parte 

urbana ck f 

(ic» terra estabeleceu 
a

definitivo 
ao sesníciro Dornelas 

aque scrvir 

de logradouro

condição de ser deixado ''^"^^ela 

estanda 
o 

ponto 

inicial

no 

"Porto 
de \ lamao . Assim, .<>• «»MU

da atual zona urbana porto-alegrense.

Em dias de .737 Alegava ao antigo °SiL

Rio Grande 
do Sul, (hoje 

K'<> (',ant.c' 

ililal Estabelecidos 
ali

Pais, encarregado 
de edilicar 

um 
l'1^' im,nicipio 

escolhido para

SiKa '•»» « Sí/iv» 
ca,,Uai B.ucha

„.lk. (Ia sob 

l CO,liando 
de D. Pedro de Cebal-

atacada pelas 
loiças rr-.nde 

determinou que 
a sede

"¦»A <£««  e"4í

provincial 
fosse transiu ui« 

n-sistir 
sc passou, 

su-

de Madurcira, que. julpando-se me 
para thc.

iissivãmente, 
com a sua 

gente pa 
a 

Senado da Câ-

K.„. 
, Víaoião, onde. . lei,* 

^'"h. 
ne.ma épo».

ma,í l' ".Sm" 

li n de* 
Julho 

de .77S. governava 
a Capita-

também 
instalados. 

1.1 tie 

Fiitutircdc». 
nome com 

que 
viera ao

ma o General Josi 
. a 

, c, 

T 
(;onKS 

de Sepúlvecla, quan-

rtVolt! 

".íande,- 

""vamene 
'™"5[trkla 0

d,» Casais", atual Porto^Alcp.. 

^ ^ t,labcleteu> já 
cnco„

Quando 

o 
geneialJow. 

habitantes> 

remanescentes 
e des-

trou um núcleo pro^ 

¦ |,:v:anl 

a)m economia própria 

e sc

cendentes 
dos casais açor.anos. 

x ix ...... »m 

^ ^ J ^ nude<>

agrupava,n já 

;>bcdter 

11 es as ""jJ ' 

jJ,icnu». não 
podendo, 

por 
isso,

rrr::. 

* - 
- 

nua.n alguns. ,icsde 
it-vj iá habita-

»« doidos iaSo.

vau. em tenas 
poitoa Santana 

e Yiamão, sendo 
que 

a atual

ocupada exclusivamente por Jerôr o

 " 

A C:X, su-ri.wanden» 

=

rer do seu desenvolvimento. 
A t c£i ^ 

^ c")nhecida 
su-

tfW dC X ' 

«r\Wl« 

am>.n2! 

de 

'"Viâmão", ''Sitio 

do Dornelas", 

"Porto

ccssivãmente pelos 
noim>

—7.71,, 

«

;t;:,,Xvc"^sn,c"r\ircs,a,HÍ;, 

"São 

José" 
O c,u»l obteve título regular a 30

ile Março de
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•dos 
Casais", 

"Porto 
de São Francisco dos Casais", 

"Nossa 
Senhora Mãe

de Deus" c finalmente Porto Alegre. Os seus cronistas c menestreis

ainda lhe conferem títulos encomiásticos 
criados 

pela 
emoção este-

lica de cada um deles diante das 
paisagens 

encantadoras, 
comuns a li-

sionomia urbana e natural daquela cidade. Assim e 
que 

encontra-

mos trabalhos literários onde se encontram títulos como estes:

do Sul", 

"Cidade 
Sorriso", Pérola do Guaiba , Anhtcatio 

1 >ano

c outros tantos. ... .

Além das efemérides antes apontadas, 
<> município possue 

ain-

da as seguintes principais 
datas históricas: 30 

de Março de i73<>

Concessão da Sesmaria de Sebastião Francisco Chaves; 1752 
" 

^

ni/acão oficial 
pelos 

casais açorianos; | 
de Dezembro 

de i,«»2 \c»-

da da Sesmaria de Dornelas a Inácio trancisco; 22 de Maiço

_ Provisão regia elevando à Freguesia a Capela curada de 101 o

de São Francisco dos Casais": .77a 
- 

Desapropriação 
da estancia M01-

de Santana; 24 de 
Julho 

de 1 
ip 

Mudança da sede da &ipnan.a .

,v.r*i Porto \leirre* 2H de Abril de 1 
7*)<> 

— 
Elevação dc loito Ak.g

i,. <le «k. - 

Eicvaçüo ,1c !>»«.>

Alecre à categoria de cidade.

Notas 
geográficas 

de Porto Alegre

A capital sulriograndense 
é, na interpretação 

antropogeográ-

fica unia resultante do rio Guaiba (3). 
antigo Iguassu, como lhe

(hamàvàni. ivan.cme, 

<» indígenas, 
o„ Rh, Grande.

c,ual era conhecido pelos primeiros 
navegantes que 

ali aporiaian u

Giiaíba na língua 
indígena se <mh» 

;'"s 

a*"M

ser ele formado pelos 
rios 

Jacui, 
Cai, Gra\atai c 

^mos 
. • 

, 

«

Foi inegavelmente, 
aquela importante ai teria lluv .

¦dora da massa humana que, progressivamente 

se ag utinou a

margem esquerda, 
determinando 

o aparecimento 
c conscquentc

sr 

£&*- r

vmiHos Antunes, inicia"Se tntie ' 
/ 

- 
/ iò . i

o caminho para 
as 

"tropas", 
assinalando 

o ano de 1732 » 

J

meco do 
povoamento, 

com o surto das cstancias 
Lssas csta as 

p

precisamente 
nos c.aiiipoN

pnrtn Aleore dos nossos dias.

na "a 

historia registra que 
antes de 1725 vários grVij3osUiwni 

pe

netrado a região 
pelo 

interior, vindo na maior 
parte 

dc Laguna,

, «Vfttoc noi-i n estudo cia l>acia cio

(3) 
- » Senh^g°/afo°\ 

ryíit"à,S"5o 
considera o Guaiba uni rio. 

"«nas

;r tagoapfòí^rX' 
<*»'• 

«•m 
con«""ü s'" *

Historia e Geografia, 
i94())-
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rumo fixo, aventurosamente, em 
pé 

de 
guerra, 

acossados 
pelas 

lutas

constantes 
que 

sc viam obrigados a manter contra os espanhóis e

contra os índios. t , „

Só mesmo depois de 
quebrada 

a resistência do 

4 

mar tenebroso ,

nome com 
que 

se convencionou chamar, naquela época, a barra do

Rio Grande, é 
que 

foi 
possível 

realizar uma colonização econômica

social mais estável, apesar do recrudescimento, cada vez maior, da

luta 
que 

teria de durar muito tempo 
pela posse 

da terra.

Não é, 
pois, 

sem razão 
que 

o coronel F. Paula Cidade observa:

"Porto 
Alegre é um caso interessante de migração de 

povoado, para

confirmar a regra 
geral. 

Nascida mais a leste, com o nome de Via-

mão, o 
promontorio 

envolvido 
pelo 

Guaíba é apenas o seu embarca-

douro", 
para 

concluir logo a seguir 
que 

as condições oferecidas 
pelo

local 
quanto 

às facilidades de tráfego 
pela 

lagoa dos Patos e rio 
Jacuí,

como também a existencia de agua 
potável, 

tornaram o modesto em-

harcadouro de Porto Alegre" um traço de união entre o Sul, o Leste

e o Oeste de todas aquelas terras 

', 

progredindo 
rapidamente, tornan-

do-se, mercê desses fatores, centro 
principal, 

sobrepujando-se à anti-

ua sede 
que 

se viu finalmente relegada a um seu inexpressivo distrito.

Muito antes, no Nordeste, havia ocorrido idêntico fenômeno.

Recife, de simples aldeia de 
pescadores, 

surgida espontaneamente 
nas

"coroas" 
tios mangues, sem 

grandes 
tratos de terra firme, situada ao

lado da então opulenta e majestosa cidade de Olinda, conseguiu, atra-

\és do seu 
porto 

marítimo bem abrigado, evoluir rapidamente até so-

brepujar esse velho e tradicional burgo cie 
quem 

arrebatou finalmente

;• liderança econômica, social e 

política 

cie toda região nordestina.

Daí a 
justeza 

desse 
principio 

estabelecido 
pela 

Geografia hu-

mana: 

"A 

produção procura 
os 

j>ortos, 
seguindo cie 

preferencia, 
como

as aguas, os caminhos dos vales".

Enquanto objetivos militares, unicamente militares, haviam, al-

tuns anos antes, determinado a formação do 
primeiro 

núcleo humano

regular em terras farroupilhas 
(São 

Pedro do Rio Grande do Sul),

elementos espontâneos, puramente 
economicos e naturais, iizerani sui

»ir. 
anos após. a futurosa cidade de Porto Alegre.

A capital 
gaúcha, juntamente 

com 18 outros municípios, colo-

tados sol) sua influencia direta, forma a região fisiográfica denomi-

nada 

"Depressão 
Central" ou 

"zona 

de terra clara".

Essa região ocupa, em direção transversal, o centro cio Estado,

sendo seus limites: ao Norte, a escarpa cio Planalto; ao Sul, as rami-

ficações cia serra do Herval 
(Serra 

do ^lar), em cuja encosta sc situa

Porto Alegre: e a Leste e Oeste, respectivamente, a Lagoa dos Patos

e rio Uruguai. A 

"Depressão 
Central" é a região riograndense rica em

cursos clagua formada 
pelos 

trechos inferiores dos rios 
Jacuí, 

Grava-

taí, Taquarí, Sinos e outros menores 
que 

convergem 
para 

formar o

majestoso estuário do Guaíba, em cuja margem esquerda está lo-

calizada a cidade.

O município assenta sua area de 
415 

kma. em terreno crista-

lino 
(arqueano): 

ao Norte, nos limites com o município de Gravataí,
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ttMS a faixa 
permiana 

da região 
que 

é a continuação 
da.

chas ricas em carvão, a 
qual 

abrange Sao 
Jeronimo 

c Bi ,

localizadas 
as minas hulhlferas nograndenses, 

a Leste atinge ui

S?a nmbria d.» .er.cn.» .erciarios c 
quaternários, 

— ' *

parte 
litoranea do Rio Grande do Sul, 

que 
va. da 

ponta 
do lorres

até os confins meridionais do Brasil. paralelos 

de

A situarão geográfica 
do município 

lua eu p< 

^ de

oqO c 
«o° cie latitude Sul c os meridianos 

dc 
/ J

do Rio dc 
Janeiro. 

A cidade eleva-se, sobre o nível do

, . a HO metros, contando entretanto no sen ternlorio 
suburba-

„oV,,,n outras elevações nn.i» i...portamcs. 
como 

por 
exemplo, 

o morro

,!•. Poliria no arrabalde da Gloria, com 25») metros.

\ zona urbana e suburbana é, de modo 
geral, plana; 

ao fundo

situa-se uma sucessão de 
pequenos 

morros 

yoxllhaS' 2;,^';,lli;t

várzeas que 
se encontram 

de distancia em distancia, sendo as ele .

rfies mais próximas, 
segundo observou Lindnian, 

baixas c aiiedonda-

;;r H1X.  
ntais altas c rochosas. Ao In,«Io observa-se um l o-

lizonte de azul violaceo e a Leste e ao Norte uma visão montanl o

sã. mqjont.uc ^ 

(ate da fisionomia geológica 
do litoral, 

que

o Guaiba. na época tcrciaria, foi um 
prolongamento 

tio Atlântico,

que. 
em tempos recuados, estendia, dessa forma, os seus domínios aos

Lerrenos martnnais dc Poito Altgic. . .

Os seus limites intcr-niunicipais 
são: ao Norte 

- <> município

de Gravataí, dividido 
i>elo 

rio do mesmo nome; ao Sul 
- 

o rio Gu.u >a

c o Município de Via.nãt,, 
pelo 

arroio Chico Barcelos; a Leste 
- 

pelo

rio tio Município de Viamão; a Oeste 
- o Município tle Guaiba, 

pelo

rio do mesmo nome.

Porto Alegre 
possue 

11111 clima temperado, com uma tempo a-

una media anual tle u>«V, apresentando 
uma amplitude de variaçao

de 12o, em media, tio mês mais frio 
para 

o mais 
quente, que 

sao, res-

nectivamente, lulho e 
Janeiro, 

com as temperaturas médias de 13 e 25 .

O minuano, vento frígido e fortíssimo 
que 

sopra no inverno

em raiadas violentas tio quadrante 
Oeste, concorre 

grandemente para

baixai nessa estação a temperatura 
tle Porto Alegre, fazendo com 

que

tia desça, às vezes, a menos tle o°.

\s chuvas são, 11a capital 
gaúcha 

regularmente distribuídas,

sendo tle i.auomm. a altura media caida durante o ano O verão

é a estação mais sêca. Nela os dias de 
grande 

calor são freqüente-

mente seguidos tle fortes temporais e chuvas violentas tle 
pouca

duração.

Apesar tio clima 
portoalegrense 

apresentar temperaturas extre-

mas (iá foram registadas temperaturas de 
quasi 40o 

no verão e i°

abaixo de zero 110 inverno), c\ 
jx>r 

vezes, a amplitude de variação

diária ser de 20o 
(35° 

de dia e 15o à noite), Saint-Hilaire chamou-o

clima 

"mais 
são cJa terra r

Na ata da Câmara Municipal de Porto Alegre, referente ao

dia 
30 

de 
Janeiro 

de 1833, fomos encontrar um documento bem
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curioso sobre o clima local, o 
qual 

autoriza a afirmativa cie 
que 

a re-

trião, embora esteja encravada na arca mais favorecida do 
país, 

do

ponto 
de vista climático, 

já 
experimentou, como o Nordeste árido, os

horrores da estiagem. Naquele dia 
propunha 

o vereador Luiz Santos

Paiva 
que, 

"tendo 

a Câmara em bastante consideração o estado de

miséria 
que 

ameaça a Província, em consequencia da 
grande 

seca 
que

se está sofrendo e 
que promete 

continuar'', deviam os 
poderes públicos

dirigir-se às Províncias de Santa Catarina, do Rio de 
Janeiro 

e da

Baía, no sentido de estas mandares seus especuladores 
prover 

de num-

limentos de 
primeira 

necessidade aquela Província.

Além de dominar toda a margem esquerda do estuário do

Guaíba, o município estende seus domínios as diversas ilhas existen-

tos nesse rio, a maioria das 
quais 

se situa cm frente a cidade, ofere-

tendo, assim, maior encanto à 
paisagem.

O seu sistema 
potamográfico, 

além dos rios 
já 

citados, c lor-

mado também 
pelos 

arroios Dilúvio, Sabao, Águas Mortas c va-

rios outros.

O município, estendendo-se por 
uma arca de 

415 
kniu., ícpie-

senta a 
percentagem 

de 0,16 da arca total do Estado. A 
população 

cie

275.678 habs., 
que 

lhe conferiu o censo de 1940, determina a sua clen-

sidade demográfica de 664 habitantes 
por 

km2.

População € sutis cavactexisticas

A descrição, embora ligeira, de uma comunidade, ficai ia in-

completa se, ao lado de sua economia e da sua historia, não figurasse,

igualmente, breve referencia ao meio e ao homem, ao habitai e a raça

peculiares 
à região. Daí a necessidade deste capítulo.

O homem sulriograndense, 
ou melhor , o 1 ( »

destino, constitue um tipo étnico brasileiro 
que 

apresenta certas ca-

racterísticas em contraste com as existentes na massa humana 
predo-

minante no 
país. 

Não 
queremos, 

com essa 
premissa, 

apoiar a sediça e

superficial opinião daquelas 
que 

sustentam a contribuição da chama-

da 

"influencia 
castellana" na formação racial do homem da nossa ex-

trema região meridional. . ... 
r

Os ciue assim 
pensam 

argumentam que 
a civilizaçao, ali, come-

<011 no Sul, com os 
jesuítas 

hispano-americanos 
da zona missioneira e

os indios por 
esses reduzidos .

o general 
Souza Docca, autoridade 

inconteste no assunto, em

sua excelente 
contribuição (4) 

aprovada pelo 
III Congresso Sul-Rio-

grandense 
de Historia e Geografia, depois de

€sse ponto fraco da historia do 
povoamento 

daquele Estado, asseve

rou, com 
proficiência, que 

a ação civilizadora partiu 
do Norte lc™a

a todo Rio Grande do Sul 
pelos povoadores 

e conquistadores 
luso-

brasileiros contingenciados, 
em sua maior 

parte, por 
eemenos pa 

^

ias, 

"cujas 
magníficas virtudes e apreciaveis qualidades 

foram,

(4) 
- 

"Gente 
sul riograndense. 

Contribuição para 
o bi-centetiai 10 ck

Forto-Alegre" 
— Rio de 

Janeiro, 
i94°-
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nosso extremo meridional, 
como o 

pêssego persa, 
da estrofe de Camões:

"Melhor 
tornado em terreno alheio „vr^HirSo 

chefia-

Um detalhe histórico fixa essa verdade. Na expe ç

da 
por 

Silva Pais, 
que, 

a 19 de Fevereiro de .737. tio'Dhtrho

o Rio Grande, encontravam-se 
220 Uíso-brasileiros 

filho

Federal, do Estado do Rio de 
Janeiro, 

Ba.a e de Minas. Ah 
ja 

se acha

vam radicados 160 
paulistas. ,hnwados ie-

E porque não houve influencia civilizadora 
dos abnegados je

suitas ouT ao fundarem suas 

"reduções" 

(5), 
antecederam, 

na colo-

nização os elementos nacionais? E' ainda aquele escritor quern

X 

™.» 

arguiçâo ao « expressar: 

"O 

íogo deMruiu a, e»p end.das

ddades ali fundadas 
para 

evitar (pie fossem aproveitadas pelos 
con-

qui 
st adores^; 

^ ^ Qnda conquistadora 
remontou, vitoriosamente,

a Região das Missões, em 1801, encontrou 
uma zona cJescrta 

^"

t uela época a 
população 

da Capitania era de 60.000 almas. Muit

dos indígenas tias 

"reduções" 

que 
haviam fugido voltaram após, 111-

1 orporando-se, 
como os 

que 
ficaram, a massa humana nogranden ,

onde 
qualquer possível 

influencia da cultura castellana , deixa <

i^elos jesuítas, 
foi naturalmente 

absorvida. ......

Não foram, pois. 
as Missões os centros 

pioneiros 
da civilização

gaúcha, 
mas sim as estancias fundadas 

por portugueses 
e brasileiros

a começo 110 litoral, 
(Porto 

Alegre e circunvizinhanças), para 
depois

penetrarem 
o centro do Estado, através desses dois excelentes cami-

nhos: 
- 

Lagoa dos Patos e Rio 
Jacuí. 

Os acampamentos 
militares

influíram, também, marcantemente, 
devendo-se aos mesmos a for-

macão de varias cidades. Quanto 
a certas semelhanças de costumes exis-

lentes entre 
platinos 

e brasileiros meridionais das zonas 
pastoris, 

diz

Sou/a Doe ca 
que 

foi <» trato do 
gado que 

estabekceu essa semelhança,

frisando, a seguir, 
que 

elas foram recíprocas. 

"O 

que 
nao veio do ín-

cola. charrua e minuano, especialmente deste, epie habitava aquém e

além do Plata, é o resultado do meio 
geográfico 

e das mesmas fainas

aciuí e lá, 
que 

haviam, forçosamente, de 
produzir, 

como 
produziram,

os mesmos fenômenos na vida 
prática, 

sem 
que, 

entretanto, irmanas-

sem os riograndenses aos 
platinos 

na existencia moral e influíssem na

respectiva etnia". .

Foram, dessa maneira, os elementos das bandeiras 
paulistas,

luso-brasileiros de vários rincões, lusitanos, ameríndios, africanos 
(em

parcela 
embora reduzida), e. 

posteriormente, 

alemães e italianos 
que

determinaram o aparecimento do Gauclio, tipo 
padrão 

de 
patriota, 

de

homem de luta e de fomentador de riquezas, surgido no nosso extre-

mo meridional 
para 

servir, engrandecer e honrar o Brasil.

Focalizando, em linhas 
gerais, 

o inicio do 
povoamento 

do Es-

 o termo redução, segundo o Pe. Gonzaga Jueger, 
expiimia, nos

séculos XVI e XVII. o agrupamento de indios 
que. 

abandonando sua vida iso-

l-.da ou nômade, vinham reduzir-se a 
povoado, 

o 
que 

os antigos espanhóis mani-

festa vam 
pela 

expressSo 

"leducirse 
á cruz \ campana", e os nossos 

portugueses

•denominavam 
"Aldear 

se ou 
"juntar 

se em aldeias ou aldeiamento".
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tado e as características raciais dos seus habitantes, cabe-nos, agora

explanar o assunto 
particularizando 

a Capital.

No ano de 1725, como 
já 

acentuamos, a chamada 

"Frota" 

de

João 
Magalhães fundava, em 

parte 
dos terrenos do massiço cristalino

onde se situam Porto Alegre e zonas circunvizinhas, as 
primeiras 

estan-

cias de criação, 
que 

foram sem dúvida os 
primeiros 

centros 
populo-

sos. O ano de 1732 assinalou o estabelecimento da 
primeira 

leva de

habitantes 
portugueses 

na hoje zona urbana 
portoalegrense. 

Eram

eles 
Jerônimo 

de Dornelas Menezes e Vasconcelos e seus companhei-

ros. Em torno das 
propriedades 

desses colonizadores vieram 
progres-

sivamente agrupar-se outros moradores luso-brasileiros e lusitanos.

Alguns anos mais tarde, depondo sobre o 
progresso 

local, afir-

mava Padre Mateus Pereira da Silva: 

"Nos 

campos de Viamão há,

em 1746, 
50 

fogos com 200 moradores". . .

Em 1752, enviados 
pelo governo geral, 

aportaram às margens

do Guaíba 
98 

casais de 
portugueses 

da ilha dos Açores 
— 

os celebra-

¦ios 
casais açorianos de 

que 
nos fala a historia do 

povoamento 
rio-

grandense 

— 
acompanhados de 

347 
filhos. A chegada ali desse exce-

lente contingente humano marcou novos rumos econômicos, sociais
ti

para 
o florescente 

povoado. 
A contar dessa data até fins do século

XVIII recebeu Porto Alegre repetidas correntes imigratórias de co-

lonos 
portugueses, 

sendo ali também notada a afluência de filhos das

outras regiões do 
país.

Tendo a industria 
pastoril 

absorvido, inteiramente, a aten-

rão dos habitantes, inclusive dos 
proprios 

colonos 
portugueses, para 

lá

mandados também 
para 

a faina agrícola, teve o 
governo 

em 1824 ne-

cessidade de lançar mão de medidas visando fomentar a agricultura,

principalmente 
a cultura cio linho e cio trigo, 

que já 
havia sido a base

agrícola 
preponderante. 

Em consequencia disso, chegaram, em 18

de 
Julho 

desse ano, os 
primeiros 

colonos alemães encaminhados 
pelo

íoverno. Eram eles em número cie 12O. Nos anos seguintes continua-

ram a desembarcar em terras 
gaúchas 

colonos 
germânicos, pois 

uma

estatística de 1834 constatou a existencia no Rio Grande do Sul de

r.000 habitantes dessa nacionalidade.
% /

Os elementos italianos, também contratados 
para 

agricultar as

terras riograndenses, começaram a chegar a Porto Alegre em 1873,

prolongando-se 
com regularidade a entrada desse novo elemento ra-

c iai até o ano de 1890.

O aumento da 
população, por 

mil habitantes, verificado nos

períodos 
de 1872 a 1940 é o seguinte :

Ano População Aumento

Absoluto 
— 

Relativo 
%

187* 43-998

189) 52.186

1900 73-^74

1920 179. 
263

1940 275.678

8. 180 18,6

2 1 . 
488 41,2

lo5-5^9 *4*8

9>-4'5 53'8
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A 
população 

da capital gaúcha 
recebeu com

resultado do censo de.94»- E" 
que 

^^"^"^n^Had,. 

eme-

Jocal apresentado 
a cifra cie ini-,tivas 

que vinham sendo

noso e matemático 
vch» n 

iu.;.Í0sànK,ttc 
contados, 

não

feitas, a 
partir 

de 1930. Lstcsusmacios. 
núlltt.ro 

dos habitantes

«mfiriitaram. 
<fc m*o geral. 

nao acionai»,

s &xí^fí 

"f 

T-ntr.
"»llSSS 

quando 
hoje 

ji 
sabemos que

"""«'"õ: 

n: Khamííutal^ 

estão di^rtinad.» 
na»

r ,m-.V ...te...t.Mit.K,t, 
o 

quadro 

urbano daquela untdade 
muni...

pai, 
sendo 

que 
a zona denominada 

Horcsta e a 

.j™*18

wo,r üzsSTÍ.¦s.uuí 
r"m„; i«.l * 

^-

Pintada, (este 
último formado pelas 

ilhas situadas 
n<> csuiano 

co

"m " 

£T ^—^Srial. 
a densidade 

desse

contingente 
humano de Porto Alegre é tio 664 habitantes por

O efetivo humano apurado para 
Porto A nao <

„eni a dece.KÔes, |>ois 
ao contrario, estando 

o município 
classihcado,

„ip romo i 
a 

metrópole 
mais importante 

do Brasil,

ineciuivocamente, 
como a 

3. 
1 

1 
, 

íi(k

••tendendo 
a ritmo acelerado de todos os seus índices dc riqueza

adi intamem»» material, 
a relação entre se u efetivo humano e o cot 

-

iunto d is suas 
grandes possibilidades 

econômicas 
confere a cada um

deusItabitaítte» 
ttu.il.. índice a.,ui»itivo do 

que 

na»

"U,raS 

rm^.t^ír.qp.wu 

no seu balanço demográfico 
uma

-tsccnscomum, em relação com outros centros 
populacionais 

do

nafc O quadro 
abaixo, onde aparecem as cifras retrospectivas popu-

Ctnal. apuradas cm «Ht» ano. de |>anKa 
«n W

constitue um atestado frisante da sua vitalidade demogralica.

Ano dc 1712 
- 

100 
habitantes

•• " 

1780 
— 1.500

" " 

1803 
- 

3.9*7

" " 

1807 
- <> 035

" " 

1814 
— (>. 11 >

" " 

l820 
— ÍO.OOO

I833 
— 12.200

1 
- 

' 
4 

• °57

1858 
— 

18.465

1872 
— 

34•183

1875 43•S9^

1888 
— 

42.115

1890 
— 

52 
.186

1900 
— 

73274

• ?

? »

»»

*» *•

»* M

• ••

»» »*

»» »»

M

11

M

M

• í

t *

M

M

»»

f •

»»

f»

J*
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O 
porto 

da Capital 
gaúcha 

e seu nuwitnento

O 
porto 

da capital sul riograndense começou a ser utilizado

cm meados do século XVIII. Nessa época lançaram ali suas ancoras

os 
primeiros 

navios a vela conduzindo tropas destinadas a 
guarnição

iia fortaleza de Rio Pardo. Outros navios seguiram, 
posteriormente,

mesma rota, transportando os 
primeiros 

colonos 
portugueses. 

C) cs-

tabeleeimentp ;i 1 í do Governo cia C-.apit.ania, em >77^» eonconeu 
paia

nue fosse dado maior movimento ao ancoradouro, 
pois, 

a contar do

estabelecimento do Governo em Porto Alegre, o seu 
porto passou 

a

receber a visita regular de navios 
que 

se ocupavam no transporte de

imigrantes. Uma estatística cie i8(>(> indicava cjue *39^ embarcações

estavam registradas. Todos esses barcos eram empregados na condu-

ção 
de mercadorias, indo e vindo cios 

portos 
fluviais e marítimos.

Como 
prova 

frisante tio 
progresso portuário porto-alegrense 36 

anos

depois, em kjoií, os ciados numéricos de entradas cie embarcações íc-

gistravam 3--33 
navios a vela e 

32,3^ 
a vaP°r.

Sendo o comercio exportador o reflexo irrefutável das ativida-

des 
produtivas 

do Estado, o movimento atual do 
parque portuário 

de

Porto Alegre exibe-se, nesse 
particular, 

cia maneira mais expressiva.

U111 ligeiro estudo retrospectivo indica 
que 

a sua exportação no 
quin-

ejuenio 1933-37 ascendeu a 
3.266.144 

toneladas, representando a

ijuantia de 
3.810.060 

contos; o valor oficial tios 
produtos 

negocia-

• los. Dados estatísticos mais recentes, alusivos ao ano de 1940, expri-

mem melhores índices reveladores da admiravel vitalidade economica,

não somente da capital, mais ainda cio Estado, visto ser o 
porto guai-

bano o maior escoadouro dos seus 
produtos.

Pela 
primeira 

vez o ano lindo assinalou na historia economica

local um movimento 
que 

ultrapassou um milhão de contos, 
quanto

ao valor oficial dos 
produtos 

vendidos.

Esse volume de mercadorias, escoadas através do seu 
porto

principal, 
rendeu a bela soma dc 1.029.828:000$ ao comercio do

Estado.

Esses 
produtos 

foram embarcados para 
vários 

portos 
do 

pais 
e

mercados estrangeiros, destacando-se, entre esses últimos, a Inglaterra

cue foi a maior compradora, 
tendo somente esse 

pais 
consumido, em

úuo, 80% do valor total das exportações enviados à Europa e cerca

de 
50% 

do cômputo geral 
das vendas internacionais.

Quanto 
ao comercio exportador para 

os Estados, os dez clien-

tes 
principais 

das 
produções gaúchas 

são os 
que 

se seguem:

Unidades Valor

Distrito Federal *53• 
822:104*000

São Paulo i90.747:56i$000

Pernambuco 57 

,o78:88o$ooo

Baía 39-437-364*00°
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Rio de 
Janeiro 24*555:^9°í000

Santa Catarina «0.385:7455000

Paraná 18.442:5425000

Alagoas i«.747:3265000

Pará 9 994:933$°°°

Paraíba 8.422:6641000

Economia Porto-Alegrense

Acentuava, há bem 
pomo 

tempo, o estadista 
professor 

Giorgio

Mor tara, a 
possibilidade prática 

de se observar o valor industrial dc

uma região através tia sua contribuição ao imposto de consumo. Um

superficial exame nas rubricas desse tributo, ultimamente arrecadado

ali. assegura ao município uma 
posição 

somente superada 
pelo 

Dis-

trito Federal e a capital de São Paulo. Níio somente o município,

mas ainda todo Estado de 
que 

ele é capital, está, nesse 
particular,

colocado entre os ires dc maior renda, bastando tonsidciai 
que 

as

rendas 
gaúchas 

representam <*>,17 
( 

0 
da arrecadação geral, 

seguindo-se-

lhes Pará com 
7.44%; 

Espírito Santo, 6,88 
%; 

Minas Gerais, 
5,36%;

Santa Catarina, 4,90'; 
e Pernambuco, 4,08%.

São das 

"Sinopses 
Kstatislicas do Município de Porto Alegre"

os seguintes dados sobre a industria 
]>ortoalegrense. 

Atingiu, em

1938, (>78 o número de iábricas e 1^.877 o de operários nelas

ocupados. Nesses em|x>rios toi in\ertido <> capital de 1 ()()..^00.t >00.8000

que 
rendeu a 

quantia 
de 

1.7^4:2008000 
de 

produção, 
caiculada essa

pelo 
seu valor oficial, a 

qual 
representa tjuasi o dobro chi importan-

cia empregada.

Observada a importancia dessas fábricas, 
quanto 

às somas in-

\ertidas. as de industria de alimentação figuram em 
primeiro plano

seguindo-se, respectivamente, as de metalúrgica, as de imprensa e artes

'•ráfica 
.as de 

produtos químicos 
e análogos, as de vestimentas e arti-

gos 
de tomador, as de mobiliários, as de cerâmicas, as de materiais

de edificações, as de artigos de madeira e as de arte latos de couros e

de 
peles. 

Estatísticas mais recentes atestam 110 Estado, a existência em

2939 cie i .082 estabelecimentos fabris com 14.455 operários, sendo

que 
dez desses centros industriais operam, cada um, com capital sir

perior 
a io.ooo:ooo$ooo.

Outro índice de 
prosperidade 

do 
povo gaúcho 

consiste na sua eco-

iioniia 
popular. 

C) último levantamento 
procedido pela 

Comissão de

Defesa de Economia Popular concluiu 
que 

a zona Sul do 
país, 

forma-

c*a 
pelos 

Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,

sçndo este o mais importante, concorre com a 
percentagem 

de 
43,53 %

do depósito 
geral 

de economia 
popular 

do 
país, 

em contraste com

as regiões Norte, com 
5,49 

C,'<; 
Nordeste, com 20,20%; Sudeste, com

19.13",, e Centro, com 11,65%.
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Colhemos de um recente trabalho de autoria de Renato Cos-

ia 
(6) 

informações valiosa» sobre a 
produção 

rural do município.

Existem ali 
3.500 propriedades 

rurais, onde se 
praticam 

a agricultura

c a criação. São, de modo 
geral, 

as 
próprias 

zonas rurais do munici-

pio que 
abastecem a 

população portoalegrense.

As 
pequenas propriedades 

rurais superam de modo bem ex-

pressivo, 
os 

grandes 
tratos de terra. Trabalho estatístico de 192S con-

signa 
para 

o município de Porto Alegre o seguinte 
quadro 

onde estão

apresentadas detalhadamente as 
pequenas granjas 

e chácaras locali-

zadas nos arredores da capital, as 
quais produzem 

uma boa 
parte 

do

leite, dos ovos, das hortaliças, tia carne e de outros 
produtos 

destina-

dos ao consumo local.

NÍMF.RO DE PROPRIEDADES RI RAIS, SEGl NDO A A RE A

OCUPADA E SEU VALOR VENA1.

Até 12 hectares

De 12 ;« 2} hectares . . . .

De 2} a hectares . . . .

Até 40 
hectares

De |i 
a 100 hectares

pt 101 a 2(M) hectares . .

l)e 201 a |<m> 
hectares . . .

IV joi 
a 1 .(hk) hectares

De mais de 2.000 h.

lotais 

dc 
f>r<>- Area 

octtptt- I alor I a I or medio

ricdadc dti etn fifths. V'eimf poi

2.470 7-7 l(> 6.62.1:000$ 835S200

07 
1.809 2.670:900$ 5568000

151 4.736 2.175:000$ 4598200

2.895 17.291 11 ..1(19:1**)$ 7it)$(**>

163 10.116 4. 177:1**)$ I38$S<*>

jij 7.220 2.6|8:<mm>S 3668800

,6 4213 1.564:000$ 371 $31*)

1.765 762:1**)$ 4318700

1 .o.-jH 420:000$ 397$!**)

3.128 11693 511$ 
11*)

E" verdade cjue o município não se 
provê 

somente da 
produ-

cão das suas chácaras e 
granjas. 

Outras zonas 
produtoras 

situadas em

municipalidades vizinhas, de 
população 

rural mais densa, vão levar-lhe

os elementos e recursos 
para 

a sua alimentaçao. A intensidade dessa

colaboração 
que 

Porto Alegre mantém com os seus vizinhos está em

relação com a distancia desses e dos meios de transportes, sendo mais

beneficiados os 
que 

dispõem de navegaçao íluvial e boas estradas.

Receita 
pública 

e urbanização

Assinalamos, linhas antes, ser Porto Alegre o município 
que

mais 
progrediu 

nesses últimos tempos. Como'prova irrefutável do 
que

afirmamos basta o confronto da receita orçada há 
quatro 

anos 
passa-

dos com a arrecadação municipal do ano findo, 
pois, 

enquanto aque-

la era de 2() mil contos, o valor dos impostos arrecadados em 1940

subiu a 
49.^60 

contos, ou seja, 
quasi 

o dobro do orçamento cie 1938.

Produção 
Rural no Município de Porto Alegre. O abasteci*

mento da capital do Estado". 
"Correio 

do Povo", de 17 de Dez. de 1940. 
—

Fort3 Alegre.
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Esse simples detalhe da vida administrativa da capital rio-

grandense 
constituo um elevado índice ainda não superado, em 

qual-

quei 
época, 

poi 
nenhuma comunidade brasileira. E não se diga 

que

esse aumento de rendas tosse leito em detrimento dos interesses dós

contribuintes. Ele representou tão somente o reflexo do auspicioso fio-

rescimento da economia local e uma consequencia natural dos impor-

tantes melhoramentos 
públicos, que 

concorreram 
para 

a valorização

predial 
e o tomento de novas tontes de riquezas e maior desenvol-

vimento das existentes.

As extraordinarias 
perspectivas 

econômicas 
porto-alegrenses 

ex-

postas pelo prefeito 
Loureiro da Silva, na reunião de 17 de Abril

do Conselho do Plano Diretor do Município, são de tão 
grande 

vulto

que 
autorizam, segundo ele 

próprio 
declarou, estimativas orçamenta-

rias de 
7° 

a ^() mil contos, dentro dos ou 10 anos futuros.

Dirigida 
por 

um homem de visão 
progressista, 

a municipalida-

de vem invertendo toda essa renda arrecadada em beneficio dos seus

habitantes. C) audacioso 
plano 

urbanístico ideado 
pelo 

atual 
pre-

leito e 
que 

esta sendo executado ali sol) as vistas de técnicos eminen-

tes, além de consumir toda a renda normal do município, ainda tem

iorçado a 
prefeitura 

a lazer empréstrimos com a união federal.

Porto Alegre, 
que já 

é, economicamente, a terceira metrópole

do Brasil, colocar-se-à, certamente, em anos 
próximos, 

numa 
posição

de maior relevo no 
quadro 

das capitais brasileiras.

Grande 
parte 

do audacioso e imponente 
plano 

de obras 
pú-

Nicas empreendido 
por 

Loureiro da Silva 
já 

foi concluído. Assim é

que, 
sob sua 

gestão, 
toram executados os seguintes melhoramentos: a

construção das avenidas 
3 

de Novembro, 10 de Novembro e Farra-

pos; 
a remodelação de todo bairro de Petrópolis; a edificação dos

novos edifícios do Hospital do Pronto Socorro, do Posto de Saúde

Modelo 
(na 

opinião dos técnicos, o maior do Brasil), o do Mercado

de Hortaliças; a abertura das novas rodovias de Porto Alegre a Be-

lem, da Volta da Vila Nova de Belém Velho e de Porto Alegre a Via-

mão, a construção de 10 novas 
praças 

ajardinadas e outras obras de

iniportancia 
para 

o município, 
que 

teve ainda mais 800.000 metros

quadrados 
de nova area calçada e um moderno meio de transporte

que 
estabeleceu sua ligação com o sul do Estado, através de um ex-

celente serviço de 

"ferry-boat". 

Tanto o serviço de aguas como o

de esgotos foram 
grandemente 

melhorados. O número de hidrô-

metros era, em 1937, de 11.852, tendo-se elevado, em 1940, a 25.213,

o 
que 

representa mais do duplo daquele ano. A rede cloacal 
passou,

em 1940, a servir a 17.631 
prédios, 

enquanto em 1937 somente ateu-

dia à higiene de 16.825 domicílios. A rede fluvial logrou, em 1940,

estender-se 
por 

cerca de mais 130 
quilômetros.

Uma interessante estatística organizada cm Março último, 
pela

Diretoria de Praça e 
Jardins, 

determina 
que 796.3941112. 

da area

porto-alegrense 
são ocupados 

por praças, parques 
e 

jardins, 
ultrapas-

sando a 17.000 o número de árvores 
plantadas 

na cidade.
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Pondo em relevo o 
progresso 

observado, 
nesses «rês últimos

;,nos 
(1937-1940), 

o mesmo documento declara 
que 

em lms de 1937

existiam somente 211.0011112. destinados ao mesmo fim.

Alargando a 
porcentagem 

dessas zonas verdes, está a edil idade

coerente com a lendcncia do moderno urbanismo, que 
manda inter-

calar um pouco 
de natureza de 

permeio 
com a zona construída.

Como parle 
integrante desse 

plano 
urbanístico, 

ligura, a 

par

de outras obras de vulto, a construção cie uma 

'Cidade 
Universita-

lia" em conjunto com um 
Jardim 

Botânico, um Horto Horestal e um

Bosoue Municipal. Ao lado dessas obras, consta também do 
projeto

a formação de uma 
grande 

represa 
para 

captar as aguas do Riacho.

Esse empreendimento 
dotará o município de um importante 

parque

educacional e de um formoso lago 
que 

servirá 
para 

realçar a beleza

natural e se 
prestará 

à 
prática 

de esportes aquáticos.

Quanto 
ao movimento de construções particulares, 

as ultimas

estatísticas estabeleceram 
a construção, em media, de 10 

prédios

diários. , , ,

Por tudo isso. 
pois. 

Porto Alegre é a 
primeira 

cidade do 
pais

c;ue, fugindo à rotina, não emprega 
processos 

empíricos 110 seu assom-

hroso desenvolvimento.

As cheias e suas conseqüências

Possuindo grande parte 
do seu territorio altitude inferior a 10

metros acima do nivel cio mar e situando-se à margem de um 
grande

estuário formado 
por 

vários rios, o município, 
principalmente 

em

sua zona urbana, vive constantemente sujeito a invasões avassalado-

ras das aguas, chegando essas a subir acima do seu leito normal a

l e \ metros. Esse fato constitue constante flagelo a ameaçar a cidade.

Agora os 
poderes públicos 

estão dispostos a defender a cidade

contra as enchentes. Recentemente dois especialistas elaboraram pia-

nos 
para 

resolver o 
problema. 

São eles os engenheiros 
— 

Hugo

Grundig c Hildebrando de Araújo Gois.

() 
primeiro 

desses elaborou um trabalho relacionado ao cissun-

10. sugerindo, entre outras medidas, a abertura do canal 
Jacuí-Grava-

taí, como solução do 
problema, 

adiantando 
que 

o referido canal não

só salvaguardará Porto Alegre, mas ainda representará considerável

fator econômico 
para 

a navegação fluvial cio Estado, 
que passará 

a

ter ligação direta com o mar.

O segundo daqueles técnicos, com a 1 esponsabilidade 
que 

llic

confere o cargo cie Diretor do Departamento Nacional de Obras e Sa-

neamento, apresentou ao ministro da \ iação um estudo completo

procedido 
no local.

Nesse estudo, depois de focalizar o 
problema 

em seus meno-

res detalhes, concluiu 
por 

sugerir a criação, em Porto Alegre, de um

núcleo de estudos e obras 
que 

se incumbirá de fiscalizar os trabalhos

em andamento e 
proceder 

aos diferentes estudos 
previstos 

em seu re-

latorio. Para inicio dos trabalhos será aberta ainda no 
presente 

exer-
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cicio a verba de 
50 

mil contos destinada à aquisição do material de

aparelhamento e a construção de 
3.000 

metros de diques 
para pro-

«eger 
o 

parque 
industrial do Município.

BI B L I O G R A F I A

IX l/s DO /// CONGRESSO SCL-RIOGRAXDENSE DE HISTORIA E

GEOGRAFIA — 
Porto Alegre, 1940:

NOl ZA !)()(.(.A (»ente Sul-riograndensc. Co ntribuição 
paia 

o bi-centenario

de Porto Alegre.

1 At LA (.1DADE, P. DE. — 
Rio Grande do Sul. Explicação tia Historia pela

Geografia.

ADAMY. OTHILO — 
Xotas 

para 
o estudo da bacio do Jacui.

TlIPl CALHAS, 
JACÍ 

ANTONIO LOUZADA - 
Porto Alegre. Síntese histórica:

De Estancia à Capital.

C.OUSERAT DE ARAÚJO, LADISLAU - Memória sobre o clima d, Rio Grau-

de do Sul. Serviço de Publicidade Agrícola — Rio de 
Janeiro, 1930.

SPALDING. WALIER — 
Município de Porto Alegre — In 

"Revista 
do Ensino

do Estado do Rio Grande do Sul — 
ns. 13 e i4 — 

Porto Alegre, 1940.

SINOPSES ESTATÍSTICAS DE PORTO ALEGRE - 
Departamento Estadual <le

Estatística, Porto Alegre.

( OLEÇAO 1)() BOLE 11M MUNICIPAL — 
Publicação 

periódica 
da Prefeitura

de Porto Alegre.

LOUREIRO DA SILVA — Exposição sobre a administração municipal, realizada

em sessão do Plano 
Quatro 

cia Cidade» em 17 de Abril de 1941.

Notas colhidas no Arquivo Corográfico do Conselho Nacional de Geografia.



Previdencid e dssistencid sociâis no decenio

Getulio Vârgds

O editorial abaixo masha, 
justamente 

neste atiiversario do Estado \ovo,

um 
pouco 

(to 
que \oi e e a /.egislaçao Social tias lei ias t>) asilt ii as. /'nu-

mcra-sc todo um 
período 

de 
pre-realizações, 

até o ano (te 1930, 
quando, 

com

o 
projeto-plataforma político 

do candidato liberal concernente a esta magna

(juestão, o Brasil via concretizado o sonho das (lasses 
produtoras.

Com a Revolução vitoriosa, 
passa 

o 
pais 

a uma nova feição jurídica, 
e essa

olha a 
questão 

sotial, elevando-a a 
problema 

nacional. O Presidente

(ietulio Vargas, 
prometendo 

solucioná-la, toma-a realidade, finalmente, 
em

iç){i» 
quando 

criou a Justiça 
Sodal, assinando o decreto respectivo.

I inefi( ietn ia de um movimento em 
pi 

ol das ( lasses 
produtoras, 

antes

de IC130. ( 
patente pela 

luta intensa (/ue ate então existia. Apôs esse 
pe-

liodo mau(inte no nosso ambiente 
político, 

veio o 
período 

demo-liberal,

em seguida o regime do 10 de Xovcmbio de 1937. 
quando 

as (lasses la-

boriosas se 
portaram 

lealmente 
para 

com o C.hefe do (ioverno, em razão

plena 
dos betieficios recebidos dele. Das caixas de cooperativas, 

pequenas

e sem expressão, chegou se, mediante amparo 
governamental, 

aos institutos

de .11 Htscntadoria e Pensão, entidades de necessaria e indispensável vida

atii'a. O artigo ora 
publicado 

mostra toda essa 
política 

(te amparo go-

vernamental, desde os seus 
priniordios 

ate o seu 
"climax 

animador, 
pois

os seis Institutos, na sua evolução crescente, tem um raio de ação imenso

e 
que 

em tudo reflete uma 
promessa feita. Xão se 

podia 
reverenciar mais

sinceratnetitc o atiiversaiio do b.stado Sovo (jue como o fazemos 
— mos-

tiando. (tu estatística, toda uma fecunda atividade governamental.

PREV1DENCIA e a assistência sociais 110 Brasil são conquis-

Foi o movimento outubrista 
que permitiu 

a transformação do

ambiente dentro do 
qual 

vivem as massas trabalhadoras do 
país, 

trans-

tormação 
que 

constitue, hoje, um 
padrão 

de 
glorias 

irrecusáveis e u*-

jrulhcce muito 
justamente 

a capacidade de organização nacional.

Não 
quer 

isso dizer 
que 

a 
gigantesca 

tarefa realizada seja cria-

cão original e exclusiva da nova ordem de coisas estabelecida no Bra-

sil. Em seu bojo muitas das iniciativas adotadas derivam da expe-

Conquistas da Revolução ar 1930

APREVIDENCIA 

c a assist,

las da Revoluqao tic >930.

* . . ' i
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i iene ia leita em outros 
países, 

onde as c lasses sociais 
já 

conquistaram

amplos e seguros beneticios contra os riscos a 
que 

se achavam expostas.

l)o 
pi 

oprio regime deposto em 193° alguma coisa se aprovei-

tou, ampliando e corrigindo.

Legislação Social antes cia Revolução de 1930

A este respeito, 
porém, 

há a considerar 
que, 

durante todo o

período 
republicano 

que 
antecedeu à Revolução de Outubro, o sistema

de 
previdencia 

e assistência social dominante era 
partilhado 

entre o

governo, a iniciativa 
particular 

e a filantropia de agremiações de ca-

1 idade e beneficencia.

A 
parle 

estipendiada 
pelo 

Estado se circunscrevia a um 
pecjue-

no 
grupo 

da economia nacional — 
os ferroviários e os empregados

»*a 
estiva e desestiva 

— 
e caracterizava-se 

pela proliferação 
cte 

" 

pe-

1 uienas caixas de tipo local , demasiado onerosas 
para 

a soma redu-

/ida de benefícios 
que proporcionavam.

Os 1 lindos dessas Caixas 
(decretos 

ns. 
4.682 

e 
5. 

109, de 24

de 
Janeiro 

de 1923 e 20 de Dezembro de 1926, respectivamente) se

compunham 
principalmente:

a) de uma contribuição mensal dos empregados, correspon-

dente a 
3 

c/< 
dos vencimentos de cada um;

b) de uma contribuição anual correspondente a 1 % da renda

bruta da empresa.

Havia ainda uma sobretaxa 
que 

incidia sobre as tarifas fer«

roviarias e 
portuarias.

Os benefícios concedidos se cingiam a :

a) socorros médicos, em caso de doença 11a 
pessoa 

do empre-

gado 
ou de alguém de sua família cjue habitasse sob o mes-

1110 teto e vivesse sob a mesma economia;

b) medicamentos, obtidos 
por preço 

especial, a 
juizo 

de um

Conselho administrativo;

c) aposentadoria, ordinaria e 
por 

invalide/.;

d) pensão aos herdeiros, em caso de morte;

e) pecúlio.

Releva acentuar 
que 

as leis asseguradoras desses benefícios le-

varam muito tempo 
para 

ser regulamentadas e 
postas 

em execução.

O decreto n. 
5.109, por 

exemplo, cjue se 
propunha 

ampliar o re-

gime 
do seguro social estabelecido em 1923, sancionado no dia 

30 
de

Dezembro de 1926, só foi regulamentada em 11 de Outubro do ano

seguinte e 
publicado 

110 orgão oficial do 
governo 

no dia 27 desse

més (decretos ns. 17.940 e 17.941).
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Lentidão 
no resolver esse 

problema

Fssa lentidão .denunciadora 
de um interesse relativo da 

parte

dos 
poder» público, pelo 

assumo, compromeieu

,:iá de si restrita a um 
pequeno grupo 

de beneficiários, 
e ensej

o desenvolvimento 
da oposição, que 

seria depois mobd.zada pe^l

grupo 
empregador, 

mal satisfeito com a sobrecarga 
dos ônus 

que

tra'" 

\'ÍUrfSo. 
se, 

por 
um lado. se regozijaram 

os bcnelieiados. por

( llro houve grande 
repulsa da 

parte 
da classe capitalista, que 

se opos

leni/meme a reíirar dos seus lucros a modes.a parcela que 
,r,a 

ga

rantir a segurança c o conforto da 
pessoa 

humana, colaboradora 
da

s„a ,„„un» «««. 

^ imeressanM quando 

sc sabe 
que 

a cam-

panha 
a 

principio 
subterranea 

e, depois, abertamente, 
foi cap.tanea-

!<aoor empresas 
de capital estrangeiro (Alfredo João 

Louzada 
- 

Le-

gislação 
Social Trabalhista"). 

Invocaram 
elas os contratosdeconce^

t,o 
que possuíam por. 

fu^.ar no 
P»<>J^ 

« 

^ 
prmeMoTaté 

a

Kricrarl^s aos ônus criados iiela lei, e levai ani os ítus 
1 . . 

,

barra <1.., .ribunais. 
propondo 

ações anulatorias

,m bus e promovendo 
toda sorte de chicana com o lim de 

protel;

desate lide! o aco 
governamental, 

caxado de mcomtmiconahdadc.

R eação 
governa 

rn e ntal

\ reação dos 
poderes públicos 

da época contra essa campanha

de desobediência 
foi muito fraca. O 

governo pôs 
em exetuçat. a lei,

mas tratou de sufocar no Congresso outras iniciativas 
do 

f,c

Assim è 
que 

a Revolução de Outubro encontrou, entre outros,

i os arquivos cia Câmara, dois 
projetos, 

cios 
quais 

um, cie autoria c e

Ágameninon 
Magalhães, então deputado por 

Pernambuco, 
mandava

ampliar 
<»s favores existentes, 

criando Caixas 
primarias 

de ass.s cncia

social para 
toda a massa operaria do 

país, 
inclusive 

paia 
os trabalha

dores do campo, agrícolas ou 
pecuários. 

O outro, mais complexo, dc

mandando 
meihor estudo, foi formulado pelo 

<deputado

Viriaio Correia, na legislatura de 1928, e instituía a Carteira Social

de Amparo e Aposentadoria 
das Classes Proletarias.

O 
projeto 

do Aliança Liberal

O candidato da Aliança Liberal fez referencia ao caso no me-

moravel documento político que 
enviou ao 

país, 
da Esplanada c o

CaStel°.:Qua.,to 

ao operário das cidades 
- 

disse ele naquela ocasião

- 
uma ciasse numerosa existe, cuja situação é fácil de melhorar. Re-

firo-me aos 
que 

empregam suas atividades nas empresa» telefônicas c

nas de iluminação e viação urbanas. Bastará 
que 

se lhes estenda na-

turalmente, dada a similitude das ocupações, o beneficio das Caixas

de Aposentadoria 
e Pensões dos Ferroviários, beneficio de 

que ja
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gozam, 
igualmente, os 

portuários. 
Idêntica 

providencia 
deverá

abranger, também, os marítimos e os empregados do comercio, de con-

formidade 
com os respectix>os 

projetos, que 
se arrastam nas (asas do

Congresso".

E acrescentou:

"Os 

poderes públicos 
não 

podem 
e não devem continuar indi-

ierentes aos apelos dessas duas 
grandes 

classes 
(marítimos 

e comer-

ciarios) e doutras com iguais direitos e necessidade, tanto mais 
quan-

to a sua melhoria nenhum onus acarretará aos cofres do 
país".

O 
governo 

Getulio Vargas não esqueceu as 
promessas 

do can-

didato e um dos 
primeiros 

atos do Governo Provisorio 
que 

se insti-

Hiiu foi o decreto n. 19.497» de 17 cie Dezembro cie 1930, estendendo

a todos os trabalhadores em serviços de força, luz, bondes e telefones

a cargo da União, dos Estados, dos Municípios e cie empresas 
parti-

culares, bem como ao 
pessoal 

cios serviços cie telegrafia, radio-telegra-

fia e minas a legislação existente.

Com essa medida, as Caixas tomaram um 
grande 

impulso, de

senvolvendo-se numa 
progressão 

enorme. Logo foram determinadas

medidas 
para 

reforma do seu sistema de organização.

Para ter-se uma idéia da situação, basta assinalar 
que 

muitas

delas contavam com cincoenta e menos contribuintes, tornando-se,

assim, organismos de fraca resistencia econômica 
para 

suportar o cho-

que 
de vultosos compromissos.

Feita a 
primeira 

depuração, surgiu o decreto n. 20.465, de

i.° de Outubro de 1931, estendendo mais o regime cie benefícios,

desta vez abrangendo os serviços 
públicos 

cie aguas, esgotos, e outros

que 
viessem a ser considerados como tais.

Remodelação das Caixas

O número sempre crescente das Caixas determinou nova re-

modelação e, em Abril de 1932, designou-se uma comissão especial

para 
o estudo das fusões e incorporações de tais organismos. Essa

comissão apresentou um 
plano que 

as reduzia de 17S 
— 

a 
quanto já

atingiam 
— 

para 78. 
O trabalho foi aceito em 

parte 
e constituída

outra comissão 
para proceder 

a novos estudos.

A tendencia, segundo a opinião dos técnicos, era 
para 

a centra-

lização dos seguros sociais.

A. Tixier, membro do Bureau Internacional do Trabalho,

chamado a manifestar-se, condenou, inicialmente, o sistema de Cai-

xas 
protegendo 

empregados de uma mesma empresa. Apresentou,três

soluções: a) 
— 

a criação de um só Instituto, 
que 

se denominaria 

"Tns-

tituto Nacional de Seguros Sociais"; b) a criação de Caixas indepen-

dentes cm cada Estado, com um número mínimo de cinco mil con

tribuintes, e c) 
— 

a instalação de vários Institutos Centrais, cada um

tios 
quais 

tendo como orgão de execução caixas regionais e agencias

locais.
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Em apoio de sua ,«c. o lécnico Tixier ci.ou o. ^

—=saar/L-jar.

i da Italia, com um Instituto Central, para 
sus ^ g

A opinião do especialista 
internacional1 

e os exemplos^ 
do .n-

< remento tomado 
pelas 

autarquias 
na disciplina 

,^cr" 

indLnas

modernos, influíram decisivamente 
no animo d«.s tecn.,t('s 

'S 

vez

tiue, aliás, não tinham 
pensamento 

diferente e. 
por 

mais de uma ,

s'e manifestaram no mesmo sentido daquelas conclusoes.

Os Institutos profissionais

• •

Foi 
quando 

surgiram, em 1933. <* 

"Institutos 

profissionais 

de

taK nacional, ao lado das amiga, Caixas, de base l.,e;d mareando

uma fase nova 
para 

a historia da 
previdência 

e da ' 

. deles

no Brasil. Criaram-se seis desses organismos, 
dispondo cada um deles,

dentro da 
primeira 

solução Tixier 
- 

de um departamento 
central,

na Capital da República, e orgãos de execução 
nos diierento 

- .

dos, com sedes regionais e agencias locais.

O primeiro 
Instituto criado foi o dos marítimos, abrangendo

todo o 
pessoal 

dessa 
profissão 

e classes anexas 
(decreto 

n. 22.872, de

L>«( de I unho de 1933)- , 
o

No ano seguinte, surgiram o Instituto de Aposentadoria 
dos

Bancarios, reunindo sob o mesmo sistema de benefícios todo o 
pes-

soai tios bancos e casas bancarias (decreto 
n. 24.(115, de 

9 
de 

Ju

de iu«4), e o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comeruarios

'decreto n. 24.273. de 22 de Maio de 1934. regulamentado pelo 
de

1 i8 «, de 2<i de Dezembro do mesmo ano), 
que 

iria abranger todo

o pessoal 
dos estabelecimentos 

comerciais e assemelhados. 
Seguiram-

se-lhes o cios Industriaria (decreto n. 
3^7, 

de 
31 

de Dezembro de

i regulamentado pelo 
de n. 1.918, de 2/ de Agosto o ano se

«uinte). e, finalmente, 
o dos empregados em transportes e cargas e

o da estiva, criados 
pelo 

mesmo decreto 11. (>27, de 18 de Agosto de

t(|-{8. os 
quais, 

antes, funcionavam como caixas 
(decretos 

ns. 24.274

c 24.275, do mesmo dia 22 de Maio de 1934).

A fim de consolidar todas as disposições referentes aos associa-

tios de cada um desses Institutos e Caixas de Aposentadoria e.Pen-

sões. íixando-lhes o campo de ação. o Governo baixou o decreto n.

•.27, 
em 18 de Agosto de 1938, completado 

pelo 
de n. 1.129, de 2 de

Março do ano seguinte, 
que 

dispõe sobre dúvidas ou omissões, bem

como sobre reclamações fundadas na execução daquele e do de n.

720, 
de 21 de Setembro de 1938.

Embora o Conselho Nacional do 1 rabalho não 
julgasse pru-

dente fundir ou incorporar Caixas 
pertencentes 

a serviços oficiais com

as 
pertencentes 

a serviços 
por 

concessão a empresas 
particulares, 

em

alguns Estados houve mister fugir ao 
plano 

adotado.
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As Caixas e <>s seus contribuintes

Foi tomada como base a segunda solução Tixier, de cinco mil

contribuintes pelo 
menos 

para 
cada Caixa. Nessas condas, dez

Caixas portuarias 
foram, recentemente, incorporadas ao Instituto de

Aposentadoria 
e Pensões dos Marítimos, 

que 
licou, 

por 
esse motivo,

acrescido de mais dez mil associados.

Em Hi de Dezembro de 1939, nos últimos dados computados pe-

<a 
Seccão de Estatística do Serviço Técnico Atuarial do Conselho I a-

cional do Trabalho, a cuja 
gentileza 

devemos a maioria das cifra

aqui assinaladas, eleva-se a 85 <* número exato de Caixas em tunc 
-

namento, sob o regime do decreto-padrão 
n. 20 

41,5, 
de 1. de t 1 

-

J.ro de 1931, sendo 48 pertencentes 

a serviços 
públicos, 

. dos 
portuários,

oue é a das docas de Santos, única 
que 

nao foi incorporada ao I. A.

P. M .; 
7 

dos industriarios e 
30 

dos ferroviários.

Em relação aos Estados, número de contribuintes e benefícios

concedidos era esta a situação das Caixas e Institutos ao m.c.ar-se o

mo 
passado:

Estados
X úmero

Caixas

Ama/onas . . • •

Pará

Maranhão ....

Piauí

Ceará

Rio G. Norte

Paraíba

Pernambuco 
. • •

Alagoas 

Sergipe 

Baía

Espírito Santo . •

Rio de 
Janeiro 

.

Distrito 
Federal

São Paulo . . .

Paraná

Santa Catarina 
.

Rio G. do Sul .

Minas Gerais . .

1 ioiás

Mato Grosso . .

%

S o m a . • •

Institutos 
. • •

Total . . •

I

3

3

11

19

8

8

95

6

101

I tix'os A 
posenta

dor ias

» 
333

3-47»

I .881

440

3-434

. 
32 

1

650

11.584

568

49°

11.^21

• 
3°9

3-65°

89-347

84.565

10.394

5 
• 
532

24.605

2O. 115

22

99

283.131

1 • 
598 

• 
3°7

1.881 .438

95

256

9°

24

2 
45

33

1

95°

«> o

15

783

1 
76

206

780

<> • 853

755

>93

1 .69O

1 
35°

4

18.517

6.700

25.217

Pensões

147

651

238

21

887

7
o

61

2 . 298

49

34

.824

231

520

13.651

8 • 
499

' 899

207

3-875

.676

37 
¦ 844

6.697

44•54 
»
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II

Quando 
se fundaram as 

primeiras 
Caixas ferroviárias, cm i923*

•o 
número de associados era de 22.991 contribuintes. Em 1929, 

por

•ocasião de efetuar-se o 
pagamento 

dos 
primeiros 

benefícios, o total de

associados 
já 

ascendia a 140.435, com <>.930 aposentados e 
3.867 pen-

sionistas. De 1930 aos nossos dias, a 
progressão 

se manteve tal como

no 
quadro 

reproduzido antes, de forma 
que, 

ao entrarmos o ano

«de 1940, 
já 

a cifra dos ativos beirava a casa dos dois milhões, 
que 

era

a 
quantidade quasi 

exata de trabalhadores brasileiros atendidos 
pelas

medidas de 
proteção 

decretadas 
pelo 

Estado.

No 
que 

respeita aos benefícios 
proporcionados, 

verifica-se 
que

a maior massa de aposentados está em São Paulo, logo seguido do Dis-

trito Federal, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, enquanto o

Distrito Federal foi a região onde mais se 
pagaram pensões, 

vindo

imediatamente depois os Estados de São Paulo, Rio Cirande*do Sul o

Minas Gerais.

Atovi tnento de aposentadorias t'os Estados

Em mil réis, 110 
período 

dos três anos computados 
pela 

Secção

•de Estatística do Serviço Técnico Atuarial do Conselho Nacional do

"Trabalho, 

foi o seguinte o movimento 
geral 

de aposentadorias:

Estados Aposentadorias

1937 1938 »939

Amazonas .... 295:50753 339:161.157 401:217$#

Pari 358:21550 499:51053 637:00050

Maranhao 127:83757 216:413.52 279:93450

Piaui 42:80750 55:04050 62:20050

Ceara 563:03950 594:66651 638:00050

Rio G. do Norte 90:442$ i<>3:85958 129:54050

Paraiba  
2:8«i$2 io:ooo5o

Pernambuco . . 2.023:565X1 2.153:86657 2.343:00050

Alagoas 22:963X4 32:65858 65:00050

•Sergipe 19:34153 22:438.50 29:00050

Baia 1.391:89050 1.779:03652 2.269:50050

Espirito Santo 5^'3:55b$9 613:26353 725:80050

Rio de 
Janeiro 

501:99150 658:97850 835:00050

Distrito Federal 15.802:41056 17.394:26456 20.169:56352

Sao Paulo . . . 20.624:85658 21.862:96759 25.705:58352

Parana 1.616:89254 1.715:27251 1.951:00050

Santa Catarina . 207:71554 3n;3595o 417:20050

Rio G. do Sul 3.924:89557 4.108:430.50 4.663:80050

Minas Gerais . 3.712:126$! 4.102:51350 4.633:33050

Goias  
——

Mato Grosso . . 
2:40050

Soma 51.890:05354 56.565:499.59 65:968:46852



PREVIDÊNCIA 
E ASSISTÊNCIA SOCIAIS 

NO DECENIO 299

E estes os dados relativos às 
pensões pagas 

no mesmo período

<lé anos, 
por 

Estados:

. Pensões

Estados

1937 19 3 
1 9 3 9

Vmazonas 
122:496*9 »54-7°°$5 i6o:í.o5$4

Amazonas .... u 
o0902aS& «*2:000*0

Pará  
244:921$!) 302.929*5 »

1- Ili:4H3$3 122.d37:1P2

Maranhao 
.... 4 J7. 2ori7$,> 26:ooo$o

d:,..Í ir,:422$3 2054/í- -

j.iam  266i4S$7 308:656*0 Sio:ooo$o
Ceará  

2'm»43»/ 5 

j> 51:000*0

D 
• i" Norte ^Pj*.847$9 43*273^u c

c.. do MO . 3a 21:347*0 26:ooo$u

Paraíba  

86r4»o$2 929:611*4 950:000*0

Pernambuco 
... 

< 

<>8'Í: 
" 33:075*4 39:000*0

vVlas°aS  

'crÁÍsU 11:115Í3 12:000$.,

!5rg,pe  
702:0r)3$2 846:139$» l0«,:rt'

Baia  
irn-ArnSi i8o:8oo$o

Espírito 
Santo . . 268*2^7$6 jo2:ooci$o

Ri , de 
Janeiro 

. 

t«$3

Distrito Federal .. 6.7í»:.6s*4 J-7^48?» 6.5.5=9*6*4

*• 
 'ÍTSa, 812:753*5 95®:<»-*>

Parana  

b4 -4-7^3 io2-h>$8 115:800*0

Santa Catarina 
. • 70:099*5 ^ , 

.998:980*8

Rio G. do Sul - • > -442:71°^7 • 

;5 

;444$5 99

Minas Gerais 
• i.i95-4°5#> >-4-'^-^. V.ioi$o

Goiás (i(K)$o

Mato Grosso 
. • 

s„,„a  
.Síill 20.556:245$! 23.6,9:90910

„ sesuebSirt«U ^ér"ad« SteÊflfiS

, , Aposentadoria Pensões

Institutos t

, r , r . 502:105$ 39:660$

I.A-PE. 
1.069:368$ 13:229^

1-^ ^ 8.209:440$ 4.478:012$

6.142:298$ 1.867:353$

1 

^'p'P 13 

• i94:299$ 10-l86:57^

1 A P.ÍV 

' 

•' •'•'•••• 347-_>75$ 234:948$

""29.464:685$ 16.819:778$

Soma y 

^ ^

Como 
se vc, o Instituto 

d0Sn^0^[ribuíLdXsC°btií'ücL 
cita-

evidente, 
dos demais 

or^1S^°j tal 

pago 
em 

pensões 
por 

todos eles.

cios, cobrindo 
mais de 

50% 
do toiai l 8
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Proporções da obra

O simples exame desses dados, sobre evidenciar a 
grande/a 

c

as 
proporções 

da obra de 
previdência 

e assistência sociais 
que 

se está

realizando ,põe em relevo o volume de numerário requerido 
para 

lazer

lace aos compromissos assumidos. O total da receita anecadada em

todo o 
país, 

no 
período 

em foco, foi de 186.4 
34.461^400, 

em 1937* e

de 196. i8g:659$2oo, em 1938. com uma ligeira 
queda, 

no ano de

'939* 
Para 

19S« I68.°71$ioo#

Por Institutos, 
pode 

apreciar-se melhor a escala 
progressiva per-

corrida 
pela 

arrecadação, 
já 

agora comparada com o 
patrimonio 

de 
que

, ada um deles dispunha ao entrarmos o ano 
passado:

INSTITUTO 
— 

ARRECADADO 
— 

PATRIMONIO

1 
9 8 7

Transportes  
6.723:548^ 334-873$

Estiva  7.865:731$ 14.954:665$

Marítimos  24.625:271$ 88.257:949$

Bancar ios  24.234:495$ 51•191:242$

Comerciarios  
1 lo-4^7:995$ 227.222:106$

• 
9 3

Transpories I3-94t):7I7^ 19.989:811$

Estiva 9.482:510$ 22.275:000$

Maritimos 30.493:540$ 108.675:565$

Bancarios 27.988:296$ 70:321X433$

Comerciarios 129.610:424$ 330:698:421$

Industriarios 152.857:901$ 139.872:221$

« 
3 9

Transpories 25.538:562$ 39.519:272$

Estiva 16.984:439$ 34.284:583$

Maritimos 37.580:147$ 132.274:696$

Bancarios 37.434:883$ 95.934:034$

Comerciarios 139.028:736$ 439.191:517$

Industriarios 213:768:261$ 333420:933$

O Instituto dos Industriarios, 
que 

só em 1938 entrou a funcio-

i;ar, arrecadou nesse e no ano seguinte a maior soma de numerário;

cm compensação, o Instituto dos Comerciarios, 
que 

aparece em se-

trundo lugar no movimento de arrecadação, 
possue 

o maior 
pa-

rrimonio.

Emprego das reservas nacionais dos Institutos

O vulto das arrecadações efetuadas 
pelos 

Institutos e Caixas de

Aposentadoria e Pensões arrasta 
— 

como acentuou o ministro Walde-

mar FaJcão, na conferencia 
que pronunciou 

no DIP, o ano 
passado
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- 
à preocupação pelo 

emprego racional, inteligente c honesto dc suai

reservas financeiras. O regime de capitalização coletiva adotado deter.m-

::a forte acumulação de capitais e exige 
prudência 

c vigilância

cie parte dos aparelhos 
que 

administram 
tais organismos. 

Por esse

regime se estabelece 
- 

diz o ministro 
- 

um importante laço de so-

iidariedade entre as 
gerações presentes 

e as 
gerações 

iuturas. ao'

passo que 
se 

permite 
a fixação de um 

prêmio geral 
relativame te ba xc

Lra cada associado, com evidente vantagem para 
a massa d 

gura

dos e 
para 

o 
poder público, que 

também contribue para 
a formação

da receita respectiva. , __n

Assim dada como fizemos acima uma noticia sucinta do dtstn-

volvimento 
do seguro social ...» Brasil, desde a data de sua criação aos

¦» «* sra"<le» 
I

profissionais 

existentes.

O I. A. I'¦ c.

Iniciemos a incursão 
pela 

vida cie cada um c^cs U)1U ^

1» C oue instalado em 26 de Dezembro de 1934. '«>• 0 
pr'™c,ro 

cn;

¦ ,1, níic uà.» do regime de 
previdencia 

social a uma classe nume-

•osa 
sob a forma de instituto, único, 

porquanto 

os 
que 

o 
precederam

; <U»mar 
>* c <l« ba,.cario. 

- se restringiam a núcleo, de l>r<"

Hssion^is còneeniradns 
e.n de.en..inadoS pontos 

do termor.o 
nae 

-

nal e de número relativamente pequeno 

compaiaclo 
com o os

pregados 
no comercio e dos 

que 
lhes foram assemelhados, 

dissemina-

dos por 
toda a extensão 

do 
pais.

Essas considerações 
foram, aliás, as 

que 
serviram para 

ilust ar

S Ofereceu' 
aeT "<>

33SS 
r=" condas

satisfatórias 
de eficiencia 

e segurança. no„,ea-

\íln>iii(la I necessidade 
da reforma, uma comissão 

toi nomea

Os 
pontos 

«"'f»~SoT 

motivos e se transformou

|CtVU" 

,;,Cié'i'o 2 

"»» 

de 
9 

de Abril de ..,4"

"" 

« 
decre», ampUou-sc 

o campo de cobertura 
d,„ assocur

- 

t ude.;' ¦

suar w 

—,tdárt'aras

períodos 

de moléstia, 
comp e . 

. 
suplementar, 

visto 
que 

as

a .obrecarga 
dessa

concessão.
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Foram alteradas as contribuições, 
de 3 % para 4

ainda o decreto benefícios suplementares, 
tais como os emprest

rápidos ou a longo 
prazo, 

destinados, 
sobretudo, 

a aquisição

de moradia, e concessão de fiança. ,

Na parte 
administrativa, 

o decreto, 
buscando evitar 'nconve-

, ii nrias antes verificadas de uma excessiva 
descentralizaçao 

da

'S 

as^ròu 
uma unidade dc comando, 

farendo, cambem, pas-

sir tx>'r uma seleção rigorosa os candidatos 
a cargos do Instituto, me-

^raTrLSd provas, 
e estimulou 

o 
pessoal 

em exercício por

me," dc íkcsso em carneiras cs,«<iali«adas 
e estabilidade 

no emprego.

Esse decreto foi regulamentado pelo 
n. 

5*493» 9 
c

ano 
pa^do, 

e imprimiu um surto vivificador no ritmo do maportame

órgão de 
previdencia.

\nesar disso, o Governo 
foi novamente 

forçado a intervir no

1 A P Cl , ainda 
para 

acertar 
questões 

de admimstraçao 
e n(-'ccssl-

LL do 
pcUd. 

.'esiSn»«do par» 
isso utna

três membros, um dos 
quais 

o 
próprio presidente 

P*™

estudar 
o assunto (decreto 

n. dc 
.4 dc Aro to ultn.tn, Por

«sv ato o Conselho de Diretores que 
antes geria 

o 1. A. 1 «... to

extinto e limitada a ação do Conselho Fiscal - «

íl<- benefícios e fiscalização orçamentaria, 
opinando, ainda, a 

positi

í. no 
que 

interessar às rcsoluçíies 
tia comissão, sobre os demats assttn-

tos administrativos 
de sua competencia.

Realizações do I. A. P. C.

Desde a data de sua fundação até 
30 

de 
Junho 

do ano em

mrso o I A P. C. distribuiu, de benefícios, 54.261:734$<>oo 

cuja

aplicação pode 
ser melhor apreciada 

no 
quadro 

abaixo, levantado poi

es|K*c e de benefícios e 
por 

exercícios.

EXERCÍCIO

V.spccie dc

Beneficio

Seguro Invalulcz ..

Seguro por 
Velhice

Seguro por 
Morte .

Auxilio Pecuniário..

Auxilio Natalidade.

Auxilio Funeral ....

Totais por 
ano ....

:

1935 11)3'' "J37

—I 71 

1

1 <)38

1:113»3 281:74i$8 1.94H213S9 4-386:751$5

241:J65$6 1.534:65158 

'1 

3.^64:62881

-1

I: I n *3 523:207^4 3.475:86557 j 7 
651:3;qS6
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Especie de

B ene fiei 
o

Seguro Invalide/ ..

Seguro por 
Velhice

Seguro 
por 

Morte .

Auxilio Pecuniário..

Auxilio Natalidade.

Auxilio Funeral ....

Totais por 
ano

EXERCÍCIO

I 
Ian.° a 

Junho

1939 >94°

I

 —- ¦ 
,

Totais 
por 

be-

neficio 
— De

•935 » 5°"JU'

nhO-1941

6.866:33^1

5-S87:a9<®S 
i

10.2I3:857$4

I7i:6l4$.|

7.115:600.50

51:32039

257.230S8

7.032:07236130.723:083^9

413:28452

4.146:459.56

269:05155

503:63352

i2.253:<>29$7

16:12652 1 
136:28851

17.855:74957 
j 

12.500:78952
• • • •

i 

I

,84:89816

21.690:10114

320:37214

760:864^0

I82*.414$3

Total 
- 

35 Ju

nhO-41

; 54.26i:734$6
1 .. . 

Dado que 
somente em 1940 começou o I. A. I . C. a f«n

cionar em seguros 
por 

velhice e nas três modalidades 
de auxilio, nao

é oossivel estabelecer proporção 
em relação às outras especies, sendo,

p„K 

de notar a cor^a de o«in,c,„o observada nas a,»semactor,as

. 
oensões as quais, 

só no último semestre, atingiram 
as cifras de

- 
<42:072$600 e 

4.i46:459$6oo, 

respectivamente, 
ou seja, aquela, bem

íiriior que a importancia 
total 

paga 
no exercício de 1939-

S 
quadro' aindj 

mais expressivo, demons.ra 
o, taK-

fit ios distribuídos 
nos 

primeiros 

se is meses do ano corrente, poi 
Lsta

dos e 
jior 

especies:



E S P E C IE DO BENEFICIO

S E G U R O AUXILIOS T"lal 

dos

EST ADOS 

j— lieneficios

Por hivalidez Por 1'clhicr Por Mortc Pecuniari Xatalidade Funeral por Estado

(A jxfsenladori'i) (.1 posentadoria) i 
Pensoes)

j —

Aina/onas e l er. do Acre i 19:5298-; 2:48888 81:187$) 1 s<' 10:731.83 2:500.80 
255:01787

Part  73:95382 21:531*5 1 
'6:993*7 127% 17:66084 3:95080 234:21987

Maranhao  65:82555 57:02788 1:989*6 2 25.So 125:06757

Piaui  42:47686 28:73582 1:19084 6:25986 40080 79:06188

Ceara  180:48588 1:9938s 92:094s'' 12:39680 21:71484 3:92580 312:60983

Rio Grande do Norte . . 
97: |7»Ss S3S 19:41985 4:36080 80080 122:13484

Parafba  32:10983 
. 2:51784 34:00784 360S0 1:35282 7o:3l6$3

Pernamhuco  267:89885 3:22583 179:79281 16:59980 21:36782 5:39588 497:27789

Alagoat  36:18982 2528(1 31:37181 180S0 1:98686 i:ooo$o 70:97985

Sergipe  20:353:6 2:37689 22:51781 2:92780 10080 48:30486

Haia  415:02485 16:11086 298:83280 5:90187 17282 7:02580 803:366.80

Espirito Santo  (6:19989 4:40880 33:4l°8s 5:61186 82580 <*0:48880

Ri > de 
Janeiro  

186:81182 30:31480 i3':33oSj 3:7»3SI 8:706.84 2:99888 363:86982

Distrito Federal .... 2.640:53184 91:56589 1.480:09081 68:01582 112:63689 63:05680 I¦ I55:895*5

SSo Panlo  1.322:26984 (9:35685 806:33186 56:5998' »5P7S5s4 27:96285 2.417:25485

I'aijoia ! 173:88781 13:15682 ^4:92685 >5:854Ss io:ooflS| 3:l75*° 34,:oo585

Santa Catarina  37:23188 11:77683 32:36280 2:71189 8:47684 300S0 
92:85884

Rio Grande do Sul . . . 618:21688 74:26487 379:06281 16:05684 35:20081 9:22580 1.132:025.81

Mato Grow>  20:11083 11:396*5 35°8o 31:85688

Goiil  2:40080 22687 3:28856 1:11687 — 7:03280

Minas Gerais  (103:09880 -,7:65280 209:22384 29:11082 (6:87988 3:875.80 950:11983

!

Total-semcstre

lotah iNit lieneficio . 
7.032:07286 (13:284.82 4.146:45986 269:05185 503:63382 

136:28881 12.500:78982



Porque não comprdr o ndcionâl ?

ii

LUCÍE MARIO A

Mais um artigo da autora tratando de um tema 
já 

iniciado, relativo a

mu 
problema 

(te economia brasileira: os 
produtos 

brasileiros em,

confronto com os 
peregrinos. 

A autora, estrangeira ora em viagem 
pelo

Brasil, ilustra bem uma mentalidade — 
faz cair um velho 

"tabú" 
em vigor

em nosso 
pais, 

de r/ue só os 
produtos 

estrangeiros é 
que 

merecem ser com-

prados. 
Destroi essa assertiva, argumentando 

que 
os nossos 

produtos, feitos 
à

semelhança dos de fora, satisfazem 
perfeitamente 

e nada deixam a dese-

jar. Interessante c frisar que quem 
assitn age c uma estrangeira (jue viu

como se faz e se 
prepara 

o tecido nacional; confrontando-o com csí outros,

alguns de sua Patria, acha os n .ssos ótimos e em nada inferiores àqueles. As

varias especies de tecido; os corantes usados em nosso 
pais; 

a maquinaria es-

pecializada, 
tendo os seus teares feitos com uma orientação técnica das mais

aprimoradas; tudo isso 
possuem 

as nossas fábricas. 
A autora reputa todas

essas idéias 
preconcebidas, 

a respeito da 
preferencia 

dada aos artig-)s estran-

geiros, 
um snobismo de certos compradores brasileiros da classe rica, 

que

se arraigou na mentalidade 
popular. 

Prestando um grande 
serviço ao 

pais

e aos brasileiros, a autora conclue afirmando 
que, 

se o comprador nacional

comparasse o 
produto 

nativo com o estrangeiro, veria a igualdade dos dois,

e em condições idênticas, deveria 
preferir 

o nacional, não só 
por patriotis-

mo como também 
por ficar muito bem sentido comercialmente.

TINHAM-ME 

dito: 

"A 

senho-

ra não achará aqui as ia-

zendas finas a 
que 

se habi-

tuou na França. Salvo mercadoria

importada, se é 
que 

ainda existe,

e nesse caso o 
preço 

ha de ser

exorbitante. Ou então deve con-

tentar-se com o nacional'. Está

aí uma expressão mais significa-

tiva 
que 

muitas 
palavras.

Minha experiencia de um ano

revelou-me coisas bem interessan-

tes. Alguns negociantes retalhis-

tas não hesitam em apresentar co-

mo estrangeiros tecidos nacionais

que 
oferecem aos fregueses, 

pois

sabem 
que 

é a maneira mais fácil

de concluir vim negocio. Sabem

que 
é inútil discutir com um fre-

guês para 
convencê-lo de 

que 
um

produto 
nacional é de boa 

quali-

dade. A 
palavra 

nacional envol

ve de repente esse 
produto 

com

um véu 
que 

não o deixa ver bem.
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ainda 
que 

o 
preço 

dele seja mui-

to menor 
que 

o do outro.

Snobismo de ceitos

(ompradores

Esse 
procedimento 

revela imrn-

vo snobis'mo de certos comprado-

res brasileiros da classe rica. Eles

chamam a 
própria 

desgraça, 
por

assim di/er. 
Querem pagar 

caro

belos tec idos, contanto 
que 

sejam

estrangeiros. Está visto 
que 

nao

pensam 
em dar ao 

produtor 
bra-

si lei ro 
«a 

possibilidade 
de elevar o

ni\el do fabrico, l 111 tecido de

alia 
qualidade 

leito 110 Brasil se-

ria/ contudo, menos caro 
que 

um

igual importado e (<>111 isto 
ga-

nharia o freguês. Mas o indivíduo

que 
tem o hábito de comprar iner-

cadoria importada não 
pensa 

em

economia. Pelo contrario, uma

parte 
do seu snobismo 

provém 
cio

desejo de expor aos amigos coi-

sas obtidas 
por 

um 
preço 

excessi-

vo. Outra 
parte 

desse snobismo o

le\ a a 
procurar 

exc lusividade 
pa-

ra ele um numero muito 
peque-

no de 
pessoas 

da Mia classe. E is-

to lhe concedem os comerciantes,

que, 
sendo os 

preços 
elevados, va-

riam constantemente 
os 

"stocks 

,

para 
adular os compradores.

Está claro (jiiv* a industria na-

cional, epie o freguês desejaria

condenar a só 
produzir 

mercado-

ria inferior, não 
pode 

fabricar tao

pequenas 
c|itantidades dum teci-

do. 
pois 

isto. no estado em 
que

a 
produção 

ainda se acha, seria

antieconômico. Ela 
produz 

te-

c iclos ordinários em grosso, 
ven-

de-os barato e trabalha 
para 

as

massas. Mas se o comprador bra-

sileiro se decidisse a comprar a

mercadoria nacional 
pelo preço 

da

estrangeira, compreendidas as

desj>esas de importação, acharia

acpií artigos exatamente iguais

aos 
que 

vêm de fora, 
pois 

os fa-

bricantes brasileiros são capa/es de

produzi-los. 
lenho a 

prova 
disto.

A diferença de 
preço 

entre o na-

cional e o importado, imensa, de-

veria 
permitir 

ao fabricante bra-

sileiro oferecer ao cliente a exclu-

sividade 
que 

o amor 
proprio 

cies-

te reclama: isto lhe serviria 
para,

em conseqüência cia reputação

que 
os 

produtos 
alcançassem no

interior, encontrar uma vasta cli-

enteia no exterior, como se dá nas

industrias elevadas nos outros 
pai-

ses.

Co 
pazes 

de conseguir

a alta (/uaiidade

Digo 
que 

a alta 
qualidade 

dos

tec idos 
pode 

ser conseguida 
pelos

fabricantes brasileiros, 
pois 

em

certos casos isto 
já 

se lez. \ i cre-

pes 
marroquinos de seda natural

(o 
negro e o azul marinho tabri-

cados em 
grande quantidade, 

co-

res 
que 

não saem cia moda e não

provocam 
atenção) iguais aos me-

lhores tecidos franceses. E' 
que 

o

fabricante não hesita em 
produ-

zir 
qualidades 

superiores, caras,

quando 
sabe 

que 
o artigo é de ven-

cia continua e lhe dará lucro.

Podemos dizer o mesmo do al-

bène, branco e de seda artificial,

resistente de textura rica, em mo-

da na Europa, muito mais reco-

mendavel no clima brasileiro, 
po-

dendo ser utilizado 
por 

homens e

mulheres. O organdí bordado,

pelo 
tecido e 

pelo 
desenho, tam-

bém coloca o nacional 
junto 

ao

melhor artigo das outras nações.

C) setim duquesa, talvez o mais

belo 
produto 

do bicho da seda, é

aqui exatamente igual ao 
que 

se

faz na França .
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Relativamente aos leves tecidos

de lã, como o angorá, o crepe cie

lã e o romano, os fabricantes co-

piaram perfeitamente 
a mercado-

ria írancesa. Alguns tecidos de lã,

muito finos e macios, ainda não

puderam 
ser copiados, 

por 
falta

de teares, mas esta dificuldade em

breve será vencida.

Inimitáveis certas espe-

cies de 
pano

Certas especies de 
pano 

inglês

são 
provavelmente 

inimitáveis.

Rodier, na França, tentou fazer

11111 tieeed como o inglês. Não teve

êxito, ele o reconhece francamen-

le. Temos de admitir, contudo,

que 
a aparência desses tecidos ê

bonita, e os desenhos deles variam

mais cjue os dos ingleses. Se ha

11111 segredo 
para 

o homespun e o

tweed, ele ê tão inviolável como a

própria 
Ilha. Vi, 

porém, 
aqui unia

flancla cinzenta nacional 
que po-

dia suportar bravamente rigoro-

sa comparação com uma flanela

britânica 
posta 

ao lado dela.

Essa 
qualidade, já 

atingida em

alguns casos, 
poderia 

desenvolver-

se ainda, 
pois 

as matérias 
primas

brasileiras competem vantajosa-

mente com as do exterior. O cli-

ma brasileiro é excelente 
para 

a

cultura do bicho da seda, 
que

aqui chega a reproduzir-se seis ve-

/es mais 
que 

em outros lugares.

Poderiam multiplicar-se indefini-

damente as 
plantações 

de amorei-

ra, 
que, 

se não é de cultivo tão

rápido e 
proveitoso 

como o café

e o algodão, tem a vantagem de

não reclamar cuidados. Com a

guerra, ha um mercado imenso de

seda natural em todo o continen

te americano, e o Brasil 
poderia

tornar-se o forneeedor. Ele deve,

para 
começar, cuidar das suas ne-

cessidades, 
pois 

o 
Japão 

ha dois

anos fornece apenas 20 
% 

do 
que

fornecia, e a seda natural brasilei-

ra é superior à 
japonesa.

O aperfeiçoamento dos

teares ti acionais

Quanto 
às máquinas, alemãs ou

ou francesas, foi 
preciso, por 

causa

da 
guerra, 

fabricar aqui 
pelo 

me-

nos as 
peças q 

ue d e v i a 111

ser substituídas. Assim, convence-

rani-se de 
que 

se 
poderiam 

fabri-

car teares completos, copiados dos

estrangeiros. E este ramo de in-

dustria agora se aperfeiçoa, 
junto

à industria têxtil.

As matérias corantes vêm do

estrangeiro, o 
que poderia 

ser

motivo de inquietação 
para 

os fa-

bricantes, mas eles fizeram 
gran-

des 
provisões, 

sem falar 11a 
quan-

t idade, certamente ínfima, 
que

chega 
por 

avião. Alem disso en-

contranios aqui certos colorantes

vegetais, melhores, na opinião de

peritos químicos, que 
as anilinas

importadas. Em 
geral 

os coloridos

não são maus, embora não sejam

tão variados como os coloridos

franceses, 
que 

chegam a ter cjua-

renta nuanças em 11111 tecido, ao

passo que 
acharemos dez aqui, ex-

cepcionalmente 
quinze.

Xecessano o concurso dos

de sen li istas 
patrícios

Os desenhos impressos são 
qua-

si todos copias de desenhos estran-

geiros. 
Ha, entretanto, artistas

aqui, e os bons 
pintores 

deveriam

auxiliar a industria com a sua

arte, 
pois 

muito fariam 
para pres-

tigiar o nacional.
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Em resumo, seria bom 
que 

o

comprador examinasse o tecido

nacional e o comparasse ao estran-

geiro, 
de 

que 
é ordinarinariamen-

le a reprodução. K sem considerar

o 
preço, 

sempre superior no tec i-

do estrangeiro, deveria, sendo

igual a 
qualidade, preferir 

o teci-

do nacional.

Acharia nisso vantagem mate-

ri;il e incitaria o fabricante a me-

lhorar a 
qualidade, pois 

um bom

comerciante sabe 
que 

é 
pela qua-

1 idade 
que 

vence o 
gênero 

de

fregueses 
que 

lhe clá reputação.

Assim, 
ganhariam 

os dois, fazendo

patriotismo: 
levariam a industria

nacional a tomar no 
país 

o lugar

merecido e, consequentemente, a

elevar-se no exterior.
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O 
problema 

econômico brasileiro c te tua deste trabalho. 1 rata o autor

de 
problemas 

nunca resolvidos tio Império e tia República, não obstante

sempre ter 
possuído 

o 
pais 

homens capazes. Razões 
para 

esse estado de

coisas: as lutas 
políticas gerando 

sérios entraves à economia 
patria. 

Hoje

já 
se caminha 

para 
uma snlução do magno 

problema: 
o nordeste e suas

obras contra as secas; a marcha 
para 

o Oeste, sanando obstáculos entre

os 
países fronteiriços 

do Brasil; colonias agrícolas, desenvolvimento da 
pe-

cuaria e ric/uezas minerais; a integração da Amazônia tia comunidade et >-

nòrnica brasileira; fundação 
do Instituto .Agronômico do Sorte; o Sul e

suas realizações; a Baixada Fluminense; o aproveitamento racionaI do vale

do São Francisco. Mostra o autor a unidade econômica atual influindo na

unidade política, fazendo 
o 

pais 
uno. soberano e 

forte. 
FAexniçãio do

padrão 
de vida e as iniciativas empreendedoras; modificações operadas no

Brasil; o advento da 
policultura, 

a legislação trabalhista c o direito social;

o nascimento da Economia Soeial, 
— tudo isso 

p 
>r motivo da intervenção

do Estado na economia, co rdenando-a e desenvolvendo-a, emancipando o

pais 
definitivamente da 

produção 
estrangeira no 

que pertence 
aos elemen-

tos básicos e consistentes do 
padrão 

de vida do seu 
povo 

e da stui verda-

deira srberania econômica. Eis a economia brasileira dentro do Estado A 
'ovo.

OS 

PROBLEMAS econômi-

cos, como de modo 
geral 

os

de ordem administrativa,

apresentam configuração tão com-

plexa 
no Brasil, 

que 
resolvê-los

objetivamente e mediante um 
pia-

no racional de ação foi tarefa im-

possível para 
os dois regimes 

— 
o

imperial e o republicano 
— 

que

dominaram o 
país por 

mais de

um século.

Alguns desses 
problemas 

foram

solucionados apenas 
parcialmente,

outros tiveram orientação impro-

pria, 
alguns mais, não obstante es-

tudados e debatidos, não atingi-

ram o 
período 

concreto das rea-

li/ações.

Seria sem dúvida injustiça não

reconhecer 
que 

a ação constru-

tiva das 
gerações 

responsáveis 
pe-

los destinos da nação em tão di-

latados tempos fosse desorientada

ou impatriótica.

Possuímos desde a Independen-

cia uma extensa serie de estadis-

tas, 
que 

souberam criar fórmulas

inteligentes e suscetíveis de 
pro-

duzir resultados eficazes no enca-

minhamento das 
principais ques-

tões 
pertinentes 

à orientação 
po-

lítica e econômica da nação.
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Ao empreender-se o estudo das

figuras marcantes do Brasil, nos

regimes 
passados, 

surge todavia

imediatamente uma surpreendeu-

te conclusão. E* cjuc, tendo o nos-

so 
país 

- 
como 

provam, 
melhor

que 
(jualcjuer outro rejx>sitorio de

documentos, os anais de nosso

parlamento 

— 

possuído 
inteligen-

cias esclarecidas. conhecedoras

profundas 
dos mais importantes

problemas 
de seu tempo, tendo

contado com uma escola de 
poli-

ticos de ação 
qual 

a denominada

de 

"homens 

práticos 
do Império",

tendo apresentado nas comissões

de técnicos como nas de Finanças.

Instrução Pública, 
Justiça 

e Le-

gislação 
Social trabalhos de lar-

go 
alcance intelectual e muitos

deles 
perfeitamente 

adaptaveis ao

nosso meio e aos nossos recursos,

não haja alcançado soluções efi-

cientes 
para 

as mais fundamentais

finalidades da nossa organização

estatal, ocorrendo ficar alitial

muito distanciado do 
progresso

que poderia 
logicamente atingir.

Os 
primeiros 

na Atné-

rica Latina

1*oiuc>s na América Latina a 
pri-

meira nação 
que 

firmou com soli-

de/ e consistência uma ampla e

pacífica 
organização 

política. 
I)u-

rante mais de cem anos. desde a

Independem ia. tão somente duas

revoluções transmutaram o 
gover-

no do 
país.

Enc| uanto isto, o caudilhismo

dominava em muitas outras na-

ções 
americanas, e as revoluções

cjue modificaram os 
governos 

das

mesmas se contaram às dezenas.

Mesmo assim, mercê de todos

esses entrechooues 
políticos

muitas dessas nações 
— 

guardadas

as 
justas proporções 

em relação

às suas 
populações 

e recursos 
—

lograram equiparar-se ao nosso

país 
na solução de seus 

problemas

econcimico-financeiros e mesmo de

outras categorias.

Múltiplas vêm sendo as razões

dadas como iniciais 
para 

o relati-

vc> retardamento da nossa evolu-

ção progressista.

Ora a inclemencia do clima

tropical, impedindo a ação conti-

ntiada e enérgica do trabalho bra-

sileiro; ora a subversão 
produzi-

da 
pela 

Abolição, descontrolando

a 
produção 

nacional; ainda a 
pro-

pria 
enormidade da extensão cio

nosso territorio, desdobrando-se

através de regiões dos climas

mais variados; finalmente as múl-

li 
pias 

diiiculdades na exploração

da industria 
pesada, 

— 
elemento

preponderante 
na riqueza das na-

ções 
— 

|x'l<> pequeno 
rendimento

do 
produto 

das nossas minas de

c arvão, agravado 
pela 

distancia em

que 
as mesmas ficavam cias 

jazi-

das de ferro; todos estes 
problemas

muito contribuíram 
para que 

o

Brasil não 
progredisse 

intensamen-

te e deixasse em estado latente chi-

rante muitos anos riquezas susce-

tiveis de amplo e útil aproveita-

mento.

Foram tcxlavia razões apenas

suplementares e elementos 
que 

in-

Uniram, 
parcialmente, para 

cjue se

lirmasse muitas vezes no 
país 

esse

marasmo, essa desesperança e 
pes-

simismo 
por 

tudo 
que 

era nosso,

o desencorajamento 

que 
a ca-

da instante dominava antigamen-

te o 
povo 

brasileiro ao encarar o

seu destino.

E dizemos 
que 

as dificuldades

influíram apenas 
parcialmente 

no

retardamento da nossa evolução

porquanto, 
além desses fatores de

ordens tão diversas, 
podemos 

asse-
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verar 
que 

igualmente dois outros,

geralmente 
menos observados,

concorreriam 
para 

agravar essa la-

mentavcl situação, representados

ao mesmo tempo 
pela 

descontinui-

dade 
governamental 

e 
pela 

ten-

dencia regionalista, 
que 

encami-

nhava o Brasil 
para 

tornar-se uma

verdadeira confederação, com Es-

tados líderes, cjue se representa-

vani lodo 
poderosos 

no âmbito

de suas determinações 
políticas, 

e

que 
chegaram a contribuir cjuasi

como nações dentro de uni Brasil

amesquinhado 
pelos 

choques de

interesses divergentes de suas re-

giões, 
lembrando 

perfeitamente

aquele 
período 

da historia alemã,

durante séculos, 
quando grandes

eleitores, a Prússia, Áustria ou Ba-

viera, impunham as suas vontades

nas assembléias da Confederação,
j

às 
quais 

os 
pequenos 

estados 
ger-

mânicos concorriam como eleito-

res de influencia limitada e inex-

pressiva.

A descontinuidade da

(> i d <i a d min is trat ix >a

Quanto à descontinuidade cia

vida administrativa é bastante co-

nhecido cjue no Império as der-

rubadas, 
que 

encontravam clima

propicio 
de expansão nas alter-

nativas cie 
predomínio 

cios 
parti-

dos liberais ou conservadores, sub-

vertiam não só a vida 
política 

co-

1110 a administrativa e a miúdo a

orientação econômica.

Já 
na República, mesmo depois

cio agitado decenio da consolida-

ção 
do novo regime, ao apagar das

luzes do século XIX, se verificou

cjue cada 
governo 

mantinha seu

plano 
de ação, de forma a estabe-

íecer modificações muitas vezes de

carater radical sobre o desenvol-

vimento de ação de seus anteces-

sores e em 
prejuízo 

da concretiza-

ção 
da unidade de 

planos 
desti-

nados a fundamentar em amplas

bases a estrutura econômica do

país.

O retardamento da evo-

llição brasileira

Este loi um dos motivos 
princi-

pais 
do retardamento cia evolução

brasileira, mercê da capacidade e

da inegável inteligência e segu-

rança de orientação de muitos dos

nossos estadistas, 
que quasi 

min-

ca logravam ver seus 
planos 

em

fase de realização integral, sendo

cjue se observava 
que 

os mais ini-

portantes problemas 
nacionais só

encontravam solução 
parcial, 

em

clecorrcncia natural da exiguida-

de dos 
períodos governamentais.

De acordo com esta ordem cie

idéias, verifica-se cjue a Argentina,

onde os 
períodos 

de 
governo 

eram

muito mais extensos, e os Estados

Unidos, onde os maiores 
presiden-

tes sempre eram reeleitos, se tor-

liaram nações onde o 
progresso 

se

desenvolveu intensivamente e sem

sensíveis soluções de continuidade.

Daí, a tendencia 
que 

cie há mui-

to os espíritos mais esclarecidos e

previdentes 
vinham divisando no

sentido cia inauguração de uma
fi 7>

nova 
política 

enérgica, clesassom-

brada, capaz de resolver não ape-

nas 
parcialmente 

os 
problemas 

na-

cionais, como era cie vezo das nos-

sas tradições, mas orientando-se

racionalmente, cie acordo com

planos 
de conjunto 

preestabeleci-

dos depois de amadurecidos estu-

cios, em suma a concretização de

um desenvolvimento de ação 
go

vernamental, destinado a dotar

o 
[>aís 

de uma organização atua-
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lizada, alicerçada no aproveita-

mento de seu amplo 
potencial 

de

riquezas e na capacidade de rea-

li/ações das novas 
gerações 

de

brasileiros.

No momento 
presente, 

não 
pa-

dece dúvida 
que 

essas tendencias

vão encontrando objetivação 
prá-

tic a, eficiente, 
promissora 

e des-

dobra ndo-se vitoriosamente nos

mais variados setores da \ ida na-

cional.

Restringindo este nosso estudo

ajx-nas ao campo das atividades

e realizações econômicas, 
que 

ho-

je 
encontram tão larga expansão

em nosso 
país, 

devemos conside-

rar 
que 

importantes 
problemas

fundamentais, interessando de 
per-

to a formação da economia bra-

sileira, estão encontrando soluções

oportunas e acertadas, 
galvani/an-

do a energia e o entusiasmo do

governo 
e da 

população 
do 

país.

.1 
política 

dc 
formação

da unidade nacional

Queremos 
referir-nos inicial-

mente à 
política 

de formação da

unidade econômica nacional, em-

preendida 
a começo com a inte-

gração 
da extensa zona do Xor-

deste, através do formidável 
pia-

no cie desenvolvimento das obras

contra as secas, e agora continua-

*ta com a marcha 
para 

o Oeste,

objetivada com a colonização dos

Estados situados nessa região, a

criação de colonias agrícolas, o

desenvolvimento cia 
peruaria 

e a

exploração cias riquezas minerais

em tão ampla zona, ação esta aliás

intensificada com a construção das

transcontinentais destinadas a cor-

tar essas remotas 
paragens, 

ligan-

do o litoral brasileiro respectiva-

mente à Bolivia e ao Prraguai,

POLÍTICA

sendo 
que 

a 
primeira 

dessas ferro-

vias está em avançado 
período 

de

trabalho, estando a segunda com

o seu inicio 
próximo, 

em virtude

do acordo recentemente firma-

do no Rio de 
Janeiro 

entre os

chanceleres Osvaldo Aranha e Luiz

Argana.

Também a integração da Ama-

zonia na comunidade econômica

brasileira representa 
preocupação

predominante 
no momento atual;

assim é 
que 

os 
planos que 

visio-

nam o aproveitamento das novas

riquezas da região estão encon-

trando objetivação na criação dos

viveiros de 
plantações 

da serin-

gueira 
e dos castanhais; no 

plano

de desenvolvimento da 
plantação

da hevea brasiliensis, em amplas

extensões daqueles territorios,

com a tendencia 
para 

a criação de

imensos 
parques 

de seringueiras

em substituição à extração do lá-

tex nas árvores da borracha, as

quais 
rareiam 

perdidas 
na imensi-

dão da selva tropical; na funda-

ção 
do Instituto Agronômico do

Norte, destinado a 
pesquisar 

as

riquezas desconhecidas em tão im-

portante 
zona do 

país, 
orientando

o homem do campo no sentido de

aproveitar o manancial de rique-

zas representado 
pelas 

fibras e

oleos vegetais, 
pelas plantas 

de

valor terapêutico, 
pelas 

madeiras

de alto valor 
para 

mobiliários e

pavimentações, 
as 

quais já 
vão

encontrando acesso aos mercados

internacionais.

No Brasil, mesmo nos Estados

de maior expressão econômica,

subsistem regiões 
que por 

sua vez

ainda estão em inicio de 
povoa-

mento e da formação de seu 
po-

tencial de vida civilizada.

Também essas regiões estão sen-

do abrangidas nos 
planos 

de in-
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corporação à formação cia unidade

da economia nacional, 
qual 

acon-

tece com determinadas /onas co-

mo a do Iguassú. a do norte do

Paraná, as zonas de certos afluen-

tes do S. Francisco, constituídas

por 
territorios dos Estados do

Piauí, Goiás e Baía e conhecidas

pela 
designação 

genérica 
da re-

gião 
do 

Jalapão, 
desdobrando-se

em largas extensões e destinadas

a ter influencia decisiva na eco-

noniia do nordeste; como ainda o

sertão de Pernambuco, 
que 

ora

atravessa 
período 

de nova e in-

tensa 
prosperidade 

com o apro-

veitamento industrial dessa grau-

de riqueza 
que 

c o caroá, e final-

mente a Baixada Fluminense, cujo

saneamento representa magnífico

empreendimento, e de tal \ult<> e

repercussão 
que 

a sua consecução

já 
expressa legítimo orgulho 

para

nossa capacidade de 
grandes 

rea-

li/ações.

A unificação da eco-

nomia nacional

A unificação da economia 11a-

cional constitue desta sorte ma-

nifestação significativa, 
que 

vai

apresentando aspectos novos, ti

nalidades objetivas, desdobrando-

se nos mais diversos rincões, em

suma representando 
já 

110 mo-

meiito uma realidade suscetível

de orgulhar e de 
produzir justifi-

cadas razões de 
júbilo 

e entusias-

mo 
para 

nosso 
povo.

Sabendo-se 
que 

a unidade eco-

nômica de uma nação tem 
pelo

menos valor equivalente à sua

unidade 
política, podemos 

con-

cluir 
que 

só agora o Brasil, atra-

vés do desenvolvimento das ri-

quezas 
nacionais nas suas mais va-

riadas regiões, alcança verdadeira

maioridade como nação una, so-

berana e forte.

Além de 
que 

a disseminação de

riquezas, com a exploração 
que

se vem realizando de novos 
produ-

tos, em todas as regiões brasilei-

ras, será o melhor meio encontra-

do 110 sentido de fazer c lesa 
pare-

cer a 
profunda 

diferença do nível

de vida em 
pontos 

diversos do ter-

ritorio nacional, servindo final-

mente como elemento 
preponde-

rante e suscetível de apagar as

lendencias outrora manifestas e

incoerciveis ..de 
predomínios 

re-

<» ionalistas.
r»

A elevação do nivel de vida

das 
populações 

brasileiras

A elevação do nivel de vida das

populações 
brasileiras não 

pode-

rá todavia ser 
plenamente 

alcan-

çada 
senão 

por 
intermédio do des-

dobramento de uma serie de me-

didas de carater complexo, medi-

das estas 
quer 

econômicas 
quer

sociais.

Tanto 
quanto 

a unificação da

economia nacional, manifestando-

se com a mesma 
perfeita 

correia-

ção 
e interpcndencia e represen-

tando fator de decisiva influencia

para 
a almejada emancipação da

nossa economia, apresenta-se o

problema 
da elevação do 

padrão

médio de vida das 
populações 

do

país.

Não 
padece 

contestação 
que 

as

iniciativas empreendidas objetiva-

mente até o momento 
já 

demar-

cam novos rumos e fixam uma

tendencia cada vez mais 
pronun-

ciada no sentido da evolução do

modo de viver de nosso 
povo,

com a melhoria alcançada na sua

situação não só 
pelas populações

urbanas como em relação às 
que

mourejam nos campos.
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Neste sentido de realizações fo-

rani elementos essenciais e 
proemi-

nentes 
para 

a modificação 
que 

se

vai 
processando 

nas varias regiões

do 
país 

as tendencias manifes-

tas 
para 

a 
jx>licultura, 

tanto 
quan-

to a instituição de uma legisla-

ção 
trabalhista e de uni direito

sociaJ, baseados nos 
princípios 

do

cristianismo e no espírito de soli-

dariedade humana.

Muito sc discutiu a idéia de

que 
a organização da estrutura

trabalhista no Brasil atual era

|*>r 
demais avançada 

para 
as con-

dições sociais do 
país 

e se manifes-

tava em desacordo com as tradi-

çôes 
evidentemente conservadoras

da sociedade brasileira.

Uniforme o monumento

do direito social

IIItimamcntc vem-se vcrílican-

cio 
que, 

longe de 
prevalecetem 

es-

ses inquinados excessos, se tornou

evidente e indiscutível 
que, 

em

vez de sei moldada em modelos

do socialismo extremado e de

orientação subversiva e desumana

a nossa organização trabalhista

a 
qual 

ora se 
pensa 

coditicar, o

que. quando 
lôr realizado, mos-

trará 
que 

edificamos imilormc e

magnífico monumento de direito

social 
— 

longe de constituir, repe-

timos. uma inovação em desacor-

do com os nossos 
princípios, 

o

nosso espírito de moderação e nos-

sas tradições, 
polariza 

e consubs-

tancia os objetivos colimados em

"Rerum 
Novarum". a encíclica de

Leão XIII. 
que. 

aparecendo 
já 

no

último 
quartel 

do século XIX, es

tá servindo como modelo 
pai\»

criação de organizações sociais,

suscetíveis de estabelecer a 
paz, 

a

harmonia e a cooperaçao entre os

homens.

Parece-nos 
que 

nenhuma nação

mais 
que 

o Brasil soube trans-

portar para 
o campo objetivo da

experimentação 
— 

o 
que 

ficou

muito bem ressaltado durante o

Congresso de Direito Social de S.

Paulo 
— os 

princípios 
fundamen-

tais desse documento histórico,

conseguindo 
praticamente 

alcan-

car as finalidades do estabeleci-
»

mento da sincera cooperação entre

os elementos, outrora tanta» vezes

discordantes, 
que 

constituem or-

gãos 
substanciais da nossa orga-

/ação social.
j

As 
questões 

de carater social

sobrelevaram desde há muito tem-

|>o 
as de carater 

político, 
e 

por 
es-

te motivo encaminhar os 
povos

à harmonia social, apagando dos

espíritos a odiosidade 
provenien-

te do choque cie* interesses das

(lasses, c no momento 
presente

função 
predominante 

dos 
gover-

nos bem orientados.

Daí a extraordinaria influencia

da Economia Social, cujos 
prin-

cipios mais importantes se vão

fundamentando, constituindo ho-

je 
ramo da ciência econômica,

cujo estudo e conhecimento se tor-

nam necessários e mesmo indis-

pensaveís 
às administrações.

Baseada nos 
princípios 

da

solidariedade humana

O Brasil 
já possue 

uma organi-

zação de economia social, baseada

nos 
princípios 

da solidariedade

humana e perfeitamente extranha

aos extremismos ideológicos 
que

p'ara'n a orde ^ 
e o fundamen-

to de muitas nações.

Não só a organização trabalhis-

ta, como outras leis destinadas a
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melhorar o nivel de vida das 
|x)|>u-

lações e a regular a harmonia so

ciai em bases consistentes, têm si

<lo objetivadas.

Assim sc compreendem nesta

categoria as leis do Reajustamen-

to Econômico; a chamada lei da

Usura; a da Economia Popular; a

que 
sc destina a regular os 

pa-

ganientos 
de dívidas constituídas

sobre 
garantias 

reais eni moeda

nacional, revogando disposições

draconianas 
que 

facultavam 
paga-

mento em moedas estrangeiras no

pertinente 
a operações hipoteca-

rias e outras análogas negociadas

em nosso 
país. 

Todas essas deter-

mi nações legais objetivaram uni

plano 
conjunto de 

justiça 
social,

visando suprir deficiências ou ini-

quidades 
cjue encontraram 

guari-

<la c 
proteção 

na inexistência an-

terior de uma legislação adequa-

da e de finalidades equitativas.

A ação tutelar do

Estudo

Já 
não se torna suscetível de

contestação a tendencia hoje im-

periosa 
e incoercivel, 

que 
encon-

tra âmbito universal, se as nações

não se limitarem às suas funções

de simples elementos reguladores

da interpedendencia das relações

entre os homens, abstraindo-se de

promover 
intervenções destinadas

a suprir deficiências ou injusti-

ças, 
de c ara ter econômico ou so-

ciai.

Muito ao contrario, a ação tute-

lar do Estado, 
província 

da insti-

tuição cio chamado Estado Provi-

dencia em substituição a era de

largo 
predomínio 

do indívidualis-

mo à outrance se manifesta cada

vez mais intensivamente no senti-

cio 
quer 

da implantação de restri-

ções 
aos abusos do 

personalismo

econômico desenvolvido outrora

irremissivelmente, 
quer 

criando

modalidades novas visando a or-

gani/ação e distribuição da 
pro-

clução de acordo com as injun-

ções 
de uma nova ordem eco-

nômica, 
quer 

estruturando os fun-

damentos legais dos 
princípios

tradicionais da 
propriedade, 

das

relações mercantis do lucro, da as-

sistencia e da 
previdencia 

social

no referente às suas diretri/es no

que 
concerne à ordem chi socie-

clade.

Afirmamos 
que 

estas renova-

ções 
advêm imperativas e se tor-

nam de âmbito universal, isto

porque 
encontram expansão em

todas as nações civilizadas, como

quer que 
se apresentem seus de-

signios 
|k)1 

í ticos, sejam demo-

cracias, estados corporativos, ou

totalitários.

A economia dirigida se vai as-

sim constituindo e firmando co-

mo o clima econômico e social do

século XX, como o indívidualis-

mo o foi 
principalmente 

durante

o século XIX.

Dentro desta moderna 
perspe-

diva cie idéias, temos criado no

Brasil instituições econômicas e

sociais 
que, 

repercutindo eficien-

temente no intuito visado da liar-

monia e 
pacificação 

de relações

cias classes, se estão desdobrando

em benefícios 
que 

se fazem mani-

festos e 
positivos 

no 
que 

diz res-

peito 
à elevação do 

padrão 
cie vi-

da do homem brasileiro.

Esta estreita e assinalada cor-

relação entre os fatores econômi-

cos e sociais, associações 
que 

atual-

mente nos mais variados 
países

têm 
permitido 

a melhoria do

"standard" 

de vida e a articulação

do controle da 
produção, 

esta ver-
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dadeira associação de elementos

igualmente tendentes a estal>ele-

cer a 
justiça 

e o bem estar das

sociedades, explica e reforça a tese

que 
se apresentasse 110 sentido de

demonstrar 
que 

atualmente a eco-

conomia social se constitue estu-

do de valor cada vez mais decisi-

vo e 
predominante para 

orienta-

cão dos 
povos, 

em decorrencia

mesmo da ascendencia incontesta-

vel n<> mundo atual das 
questões

de carater econômico e sociais so-

bre aquelas de aspectos 
puramen-

tc 
jxíIÍticos.

A evidencia da elevação do ni-

vel de vida no Brasil vem se con-

substanciando em dados estatís-

ticos e de valor irretorquivel.

O desenvolvimento da 
firo-

dução em São Paulo

Basta lembrar 
que 

ha 
pouco

mais de dez anos o valor da 
pro-

dução total de S. Paulo era. em

documento 
público, 

estimado em

seis milhões de contos 
para, 

ao sa-

ber-se 
que já 

agora só a 
produ-

ção 
industrial no mesmo Estado

atinge cifra equivalente, verificar-

sc o desenvolvimento da 
produção

naquela unidade federativa, onde

a-demais existe uma 
produção 

de

utilidades agro-pecuarias que po-

derá ser estimada em mais de 
qua-

tro milhões de contos, sendo 
que

em 1941 as riquezas desta íilti-

ma modalidade tendem a avultar,

ao saber-se 
que 

a sua saíra algo-

doeira alcançou cerca de trezen-

tas e setenta mil toneladas, sendo

que 
a safra cafeeira muito embo-

ra limitada está sendo significa-

tivamente valorizada com a 
gran-

de elevação de 
preços 

verificada

em relação a este 
produto.

•OL111CA

Igualmente em outros Estados

a elevação do valor da 
produção,

refletindo-se 
imediatamente 

na

melhoria do standard de \ ida,

vem se acentuando no sentido 
que

-assinalamos da unificação da eco-

nomia nacional.

Assim se averigua, ao 
pesqui-

salinos os fatores 
que 

vêm con-

correndo 
para 

esta intensiva evo-

]ução, 
que, 

tendo sido estimada

em cerca de 
quatrocentos 

mil réis

a media 
per 

capita cio 
padrão 

de

vida brasileiro no decenio de

1920 a 1930, 
já 

agora esta media

ultrapassa o duplo, cie acordo com

estimativas autorizadas, alcançan-

do 
para população 

apenas supe-

rior a 
quarenta 

e um milhões de

habitantes uma 
produção 

compu-

tada no valor de mais de trinta e

dois milhões de contos.

Outros elementos marcantes

cIa evolução do 
pais

Outros elementos marcantes da

evolução do 
país 

sc estão ainda

evidenciando no sentido de al-

cançarmos nossa verdadeira auto-

nomia econômica.

Se a elevação do 
padrão 

médio

de vida decorrente da articulação

em larga extensão e amplitude da

engrenagem agro-industrial é rea-

lidade comprovada e indiscutível

à luz dos dados estatísticos; se a

tendencia à formação da unidade

do 
progresso 

material evolue vi-

toriosamente visando a integra-

ção 
do territorio nacional em um

todo econômico homogeneo e

equilibrado; se o encaminhamen-

to 
para 

solução final dos mais di-

versos 
problemas que 

interessam a

nacionalidade, como o do desen-

volvimento da organização dos

transportes visando o incentivo
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do comercio interno, 
quer 

o de

cabotagem 
quer 

o terrestre, se

orienta também tendo em vis-

ta a nossa libertação da navegação

estrangeira 
pára 

nosso comercio

com o exterior; se a diversificação

da 
produção 

nos 
permite 

não só

a emancipação relativamente à

importação de inúmeros 
produtos

até não há muito tempo adquiri-

dos obrigatoriamente no estran-

*eiro, como nos faculta ainda nos

tornarmos, como ocorreu ultima-

mente, não somente os maiores

exportadores de café e algodão do

mundo, como ainda os 
principais

exportadores de 
produtos 

indus-

iriais da América latina; se em to-

dos os Estados se vem verifican-

do atualmente a eclosão de ma»-

nífico surto de riquezas novas com

a exploração de matérias 
primas

até então inaproveitadas: ao mos-

1110 tempo se verifica 
que 

estes

índices expressivos de intensiva e

animadora evolução econômica se

reforçam 
e amplificam em face da

solução do maior dos nossos 
pro-

blemas de 
produção, 

o da siderur-

gia, 
o 

qual, 
resolvido objetiva-

mente, nos 
permitirá 

a fabricação,

no 
prazo 

máximo de três anos, do

ferro, elemento básico da 
prospe

ridade e da força de todas as 
po-

tencias mundiais.

Realmente 
já produzimos 

em

quantidade 
apreciavel e em valor

superior a trezentos mil contos o

ferro forjado nas usinas 
que 

se

movimentam com carvão vegetal.

Esta 
produção 

representa toda-

via somente a 
quinta parte 

do va-

lor do 
prcxluto, 

relativamente ao

(jue importamos do mesmo do cs-

trangeiro, inclusive de seus acces-

sorios, máquinas, aparelhagens

agrarias, material destinado à in-

dustr:a bélica, em suma aquisi-

ções que 
nestes últimos anos vem

sempre ultrapassando o valor de

um milhão e 
quinhentos 

mil con-

tos.

A solução 
prática 

do 
pro-

blcma siderúrgico

Destarte, depois de mais de vin-

te anos de estudos e de debates,

o 
problema 

da siderurgia nacional

se orientou 
para 

atingir solução

prática 
e 

que 
se encaminha final-

mente 
para próxima 

solução, de-

correndo desta situação a fixação

no 
país 

de nova e decisiva rique-

za de influencia assinalada no

sentido da implantação da auto-

nomia econômica nacional.

Tem-se observado, relativamen-

te à conquista da maioridade 
po-

lítica dos 
povos, que 

estes não obs-

tante, obtendo sua independencia

política, ficam dominados no re-

ferente à sua economia 
pela 

ne-

cessidade de se submeterem à he-

gemonia 
de outras nações, 

para

fornecimentos das utilidades es-

senciais à sua manutenção e de-

senvolvimento.

O Brasil, dada a diversificação

da 
produção, 

o desenvolvimento

intensivo e uniforme de riquezas

que 
se manifestam em todas as re-

giões 
do 

país, permitindo 
a ele-

vação do 
padrão 

de vida de suas

populações, 
e finalmente em vis-

ta da solução 
já 

alcançada visan-

do completar a organização da in

dustria 
pesada, 

atingiu o momen-

to 
que 

se evidencia e impõe como

o da implantação de sua emanei-

pação econômica, libertando-se de

fini ti vãmente da dependencia da

produção 
estrangeira no pertinen-

te aos elementos essenciais à ma-

nutenção em bases sólidas e con-

sistentes do 
padrão 

de vida do seu

povo 
e da sua verdadeira sobera-

nia econômica.



Aspectos da riqueza do Brasil

\ esta ,oluti.i editorial. 
"Cultura 

Política" 
pretende 

divulgar, sob 
forma

sistemática, os aspectos mais notáveis da realidade brasileira. (juanto às suas

condições d, recursos naturais, dc atividades industriais, de transm ites e

de comercio,

I aprcsenta<ão será 
feita fun fm 

ma 
que, fiara 

cada artigo considerado,

\e exponham as noções indispensáveis ao (onhecimento das caractensti-

eas dc utilidades, de cxistcncia 
geográfica, 

de exph ração ou 
produção, 

de

comercio e dt consumo,

I ordemnãtt metodològii a, 
por 

sua vez, seguirá o esquema da distribui-

{ão dt artigos ou 
produtos 

seguud > a especie de industria a 
que 

se

subordinem.

11

O S I O P A Z I O S

(Produtos 
dn industria extrativa dos minerais

I Pedras 
preciosas: 

l 
)

Carat teristi( as

OS 

IO 1WZ1 OS sfio 
pedras preciosas 

da íamilia dos córindons;

para 
os lapidarios, 

porém, pedras 
de outras famílias, (jne te-

nham apenas a colorarão característica cio tom 011 mati/ topa-

li no, recebem indilerentemente o nome 
preciso 

ou o de topazios.

Assim, o 
quartzo 

amarelo também é conhecido 
por 

topazio.

Os topazios são tipicamente de cor amarelo-cognaque, variando

até o amarelo-canario ou ao amarelo-creme. Por vezes, segundo a

porcentagem 
ou o teor de certos oxidos, os topazios se apresentam Ira-

camente azulados, rosaceos ou hialinos.

Os topazios verdadeiros são óxidos de alumínio e 
pertencem 

ao

<;rupo dos fluo-silicatos de alumínio e ferro. O 
peso 

específico desses

corpos varia de 
3,51 

a 
3.57. 

A dureza, 
pela 

escala de Mohs, é igual

a 8. 
pois 

essas 
pedras 

riscam o berilo, a 
granada 

e o 
quartzo. 

Perten-

cem ao sistema ortorrômbico, cristalizando em 
prismas 

retos, 
que 

se

tí;roani 
por pirâmides.
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Utilidade

O aproveitamento dos topa/ios é em 
jóias. 

Pela sua dureza e

delicadeza, servem de adorno em anéis, 
pulseiras, 

etc. O topa/io

amarelo do Brasil tem a 
propriedade 

de adquirir uma coloração rosea,

permanente, quando 
submetido à alta temperatura. Pelas suas 

pro-

priedades 
e características, esse topa/io, a 

que 
chamam de topazio 

quei-

ruído, é dos mais valiosos 
para 

os trabalhos em joalheria.

Os topa/ios legítimos do Brasil são os mais belos.

• /

í

Expio ração

Os topa/ios têm sido encontrados em aluviôes diamantíferas,

em 
grandes 

(listais cU 
quart/o, 

em veios de 
quartzo, 

em rochas de

xistos micaceos e em depósitos de itabiritos a uri feros ou maganesíferos.

Sm consequencia, a exploração é variavel segundo a modalidade de

apresentação do topa/io à concurrencia. Os trabalhos são em lavra ou

em cata ou em 
garimpagem, 

conforme se apresentem essas ocorrências

em rochas sêcas, em depósitos de xistos ou nos leitos dos rios. Os de

lavra têm atingido até 
4 

kgs. de 
peso.

Geografia

A região mais importante, 
quanto 

às ocorrências de topa/io, é

a de Minas Gerais, onde se distinguem duas zonas: 
— 

a do Norte, in-

teressando a bacia do 
Jequitinhonha; 

e a do Centro, 
que 

vai interes-

sar a região ouropretana. Além disso, em vários outros 
pontos 

do

Sul e do Este de Minas, têm-se apresentado tais ocorrências. As 
ja-

/idas de Ouro Preto estão sendo exploradas há mais de século.

Além de Minas Gerais, os topa/ios têm sido colhidos nas areias

diamantííeras, como satélites cio diamante, na Baía, em Mato Grosso,

em Goiás e 110 Paraná. Mas, na Baía, também ocorre em rochas sêcas,

sendo famosos os 
policroicos, 

de cor amarela num extremo e azula-

da no outro.

Exportação

Os topa/ios do Brasil têm sido vendidos a 
preços 

muito varia-

\eis. As 
publicações 

do Ministério do Exterior registram 
que 

esse 
pre-

<;o tem variado de 1 o$ooo a 
300.8000 

o 
quilate.

O registro cia exportação relativo a 1940 dá o 
preço 

meclio, 
por

•_»rama, 

posto 
a bordo no Brasil, cie 

70.8000.

Nesse ano, a exportação teria atingido ao montante de 27.815 
grs.

no valor de 
quasi 

200 contos cie réis.

A S AME I I S I A S

(Produtos 
da industria extrativa de minerais

A 
— 

Pedras 
preciosas: 

VI)

Características

A ametista é uma variedade cie 
quartzo que 

se apresenta com

bela coloração violeta.
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Seu nome vem do 
grego 

amethustos, 
que 

significa o 
que 

não

está embriagado, 
|>ois 

se atribuía a 
pedra 

a 
propriedade 

de e\itai i

embriagues.

A composição é a do 
quartzo 

em 
principio, jx>is 

nela se encon-

iram o silício c o oxigênio, na 
proporção 

de um átomo daquele 
para

dois deste. Além desses elementos básicos, a ametista dc\c contei c>

elemento 
que 

lhe dá a coloração, o 
qual 

se estima 
que 

seja o man-

ganes 
ou um composto de carbono ou de cal. soda, magncsio c loro.

Nesta 
parte 

do estudo da ametista não estão acordes os autores.

Sua densidade é de 2,5. A dure/a é igual a 
7. 

Cristaliza 
f»i<>

sistema hcxagonal. em 
prismas 

hexagonais 
que 

se terminam em 
pi-

râmides.

Utilidades

A ametista serve cie adorno em • anéis, brincos, 
pulseiras, 

etc.

K' a i>edra dos anéis dos bispos e de outros altos dignatarios da igie-

ja 
católica.

Exploração

As ametistas se encontram em formas de drusas ou em 
grupos 

de

cristais com mati/es de cor violeta, bem como em concreções forrando

o núcleo amigdaloide de ágatas e de calcedonias, 
que 

são outias 
pedi 

as

finas constituídas de sílica. Sua exploração se faz, 
por 

isso, em lavras

ou em leitos de l ios, sendo neste caso colhidas 
pela gai 

impagem. As

ametistas do Brasil são tidas como as mais formosas.

(*eo 
grafia

Desde <> Ceará até o Rio Grande do Sul têm sido colhidas as

nuetistas. Mas os 
principais produtores 

são a Baía, Minas Gerais e

Rio Grande do Sul.

As 
principais 

ocorrências no Brasil são: Ceará 
— 

em Barbalha,

Canindé, São Francisco e Tanhá; Baia 
— 

Bom 
Jesus 

dos Meiras, Con-

rjuista, Rio das Contas e Brejinho das Ametistas; (ioiás 
— 

Serra dos

Cristais; Minas Gerais, em Arassuaí, Turvo, Diamantina, Teófilo Oto-

ni e Triângulo mineiro: e lii<> (wratide do Sul, em Livramento, C^ua-

raí, São Gabriel e Soledade.

Ex 
portação

Segundo ciados oficiais, as ametistas em bruto alcançam 2j$ooo

a 
grama, 

variando o 
preço 

das 
j>edras 

lapidadas de 
5$ooo 

até 
30S000

o 
quilate.

O registro oficial de exportação de 1940 consigna a exportação

cie 125.995 kgs., de ametistas, no valor de 194,524 contos de réis. Essa

exportação corresponderia ao valor, a bordo no Brasil, de apenas,

j$544 
por grama.
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(Produtos 
da industria extrativa de minerais.

I 
— 

Pedras Preciosas: VII)

Cara< teristicas

Reunimos sol) este título as 
pedras preciosas 

constituídas 
pela

.ilumina 
pura, 

exceptuadas as esmeraldas de 
que já 

tratamos separada-

mente. São 
pedras que 

constituem o 
grupo 

a c|ue se dá o nome de 
ge-

mas orientais. O 
peso 

específico varia de 
3*93 

a 
4*°^ 

v a dureza é de

<j. logo a seguir ao diamante. Cristalizam no sistema ftexagonal.

As variedades são: rubi, cjue é o eorindon rosa: safira oriental,

azul: incolor ou branca, safira branca; esmeralda oriental verde; topa-

zio, amarelo; e violeta, cjue é a ametista oriental. O curioso em al-

(•umas variedades e cjue contém ácido carbonico liquido.

Utilidade

Algumas variedades de eorindon são 
pedras preciosas 

usadas 
para

simholi/ar os 
graus 

ou títulos 
profissionais 

de diplomados etn cursos

superiores de ciências, como de letras ou artes. Assim, a 
pedia 

itibí

,alorna o anel de i»rán do bacharel em direito; a safira. o do engenheiro

ei vil; a esmeralda, <> do medico e <> do veterinário; <> lopa/io, <> do !ai-

inaccutico etc.

(ieografia

já 
tratamos em 

parte, 
da 

geogralia 
dos topa/ios, das esmeraldas

i tias amestistas. Essas 
pedras, 

nas considerações feitas, não são do

orupo dos corindons. Apenas as esmeraldas, 
por 

vcv.es e mui nuamente,

das encontradas no Brasil, são dessa especie.

O rubi e a salira são encontrados em ocorrências diamantíf^ras.

raramente, nas zonas e regiões de 
garimpagem 

da Baía, do Espírito

Santo, de Goiás, de Minas Gerais, de Mato Grosso, de São Paulo e

do Paraná.

Estas variedades de corindons não tem sido exportadas 
pela 

ex:-

•^uidade de sua 
produção, 

aproveitando-se para 
os mercados nacionais

<le 
joalheria 

as cjue são colhidas no País.

\ s GRANA DAS

(Produtos 
da industria extrativa de minerais

A 
_ 

Pedras 
preciosas: 

VI11)

Características

As 
granadas 

são silicatos de alumínio. Gomo elementos acesso-

nos, as 
granadas podem 

conter certa 
porcentagem 

de cálcio, cromo,
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magnesio, 
ou manganês. 

São 
pedras 

tena/.cs, com a dure*.i de «j-5> 

j'

- 

5 
Sua densidade 

varia de 
3 

a 
|. 

A cr.stal.zaçao 
c

caedro romboidal. 
A cor varia segundo a existcnc.a 

d°s eleiram t

teessorios pelo que 
sc lhes dá denominações 

diversas. 
- 

Almandita,

ucessorios, I"-' . 

vernieiha; 
- 

andradtta ou melanita,

vermelha sangüínea; 
- 

ptropo, 
yirmema,

negra; 
- 

uvarovita, 
verde esmeralda; e 

grossularia, 

\ctdc. alcn 1

derem ser amarelo-esverdeadas, 
roscas, etc. Utilidade

As granadas 
têm 

grande 
valor como 

pedras 
de adorno, servindo

i>clas 
variedades de coro aos trabalhos de 

joalher.a. 

Pelaí

< aracterisiica, entre encarnado 
ou vermelho e carmesim, é a 

pedra 
s.m

ttólica de 
gráu 

dos dentistas. ,,wliw.

Ouando polida 
on lapidada, em lor.na hemieltpsoidal, 

econ ic-

« ida com o nome de carbúnculo, nome 
iH»r que 

era outrora designada.

As 
granadas, 

sendo opacas c delettuosas, 
sa«> aproveitadas pata

uhrasivos. em lixas e 
pós para polimento.

Exploração

As uranadas atulradiia, 
melanita e almandita 

são elementos que

rompacerem nos complexos das rochas eruptivas, em 
gianitos, 

sicni

i«»s etc ; c as 
grossularitas 

nas rochas nietamórficas, 
tais como 

gneiss,

snitaxistos etc, Além disso, há ocorrências em aluytoes diamantileias

em eine as 
granadas 

aparecem como satélites do diamante.

(«raças às variedades de ocorrências, 
os 

processos 
de exploração

sfio variáveis, da lavra a cata.

(Geografia

Vamos organizar 
<> cptaclro das ocorrências, 

por 
variedades de

^rana 
a^ lcm 

sitj0 cnContrada em Rio Branco, Amazonas;

cm Oreis, no Ceará; em Serra Negra e na região de Sericló, no liio Grau-

de do Norte; cm Picuí, na Paraíba; nos rios Andarat, Piabas, Santo

Antonio, Paraguassú e outros da chapada Diamantina, em Utinga e

Mocugé, na Baia; nos rios Veríssimo, Claro, Desengano, Ires Barias e

outros diamantíferos, cm Goiás; nos rios Piuma e Itapemerim, no I s-

pirito 
Santo; Em Ouro Preto, em Mariana, em Serro, nas aluvioes dia

mantíferas em 
geral, 

em Minas Gerais; em Cantagalo e Santa Rita, no

Rio de Janeiro; 
nas rochas 

graníticas 
do Distrito f ederal; e nas alu-

viões diamantíferas de Mato Grosso, São Paulo e Pm and. 

. . .

O piropo, 
de cor vermelho sangue, encontra-se nos sítios cita-

dos, para 
a almandita, na Baia e 110 Espírito Santo; etn Abaete, em

(íravatá e outros 
pontos, 

em Minas Gerais; em algumas aluvioes dia-

mantíferas nos territorios onde se 
garimpa. , 

„ 
•

A andradita, cujo nome se lhe 
pôs 

cm homenagem a 
Jost 

0,11

fiteio de Andrade e Silva, 
quem primeiro 

a estudou, e a melanita, 
que
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lhe é 11111a variedade, encontram-se na Paraíba, em Fundamento e em

Picuí; cm Mocujé, na Baia; em Natividade, 110 Estado do Rio de Ja~

)tcno; e como satélite do diamante nas aluviôes diamantíieras.

As urossularias e as uvarovitas são encontradas nas zonas dia-
O

}üantüeras alnvionais de Baía, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e

Paraná.

Outras variedades, como a espessartita, a 
qneluzita 

e a colofo-

tiita são também encontradas no 
país, pelas 

ocorrências em 
pontos 

di-

•. 
íi sos, seja em rios diamantííeros, em lavras auríferas ou maganesí-

feras, rochas 
graníticas, pigmatíticas, 

anfibolíferas, ferrí feras, etc., bem

como areias monazíticas do litoral dos Estados do Espírito Santo e do

Rio de 
Janeiro.

Exportação

l) nosso comercio externo em relação às 
granadas 

não tem sido

vultoso, embora seja essa 
pedra 

encontrada em abuiidancia e com a

representação de todas as variedades conhecidas. Em 1940 exportamos

1 .361 
gramas, 

à razão de 
$$287 

a 
grama.

O U I R A S 1» E D R A S 1'RECI O S \ S

(Produtos da industria extvativa de minerais.

A 
- 

Pedras 
preciosas: 

/X)

Para terminar estas considerações sobre 
pedras preciosas, 

vamos

i«ora apreciar as demais de forma sintética, dando-lhes a composição,

a densidade, a dureza e as ocorrências, mas distribuindo-as cie acordo

roí» a coloração característica. Para esse eleito vamos seguir a especi-

licação devida a Francisco de Paula Oliveira.

Pedras mcolores

— Zirconita branca. E' 11111 silicato cie zirconio. Sua densidade

e de 
4,0 

a 
4,7 

e sua dureza, 
7,5. 

São ligeiramente acastanhados ou aciu-

zentados os seus cristais. As ocorrências são como satélites do cliaman-

ic nas regiões diamantíferas.

__ Ecnaquita 
(na grafia 

etimológica Phenakita). E' um sili-

calo de 
glucinio 

ou de berilo, cristalizado no sistema hexagonal-rom-

boidal. Sua densidade varia de 2,96 a 
3,0. 

Sua dureza corresponde

aos limites de 
7,5 

a 8,0. Seu nome resulta do fato de facilmente se con-

'.iiudir 
com o 

quartzo. 
Ocorre em São Miguel de Piracicaba, em Mi-

nas Gerais.

_ 
Cordieirita, dicróita, iolita ou saíira branca. E' um silicato

complexo de alumínio, magnesio e ferro ou manganês, cristalizado no

sistema ortorrômbico. Sua densidade varia de ^,5^ A ciureza

í íca entre 
y 

,0 a 
7*5* 

® em sido encontrada nas aluvioes ele 1 ios cliaman-

tíferos e auríferos cia região norte cie Minas Gerais.
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i - 
Quartzo. 

E' a sílica anidra. 
Sua densidade 

varia de 2.5 a

2,8. Sua dureza é igual a 
7. 

O 
quartzo 

hialino. 
que 

é no, casoa <ispe

cie 
que 

nos interessa, esiá 
perdendo 

o seu carater de 
pedra I>««»>sa-

ijoís, ainda 
que 

conserve <>s atributos de beleza, duiabilidadc 
e 

po

bilidade, não é elemento raro; c tomo 
jóia 

de moda, 
peideu 

r

»eu interesse 
jiela 

concorrência de elementos 
sintéticos sumia e .

ijoréin, como matéria de 
grande 

interesse 
para 

certos ^ 
» '

Íoníorme o veremos a seguir. As ocorrências de 
quartzo 

hialino esta

no Maranhão, no Piauí. Ceará, Rio Cirande do Norte 1 araiba, Baia

Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, 

Sao Paulo, Goiás. Mato

Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A exportação de 
quart/o 

ou cl istai de íochas atingiu cm 194

ao total de 1.103 tons., no valor de 27.«<>2:90 4ut" 
da 0 x;,lm

de 25*261 
ix.r 
kgs. pedras 

aruts

— Uri il<>. E' um silicato tle aluininio e 
glucinio. 

Dele 
ja 

11 ala

mos na consideração 
tias aguas-niariilhas 

e das esmeraldas. E* em Minas

Gerais que existem as maiores ocorrências.

_ Safira <1o Brasil. E* <» 
quart/o 

a/ul. Sua ocorrência e

_ 
Safira dagua. E' a eordieirita a/ul. muito rara 110 Brasil,

onde sè apresenta como satélite cio diamante e em aluviões auríleras.

Pedras verdes

Crtsoberilo. 
IV uni aluminato de berilo, com a clure/.a de

8 r, e a densidade variavcl de 
3.65 

a 
3.8. 

O crisoberilo, 
quando 

tem co.

amarelo opalescente. com um raio luminoso central, chama-se c,mo-

fana 
Há <xorrencias em Espírito Santo, Minas Gerais e Sao 1 aulo.

- Olivina ou 
pei 

idoio. E um silicato de magnesio e de ierro,

eristali/ado 110 sistema ortorrômbico. Densidade 3,27 
a 

3,37 
e dureza

variavcl de <i.r, a 
7. 

A sua cor é verde azeitona e sua ocorrência e

uas rochas basálticas e 
jx-riclóticas. 

como a dunita etc., acompanhando

as rochas magnesianas. Encontra-se em Minas Gerais (Conceição

do Serro) e em outros Estados.

Prasio 
ou 

quartzo 
verde, cuja coloraçao é uma consequcn

cia de existir na comjx>sição a clorita. Dens. 2,(>7 e clure/a 
7,0. 

Lxiste

na Baía. em Minas Gerais e Goiás.

Pedras amarelas

. >

j 
 

Jacinto. 
E um silicato cie zirconio, cristalizado no sistema

• 
etragonal. Deus. 

4.0 
a 

4.7. 
Dureza. 

7.5. 
Os cristais são amarelo-aver

1 lelhados. Acompanha os cascalhos diamantíferos e auríferos em Minas

Gerais. Mato Grosso, Goiás e Baía, além de ocorrer em S. Paulo,

Rio de 
Janeiro, 

Paraná etc.

2 
— 

Ziuonita amarela. Tem as mesmas características da zirco-

uita branca, salvo 
quanto 

à densidade, 
-- 

4,0 
a 

4,78, 
e dureza. 

— 

7.0.
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também é conhecida com a denominação de 
jargão. 

As suas ocorreu-

. ias são nas mesmas regiões cia zirconita branca.

Pedras de outras cores

Osciuari/os lei toso ou 
girasol, 

cabelos cie venus ou 
flrchcs 

d'atnour

r ile outras variedades, as sal iras furta-cores e as opalas sao 
pedras pie-

( ios;is, 
quando 

transparentes e de coloração uniforme. l)e todas elas

iá ocorrências no Brasil, sobressaindo a região cie Minas Gerais, a 
que,

0111 toda a 
propriedade, 

bem cabe o nome 
que 

se lhe deu.

i s c a l c /•: n o a / A s

(Produtos 
da industria c\trati\'a de minerais.

/>' 
- 

Pedras sem i-preciosas: I)

Características

*

As calcedonias são 
pedras 

constituídas cie sílica, em lorma es-

fcroidal reinilorme ou estalactít ica . São 
pedras 

translue idas, 
que 

tem

parentesco 
com o 

quartzo, pois 
são constituídas do mesmo mineral,

além disso, ocorrem 
pequeninos 

cristais e magulhas microscópicas. A

11» nsidade é de 2,(> e a dureza 
7 

•

Pelos autores, em 
geral, 

as ealaceclouias são consideradas no

m 11 
j)o 

dos 
quart/os.

As suas variedades são muitas, distinguindo-se dois 
gi 

upos.

as lormadas de sílica amorfa e sílica cristalizada; e as formadas de

t amadas concêntricas, compactas.

As do 
primeiro grupo 

são as variedades 
que 

têm as denominações.

plasma, com a coloração verde escuro ou verde com manchas

brancas;

cornalina, 
que 

é cie cor vermelha;

surdonia, com a cor 
parda, 

ou vermelha e branca ou ala-

\ tnjada; ,

heliotropo ou 
jaspe 

sangüíneo, 
que 

é verde-esmeralcla com

pontos' 
vermelho-sangue; e, .

(risoprasio, cpie tem a cor verde maça, 
pela 

cxistencia cie

;liquel.

As do segundo grupo 
são as variedades 

que 
têm as denominações;

ávatas, cjue são 
pedras 

em 
que 

sc distinguem camadas con-

céntricas, umas mais claras, outras mais escuras, e de 
que 

há as mo-

«'aliciados: arborescente, musgosa, etc. As ágatas 
que 

se apresen-

um com as camadas concêntricas diversamente coloridas, em dispôs.-

cão regulai, têm o nome especial de onix.

_ 

jaspes, 
ou 

jásperes, 
cjue são vermelhos, 

pardos» 
amarelos, vei-

eles. ou negros, sendo neste último caso conhecidos como liditas, 
pedras

da Liilia ou 
pedras 

de toque; à variedade de cor corresponde a exis-
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(encia de outros corjx* na mistura: alumínio, 
leiio, carbono. (.11

^•|Q CtC*

- 
sílex, que, 

ix>r sua vez, apresenta as variedades chamadas dc

pederneira 
ou 

pedra 
clc fog°. tanita v coineo. A sua coloraçao

de 
pardo 

ao negro. Utilidade

As calcedonias servem, em regra, como objetos de adorno ou

ornamentais. As ágatas se empregam 
em aparelhos c instrumentos

científicos, objetos de arie, balangandans. 
O sílex, apesar de sua an i-

;¦ uidade .como instrumento precioso para 
a vida dos 

prchistoricos. 

am

cia hoje tem seu aproveitamento 
como 

pedra para 
isqueiros, aliaclo-

res. ele. O 
jasixr 

se utiliza na ourivesaria. como 
pedra 

de toque 
para

ensaio em 
jóias 

ou outras 
|>cças. 

em 
que 

se cjueira verificar de 
que

rjuilates é o ouro; 
j>ara 

camaleus etc .

Exploração

Km relação às calcedonias grande 
e a riqueza do Brasil , tias

acompanham as aluviões auríferas e diamantíferas. em leitos clc rios.

em chapadões e em algumas rochas calcareas. A sua exploraçao ja

leve grande 
interesse, ao tempo em 

que 
não se realizava a 

produção

de coloração artificial das ágatas, 
processe» 

hoje corrente no 
Japao

i na Alemanha. Atualmente, a cata das calcedonias, realizando-se como

acidente cm outras explorações ou em alguns afloramentos, 
so ocone

nc» Rio Cirande do Sul c cm Minas Gerais.

Geografia

As calcedonias não especificadas no segundo 
grupo, 

ocorrem no

Kio Grande do Norte, na Serra de Mombaça; na Paraíba, em Cam-

nina Grande e Santa Luzia; em Mato Grosso, São Paulo, Minas Ge-

vais. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em cursos dagua

na bacia do Paraná e em aluviões auríferas e diamantífeias.

As ágatas são encontradas 
em regiões secas, como nos leitos de

alguns rios. desde o Ceará até o Rio Grande do Sul nos Estados li-

toraneos, liem como nos centrais de Goiás, Minas Gerais, e Maio

Grosso. Mas, é no territorio do Rio Grande do Sul 
que 

essas 
pedi 

as

síio por 
demais abundantes.

Luiz Caetano Ferraz (i) 
escreve sobre o assunto: Nas zonas

norte, oeste e centro (do 
Rio Grande do Sul) os leitos dos rios estão

femeados de 
|>equenos 

blocos rugosos, irregulares e arredondados,

lendo no interior camadas mais ou menos espessas de ágatas e cal-

cedonias, coroadas de 
pequenos 

cristais de 
quartzo 

branco, violaceo

ou avermelhado. 
Estas ágatas apresentam-se com desenhos e colora-

(i) 
- 

Compêndio dos Minerais do lirasil em forma de Dicionário, lmp.

Nacional 
— Rio, 1928.
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ções 
de imensa variedade; 

primam 
na caprichosa distribuição das ca-

madas, nas cores ora tênues ora carregadas, e nos aspectos represen-

tnndo interessantes 
paisagens, 

florestas eni miniatura, arborescen-

cias. etc. As regiões onde se encontram elas são*. Livramento, Passo

blindo, 
Quaraí, 

Rio Pardo, Santa Maria, São Borja, São Gabriel, So-

ledade e Uruguaiana.

Os 
jaspes, 

— 
caboclos retorcidos, caboclos lisos ou, simplesmen-

te, caboclos, na terminologia dos 
garimpeiros, 

— 
são encontrados,

como satélites do diamante, em seixos rolados, nos rios diamantíferos.

suas ocorrências são, 
pois, quanto 

a esse 
ponto, 

em Baía, Minas Ge-

tais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Ocorre também no

Amazonas, no Ceará, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

O silex, com suas variedades, são cascalhos satélites do diaman-

te nas regiões diamantíferas. Além disso, encontra-se no Maranhão,

no Ceará, na Paraíba, no Rio de 
Janeiro (Estado), 

no Paraná, em

Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Exportação

Desde muitos anos, 
graças 

às relações de intercâmbio dos 
pi 

i-

mi ti vos colonos europeus com seus 
parentes 

do velho continente, as

ralcedonias começaram a ser conhecidas e a despertar interesse na

Europa, 
principalmente 

na Alemanha. Iniciamos assim um comercio

que 
teve seu fastigio 

quando 
ainda não se tratavam 

i>or processos

químicos 
os corpos silicosos 

que 
são a ágata, o 

jaspe 
e outros. A

guerra, 
ainda mais, vem cooperando 

para 
a restrição 

que 
se acentua.

Em 1940 exportamos de ágatas em bruto 15.321 kgs. no valor

total de 
76;765^000, 

o 
que 

corresponde ao 
preço 

de 
5$oto 

o 
quilo, 

a

bordo, no Brasil.

Nesse mesmo ano, segundo o registro olicial de exportação, te-

ríamos exportado de 
pedras 

semi-preciosas nao especificadas^ 475* 
^95

gramas 
no valor total de 

pouco 
mais de 

305 
contos de" réis. E 

possível

mie nesse total tenha comparecido boa copia de calcedonias.

OS FELDSPATOS

(Produto 
da industria extrativa de minerais

B 
— 

Pedras Setni-Preciosãs'. ii)

Caracter i st icas

Os feldspatos são 
polisilicatos 

de alumínio, 
que podem 

conter

sódio, cálcio, alumínio, ou bario, cristalizados nos sistemas monoclt-

nico ou triclínico. A sua densidade é 2,5 a 2,7 e a dureza varia de 6

a 6,5. A sua cor 
pode 

variar: branco, amarelo, verde, azul, roseo ou

incolor. .

Neste 
grupo, por 

analogia de composição química, pois 
a di

ferença está apenas em relação à antigüidade, 
— 

vamos considerar,



128 ( 
l l.U RA POLÍTICA

lambem, 
<»s 

frldspaloidts, 

<0111 «U i.xniatU-, 
M 

,.VciAV" a

£iindo 
os elementos 

de comj>os»çâo, 
mas. em todos. pi<

existência 
cio alumínio.

Os feldspatos 
sc distinguem pelas 

variedades:

a) ortoclasios, que 
são silicalos de alumínio 

c

sc conhecem 
com as denominações 

de: 
- 

01 tose. K j, 

.

„a llla. 
|M-Kinaioli(H. 

sanidhia. hialofon» crocln,., 
,

|„ 
- blagio< lasios, 

que 
são silicalos 

de alumínio, 
consodic 

e

cálcio e de 
que 

sc conhecem 
as variedades: 

leucita ou an 
gc

ii lita ou oleolita, sodalita, hauíta ou lápis- lazuli,

l tilidadc

\ idnlaria 
- 

vitrea, incolor, transparente, 
com reflexos naca

, ,j,„ 
- ; 

/" 
« iapKlavcl 

cm  c

£* 
Z,n„ ou 

|«d.a 
das amazonas, de cor verde esmeralda 

1. 
•

,Ula também é estimada em 
joalheria, 

recebendo poluncnio. 

A lwui-

o , i h desde a antigüidade, 
tem cor azul escura e e aproveitada

rs:r 
ád.,.,... 

ou.™ ..,„.d.,.i,. ^ 
™.>• 

">>

(U. adorno. 
,*>r 

sua dureza e brilho. Dos feldspatos sc orig.nani as

'irgilas 

c os caolins, <pic servem à fabricado 
de 

porcelanas.

l\\ 
j) 

lo ração

Muito variaveis são os 
processos para 

exploração 
ele

<,do 
ciuc essas pedras 

ocorrem na estrutura 
de rochas di\usas. Na.

,'o<has aurííeras de Minas Gerais. bem como as rochas 
prnnitnas, 

os

Ieldspatos 
são recolhidos em cristais ou amor tos. Nesta 

pai 
te, como

pedras, 

só interessam as concreções cristah/adas.

Geografia

Pelo fato de ser extensamente 
espalhados 

na natureza, os felds-

patos 
são encontrados em todo o territorio nacUHial. con.o ele»^

«onstitutivo 
das rochas graníticas, gneissicas, 

basicas c «muas. Al*,

ias belas esixcies 
de ortosio, de amazonita e de adulai íasaotnc

 inais laciiidade. cm Minas (.cai», Mas. a .eg.ao de oco,

remia interessa 
o Ceará, a Paraíba, a Baía. Goiás Rio de 

Janeno,

São Paulo. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Exportação

O comercio de 
pedras 

semi-preciosas 
da família dos Ieldspatos

„ão tem tido nenhum relevo 
para 

a nossa economia A exploraçao

se faz para 
uso interno e o 

pouco 
de matéria dessa especic, 

que 
ex-

poríamos, 
rcune-se a outras 

pedras para 
constituir a classe das 

pe-

ílras prec 
iosas não especificadas, 

cujo teor de exportaçao consta do es-

tudo das caicedonias acima exposto. Além disso, cm 
]H-dias 

nao espe

cificadas, incluem-se na exportação de 1.328.551 kSs • on liH°' bwa

gama 
de feldspatos.
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A atividade governamental



Esta seção registra, mensalmente, a atividade do Governo,

esfera legislativa e administrativa.



Panorama da atividade 
governamental

As comemorações dn Independencia

COM 

BRILHO, talvez maior do 
que 

o dos outros anos, realiza-

ram-se desta vez as comemorações da Independencia.

O Dia da Patria foi realmente sentido e vivido 
por 

todos os

brasileiros de norte a sul, integrados na conciencia nacional e no es-

pírito do Estado Novo. A espontaneidade 
do entusiasmo em datas

tão relevantes como essa, a adesão unânime do 
povo 

aos festejos, bem

mostram que já 
não há barreiras a separar os brasileiros 

- 
hoje es-

treitamente unidos em torno de um ideal comum: o engrandecimento

da Nação O desfile militar realizado nesta Capital constituiu sem

dúvida o acontecimento 
máximo das comemorações 

e valeu como

impressionante 
demonstração 

de civismo e disciplina das nossas torças

de terra e mar.

Toda a cidade veio à rua a aclamar freneticamente 
os nossos

soldados, numa expansão de 
júbilo 

e fervor, de cuja sinceridade nao

se podia 
duvidar. E o desfile mostrou, mais uma vez a todos, como

se têm aperfeiçoado 
o aparelhamento 

e o adextramento 
do Exercito

c da Marinha nacionais. 
Ò Governo revela assim a Naçao 

que. 
den-

tro dos seus propósitos 
firmes de 

paz, 
sua confiança na harmonia

perfeita 
do continente, não se entrega a uni alheamento, evidente-

mente incompatível 
com a hora trágica do mundo.

Assistindo ao desfile da varanda do Palacio da Guena,

sidente Getulio Vargas teve uma demonstração 
lisonjeira de como

as forças armadas vêm correspondendo 
às atenções que 

o Governo

lht dedica^ 

^ ^ independencia", 
realizada no estádio do Vasco da

Gama, foi outro momento culminante das comemorações, 
magn ico

espetáculo de vibração cívico-popular. 
Ali 

pronunciou 

o 
presidene

Vargas o expressivo 
discurso 

que já 
reproduzimos 

no número 
passado

c aTteve S Excia. mais uma ocasião de verificar o 
quanto 

o 
povo

está unido em torno do seu 
grande 

chefe.

A atmosfera vibrante do dia 
1 

de Setembro constituiu 
uma

tloquente afirmação do Estado Novo. Bem 
gratas 

nos foram, 
por-
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tanto, as 
palavras proleridas pelo 

(General 
Juan 

1 onazzi, íuinisúo da

Guerra, da Argentina, 
que 

então nos visitava: 

"O 

Brasil enconttou

seu caminho certo disse o ilustre militar e, excluindo a amabi-

1 idade das expressões lisonjeiras cjue a esta declaração se seguiram,

não 
|>odcmos 

deixar de refletir sobre a írase. Parece fora de duvida

cjtie encontramos o nossos caminho 
- 

a trilha de 
que 

tantos erros 
po-

liticos nos vinham desviando, c um 
povo que 

descobre o roteiro do

sett 
proprio 

destino 
já 

não tem direito ao menor 
jeito 

de ceticismo.

As missões militares argentina e 
paraguaia

A \isit;i ilas missões militares argentina e 
paraguaia, 

realiza-

da 
por 

ocasião da Semana da Patria, no mês de Setembro último, co-

locou mais um mano na obra de confraternização sul-americana,

em 
que 

se tem \ ivamente empenhado o Estado Novo.

Os c adetes 
paraguaios' 

e' os marinheiros argentinos desfilaram

na 
parada 

de 
7 

de Setembro, arrancando as mais sinceras demonstra-

çfx's 
de simpatia da 

população. 
Os cadetes 

paraguaios 
foram os 

que

demoraram mais tenijxi entre nós. Ficaram cerca de vinte clias 110

Rio. hospedados no Forte de (Copacabana e sendo 
quasi 

diaiiamente

homenageados. Cloadjuvando com o Governo, o 
povo 

carioca soube

dar a esses distintos visitantes uma bela demonstração de Iiospitali-

dade. Os 
jovens paraguaios 

compreenderam, desde o momento em

que pisaram 
o solo da terra de Estacio cie Sá, 

que 
não se achavam

numa cidade estranha. 

"Estão 

em sua casa 
— 

era a expressão,

cordial franquia 
que 

eles liam em todos os rostos. Deviam ter le-

\aclo assim do Brasil impressões capazes de fortalecer, no 
país 

vi/i-

nho, os liames da amizade continental sul-americana.

Esses 
jovens 

serão os futuros oficiais do brioso exército 
para-

guaio. 
devendo muitos deles estar talhados 

para 
altas 

posições 
de

mando. São individualidades 
que 

hão de, futuramente, influir 110 es-

pírito 
do 

povo 
e no destino cio 

país. 
A semente de confraternização

que 
tal \ isit ;i 

plantou 
nesses corações não 

podia, pois, 
ser mais te-

c iinda. tanto 
para 

os 
paraguaios quanto para 

os brasileiros.

E muito bem viu isso o ministro do Paraguai em nosso 
país, 

sr.

Juan 
Bautista Aíala. 

quando, 
no banquete 

que 
a Missão Militar l*a-

raguaia oUreceu às ,»ltas autoridades brasileiras, acentuou: 

"Na 

Ame-

rica tudo nos 1111c e nada nos separa, como tantas vezes se tem dito.

\ raça é uma e uma e a religião. São comuns os nomes e os sobre-

nomes, os costumes do lar e as leis 
que 

nos regem; é uma em todos

os aspectos a 
grande 

laniilia, 
predestinada 

a fundir-se em uma só;

Tão 
pronto 

surge a violência, como a nobre calma 
que 

apaziguará

o torvelinho; e ainda não calou a ofensa e 
já 

o olvido reparado) lava

;> mácula, 
pois 

entre irmãos não há abdicações 
que 

desdouiem, e

entre 
povos que 

têm o mesmo sentimento de honra, a luta brava-

mente sustentada de 
parte parte 

cria 
por 

vezes estimas recíprocas e

uma especie de simpatia viril, 
prenda 

de amizade e união duradoura.

E oxalá as conseqüências destas lestas, ultrapassando os limites do ex-



PANORAMA DA ATIVIDADE GOVERNAMENTAL 333

tlusivamcnte afetivo e sentimental, 
subam do coração a cabeça e, des-

ferrando sutilezas e minúcias, 
que 

constituem uma especie de bruma

moral que 
tudo empana e escurece, cheguem a engendrar e robuste-

ter em vosso espírito a convicção intima das vantagens «1a união,

sem cujos laços nada é 
possível 

no complexo desenvolvimento 
da vida

moderna". . _

Essa união felizmente já 
existe, como uma 

garantia 
de 

paz

felicidade. Basta lembrar a simpatia que 
aqui estreitou paraguaios 

e

brasileiros para 
nos certificarmos disso.

Bem instas e eloqüentes foram as 
palavras 

do 
general 

Valeu-

tim Benicio no referido almoço: 

"Parece 

que 
ate a alma das coisas

vos aplaude à 
passagem 

- 
dizia S. Excia. aos 

paraguaios. 

Estais

NCndo algo da nossa sociedade, (pie vos recebe em seus salões, 
que

nos acolhe em expansões jubilosas 
e em sorrisos 

que 
sao caricias Ao

nassardes, tereis observado o nosso 
povo 

avesso a expansões ruidosas,

na sua simplicidade esponianea, sem ênfase, mas com olhares de sim-

patia, 
acompanhando 

a vossa marcha

E pouco 
mais adiante*.

'Estais 
conosco, vivendo um dos mais eloqüentes momentos

da vida nacional. Estais ouvindo a 
palavra 

autorizada 
do Chefe da

Nação e com ela as reafirmações 
da imprensa e dos soldados, todos

acordes em votos de amizade, de cordialidade, 
de 

paz 
e conliança St-

jamos 
unidos 

para 
sermos fortes 

- 
conclue o 

general 
Valentim Be

nicio 
- 

para 
sermos respeitados. E. acima de tudo. cm duas frases 

que

encerram 
o mais sólido compromisso político: 

'Solidariedade 

pau-

americana. Inviolabilidade 
do 

patrimonio 
continental 

.

Convênio Cul tu ra l Luso-li vos i le ir o

\ assinatura do Convênio Cultural Luso-Brasileiro, 
a 

4 
cie Se-

lembro último, constituiu um dos 
grandes 

acontecimentos 
desse mes

no 
panorama 

da atividade governamental. 

Foi esse acordo uma bela

conseqüência 
da visita de Antonio Ferro, diretor do Secretariado 

da

Propaganda 
de Portugal ao nosso 

país, 
e os seus termos '

com acerto, os interesses culturais dos dois 
povos 

irmãos. O artigo

, 
o 

estabelece 
a criação, na sede do DIP, de uma secção especial 

portu-

tuiesa da ciual fará 
parte, 

a título 
permanente, 

11111 delegado c,o S.

1> N' e rec iprocamente, 
na sede do S. P N. de uma secçao especial

brasileira cia 
qual 

lari 
parte 

t.nt delegado do DIP. Essas secçoes

cam encarregadas, 
de maneira geral, 

de assegurar e 
promover, pelos

meios a" seu akante. tudo 
que posa 

concorrer para 
.ornar cunhe-

rida no Brasil e em Portugal a cultura dos dois 
países.

O arttgo estabelece que, para 
os efeitos do arugo anttnor.

•is 
duas seccões criadas 

por 
este acordo 

promoverão 

especialmente,

as duas secçoe^ crc 

imbJ ^ de 
artigos inéditos de escn-

tores e iornalistas brasileiros e 
portugueses 

na imprensa dos dois 
pa

ses* 1») o intercâmbio de fotografias e o estabelecimento 
de um sei

viço regular c mutuo de informação 
telegráfica relativa ao Brasil c
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a Portugal; c) o envio ao Brasil e a Portugal de conferencistas, 
escri-

tores e jornalistas, que 
mantenham 

vivo o contado cultural entre as

duas nações; d) a colaboração recíproca, cm favor de uma onenu

tão comum, 
quanto 

ao noticiário a ser divulgado acerca do Brasil e

de Portugal; e) a criação de uma revista mensal denominada 
Atlan-

tico", mantida ik-Ios dois organismos, com a colaboração de escrito-

rcs e jornalistas portugueses 
e brasileiros; 1) a troca de 

publicações

de turismo e 
propoganda, 

cabendo ao 1)11» a divulgação no liras, das

publicações 
ix.rtuguesas e ao S. 1». N. a divulgação em I ortugal das

Publicações 
brasileiras; 

g) 
a divulgação do livro 

português 
no Bra-

sil e do livro brasileiro em Portugal; h) a realização de emissões

diretas de radio, concernentes aos fins deste acordo, bem como a 
per-

mula de 
programas 

radiofônicos; i) a criação de um 
pienuo pe-

cuniario anual atribuído, conjuntamente pelos 
dois organismos, ao

melhor trabalho literário .artístico, histórico ou cientifico, 
publicado

em Portugal ou no Brasil, de interesse comum; 
j) 

a realização e 
per-

mula de exposições de arte nacional e o intercâmbio 
de artistas l»ra-

sileiros e ixwtugueses, isoladamente ou em 
grupo; 

k) a troca cie

atualidades cinematográficas, 
a exibição destas nos cinemas do Brasil

<• Portugal, e o estudo da eventual realização de hlmes de 
grande 

me-

\raKem. de interesse histórico ou cultural 
para 

os dois 
países, 

median-

tc a colaboracão cie artistas técnicos, brasileiros e 
portugueses; 

I) a

lixação de facilidades ao turismo luso-brasileiro, por 
interniecho das

companhias de navegação brasileiras c 
portuguesas, pela 

redução nos

preços das passagens, 
abatimentos especiais nos hotéis, diminuição nos

preços 
de transporte ferroviário e outras facilidades semelhantes,

,n) o estudo do folclore luso brasileiro, através de 
publicações 

edita-

«Ias ik-Ios dois organismos e da realização cie festas 
populares 

e tradi-

cionais, comuns aos dois 
países; 

n) a comemoração cias 
grandes 

datas

mie interessam a historia dos dois 
jx>vos. 

E o artigo linal estabelece

que 
o acordo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo em

•{i 
de Dezembro de nip encontrar-se completamente organizados e

cm normal luncioramento 
os serviços e atividades neles 

previstos.

Obra.s no 
j.° 

Regimento de Infantaria

C) Presidente (ietulio Vargas inaugurou 110 clia 20 de Setembro

último, na sede do 
;j.° 

Regimento cie Infantaria, em São Gonçalo,

«. estádio Daltro Filho, construído 
pelo 

atual 
general 

Zenobio Gosta.

«mando no comando dacjuela unidade.

Kssc estádio impressiona 
pela 

majestade cie suas linhas. C) ter-

leno .onde hoje se enconttam campos de esporte, 
pistas 

de corrida

outras dependencias paia 
a 

pratica 
da cultuia física na íclciicla 11111-

dade. foi concpiistado, num trabalho constante e hercúleo, à 
pedreira

• 
pie 

se eleva 
por 

detrás do 
quartel. 

No discurso, 
proferido por 

oca-

sião cia solenidade, o 
general 

Silva 
Júnior, 

comandante da i.a Região

Militar, declarou ao Presidente Getulio \ argas:

"Resgata 
esta velha unidade cie Infantaria, hoje, como me 

pa
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rece, unia dívida de honra, de dignidade e de tradição ao espírito de

V. F.xcia. O as]>ecu> dc ruínas c desagregação 
que 

V. Excia. assis-

liu dc 
i>erw>, 

em Novembro de 1935. 
quando 

visitou, 
pela 

última vez,

o 
3.0 

Regimento de infantaria, contrasta com o 
que pôde 

verificar

agora. Retomaram os seus 
justos 

lugares 
— 

a disciplina e o trabalho.

() campo de esportes 
que 

V. Excia. viu inaugurar-se esta manhã, t

que 
constituía uma necessidade 

preliminar para 
a instrução, é uma

demonstração imediata da minha convicção. Construiram-no sem

prejudicar 
o ritmo da instrução 

profissional, que 
está exata e em

dia, com alguns recursos 
que 

lhe foram 
prestados pelo general 

1111-

t»istro da Guerra e autoridades estaduais, os oficiais c 
praças 

deste

Regimento, cpie 
para 

tanto sacrificaram os seus momentos normais

c regulamentares de descanso. A receita não calculada da mão de

obra, se considerarmos ainda o tempo em 
que 

ela toi terminada, re-

presenta 
uma economia, mas uma economia feita de cooperação, de

.miizade e disciplina conciente, 
que 

vão licar englobadas 11a reserva

moral desta Unidade e 
que 

são a base de uma organização \eidadei-

ramente militar". . 
# .

A importação de livros didáticos

() Presidente da Republica assinou um decieto, 
proibindo 

a

imiiortação de livros didáticos, escritos total ou 
parcialmente 

em lin-

gua 
estrangeira, se destinados ao uso de alunos do ensino 

primário,

bem como a sua 
produção 

no territorio nacional.

Esse decreto vem corroborar a obra dc nacionalização empre-

elidida 
pelo 

Estado Novo. O Brasil tem sido até hoje uma das terras

mais acolhedoras 
para 

o estrangeiro. 
Filhos dos 

países 
mais longin-

mios, oriundos das mais diversas civilizações, aqui encontram guarida

ambiente 
propicio para 

viver.

A 
política 

de confraternização continental 
do Estado Novo

estende-se, 
por 

assim dizer, a todos os 
povos 

das outras 
partes. 

E

isso tem-se comprovado agora, na hospitalidade que 
vimos dispen-

sando aos europeus aqui refugiados, em consequencia da 
grande 

ca-

tástrole em 
que 

se abisma o Velho Mundo.

\brindo os braços fraternalmente ao estrangeiro, aceitando a

sua colaboração nos mais diferentes setores de atividade 
profissional,

não podemos, 
entretanto, permitir 

certos abusos de outrora, 
que

afetavam o interesse dos brasileiros e da nacionalidade. 
Dai as medi-

das ultimamente tomadas 
pelo 

Estado Novo, nas 
quais 

nao vai ne-

nhura excesso, porquanto 
encerram limitações 

ja postas 
em 

pratica

cm outros países. 
Não nos extremamos em nosso nacionalismo, pois

lhe damos as medidas do nosso espírito de cordialidade internaciona .

O 
financiamento 

das obras de remodelação

da Capital Federal

No gabinete 
do 

presidente 
do Banco do Brasil, Marques dos

Reis. foi assinado no dia 17 de Setembro último o contraio entre a
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Prefeitura do Distrito Federal e o referido estabelecimento 
dc cre

dito para 
«» financiamento do 

plano 
de remodelação da cidade. Esse

crédito é de Ü50. 
125:0005000 

destinadas às seguintes obras: desmonte

do morro de Santo Antonio. cobertura do canal do Mangue, cons-

trlição da Avenida Presidente Vargas, conclusão das obras da variante

Rio-Pctróijolis. 
duplicação do túnel do Leme, construção da Aveni

da Nilo Pcçanha e cia Avenida Diagonal e urbanização da Esplanada

do Castelo. O diretor do Departamento do Tesouro, Francisco Si

meão de Castilho, fez entrega, na ocasião, das obrigações urbanis

ticas no valor de 830.050:155$^», caucionados para garantia 
do

empréstimo. »

E' a 
primeira 

ve/. 
que 

o Banco cio Brasil entra numa operação

dessa natureza, sem necessitar de 
garantias 

oferecidas 
pelo 

Governo

Federal, lá agora, deix>is da assinatura desse contrato, ninguém mais

pode duvidar tias 
proporções que 

terão as obras de remodelaçao da

cidade a serem empreendidas |»ela 
Prefeitura. Em número 

passado.

tivemos oportunidade de mostrar «» acerto desse empreendimento

Embora a muitas céticos, aos espíritos ronceiros, 
pareça que 

se 
po

diam deixai 
para 

mais tarde tais obras, a verdade c 
que 

o desenvolvi-

mento tia nossa Capital 
já 

não 
permite 

semelhante 
procrastinaçao.

Há ainda a salientar a iniciativa resoluta da Prefeitura, ousan-

cio encarar de frente um 
problema que 

cie há muito vinha desatiando

a solercia cios administradores: o desmonte do morro cie Santo An

tonio. Esse acidente íisiográíico é um trambolho lamentavel na con

figuração do centro urbano. 
Já 

há muito 
que 

sc lal:i em arrasá-lo.

in?»s ninguém teve coragem de levar avante a obra Graças ao apoio

do Presidente V argas aos 
planos 

do Prefeito Dodsworth, o velho 
pro-

jeto 
se transforma, afinal, em realidade. h 

juntamente 
com isso, toda

uma serie de obras, capa/es de atender às necessidades do 
tráfego e

do 
progresso 

do Ri<> de 
|aneiro.

X ovh vedação ao (éôdigo de / ra ti si to

O 
problema 

do trânsito é. sob certos aspectos, de ordem 
pura-

mente educacional. E necessário 
que 

na escola, 
pelo 

livro e 
pelo

jornal, 
se vá incutindo ao 

povo 
a necessidade de saber andai nas ruas

c aos motoristas o dever de respeitar os sinais e outras 
prescrições 

de

terminadas pela 
regulamentação do tráfego urbano. I rata-se cie uni

interesse mutuo, do 
qual 

muita 
gente, geralmente por 

defeito de

educação, não se capacita. Ainda há 
pouco, 

na Semana de I rânsito,

vimos com 
que prazer 

certas 
pessoas 

desobedeciam às indicações das

passagens 
de rua 

para 
ostentar os 

privilégios 
de uma liberdade 

que

só lhes 
poderia 

trazer 
prejuízo. 

Motorista c 
pedestres procuram 

não

se entender, esquivam-se a uma colaboração recíproca como frequen-

temente comprovamos.

Daí a medida louvável do Governo, 
promovendo 

todos os anos

a Semana de Trânsito, atacando o 
problema por 

uma intensa 
propa-

ganda 
educacional e imprimindo sempre um cunho mais eficiente e
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imediato à legislação sobre o assunto, como acabamos de comprovar,

com <> decreto de 25 de Setembro, 
que 

dá nova redação ao Código

Nacional de Trânsito.

Proteção à economia a uri cola
o

Cirande foi a atividade do Governo 110 setor da agricultura em

Setembro último. Criou 11a Comissão de Detesa Nacional a 
Junta 

Re-

guladora 
do Comercio da Laranja c no Ministério da Agricultura a

0)inissão de Controle da Produção e Comercio de Bananas.

Um decreto do mesmo mes 
proíbe 

a derrubada de cajueiros

em areas rurais do territorio nacional. Essa medida foi tomada em

consequencia das derrubadas 
generalizadas que 

a referida árvore vi-

nha sofrendo e da necessidade, não só de 
protegê-la, 

como de incenti-

\ar-lhe a cultura organizada e aproveitar-lhe os 
produtos. 

E ainda

mais: levando-se em conta a importancia do cajueiro como elemento

florestal e lonte de matéria 
prima para 

industrias nacionais e ex-

portação.

O Conselho Federal de Comercio Exterior, 
procurando 

ampliar

a 
produção, 

extração e exportação de carnaúba, acaba de 
proceder 

a

importantes estudos sobre a matéria. De acordo com as informações

fornecidas 
pelo 

Departamento Nacional de Produção Vegetal, ob-

MTva-se, atualmente, 110 Nordeste 11111 inicio de cultivo sistemático da

carnaubeira, existindo 
plantações 

de 
5.200.000 pés 

110 Ceará e cie

2. i )oo. 000 110 Piauí.

O Ministério da Agricultura organizou uni 
plano 

de financia-

niento 
para 

o 
plantio 

liscalizado cie 80 milhões de 
palmeiras. 

Os 
pio-

<essos de extração da cera, embora tenham 
progredido 

animadora-

mente, ainda 
podem 

apresentar melhores resultados, 
quanto 

a técnica

empregada .especialmente mediante a 
generalizaçao 

cio uso cias 111a

quinas 
cie extração.

O emprego cie máquinas oferece, é claro, vantagens, sobre

o 
processo 

manual de extração, reduzindo de cerca de 
30 por 

cento

o custo cia mão cie obra e aumentando de 10 a 12 
por 

cento o rendi-

nunto. O Ministério da Agricultura, 
que já 

vendeu diversas ináqui-

nas 
para 

a extração da cera, continua oferecendo esse material ao

preço 
cie custo e a 

prestação, 
afim de difundir o seu emprego.

Também estão merecendo a atenção <lo Governo, 
pelas 

autori-

dades competentes a classilicaçao e liscalizaçao cia ceia destinada aos

mercados externos, segundo tipos 
previamente 

estabelecidos. Uma

outra cera apresenta 
propriedades 

análogas as da carnaúba: a ceia de

ouricuri, susceptível de ser explorada amplamente em 
grande 

exten-

são da Bata e Sergipe. Em relatório, apresentado, há tempos, ao Con-

< lho Federal de Comercio Exterior, Torres Filho lormulava as se-

guintes 
sugestões:

a) recomendar ao Ministério da Agricultura 
que, pelo 

Centro

Nacional de Ensino e Pesquisas Agronomicas, em colaboração com os

Estados 
produtores, 

organize um 
plano 

sistematizado de estudos ex-
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dessa .JMUC^- 

jr a } NIinisterio 
t|a Agricultura 

a organização 
de co-

ir rsaivs&svstta* 
;nc

Adotadas pela 
Câmara de Produção, 

Consumo e lianspoitc

«¦ 
pelo 

Càmselho Pleno, e«a. ...««õc. 
loram l«vad» 

^^Sm p<t

Presidente 
da República 

e aprovadas i>or 
S. Lxcia, sc P

ias em 
prática 

as referidas medidas.

Trabalho dc minorei

\s condições gerais 
cios trabalhos de meiioies e a sua duração

dc ser reguladas por 
imporia..* decreto * »««*" 

» 

"" ;

Dentro do mais elevado espirito jurídico. 

de acor(^o.n 
as

nossas leis trabalhistas c os 
princípios 

dc 
justiça 

social, Go t

'",i" '^decreto 

i SSL. 
visando .odo. os .as» e não ad.ni.i...

do ,on.rot.'ià E 

"luem-se 

apenas do. seu. dispositivos 
o. menores

,8 anos nas circunstancias 
seguintes: 

a) nos serviços 
onits ic

, ™„.iderad.» 
.» .on. crne.nc. às atividade,

mili .r I») no serviço em oficinas, cm 
que 

trabalhem exclusi%amcntc

da fatnilia 5o ...cnor e ceja e„e sob a direção do 
pa,. 

n.ae

ou u^o 

^ a 
(, 

loi|)C „ trabalho ao menor cie 14 anos, nao sc-

achando iiorém, compreeiulidos 
nessa 

proibição 
os alunos ou intei-

nados nas instituições que 
ministrem exclu,ivamcnte 

cnsnH.

nal c nas dc carater beneficente, 
submetidas 

à listali/açao 
olicial.

O item b do artigo 7.0 
não 

permite 
o trabalho aos menores

dc 18 anos cm locais ou serviços 
prejudiciais 

à moralidade. C°midt-

ra se 
prejudicial 

à moralidade 
tio menor o trabalho: a) 

prestado 
dc

qualquer 
modo em teatro «lc revistas, cinemas, cassinos, cabaies, dan

dnJTcafé. concertos e «tabelceimentos 
análogos; b) em empresa,

circenses em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta 
e outias se-

nielhanies; 
c) dc 

produção, 
composição, entrega ou venda de eso 1-

tos. impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, 
emblemas, ima-

gens 
ou 

quaisquer 
outros objetos 

que possam, 
a 

luizo 
da autondade

competente, 
ofender aos bons costumes ou a moralidade puUica,

,U relativo aos objetos referidos na alinea anterior 
que possam 

ser con-

siderados 
|>ela 

sua natureza 
prejudiciais 

à moralidade do menor, e) con-

sistmte na venda a varejo de bebidas alcoolicas.

Por esses artigos 
que 

acabamos de citar 
pode-se 

comprovar do

.« • l

acerto do referido decreto.
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O 
jornalista que 

subscrevi- esta crônica sobrevoou lodo o Brasil,

desde o Rio Grande do Sul ao Amazonas, da Guanabara aos confins de

Aí ato Grosso.

No decorrer da viagem, que 
durou 152 horas de vôo, percorreu 

ele mais de

.<km> quilômetros 
e esteve em contado com as 

populações 
do 

"hinterland.,

inclusive das longínquas regiões do alto do Tocantins e do Rio Pai aguai.

"Cultura 
Políticano presente 

número, inicia a 
publicação 

de suas obser-

vações sobre a referida excursão, no decorrer da 
qual 

ele visitou as obras

<le vulto 
que 

o 
governo 

realizou c está realizando em todo o 
pais.

I

EDMAR MOREI.

ORELOGIO 

de bordo marcava 14 horas e o 

"Arací 
sobrevoa-

va o majestoso São Francisco.

\o meu lado, uma senhora, 
que 

embarcara em Buenos Aires e

que desde a 
partida 

do avião da Guanabara fisera camaradagem co-

migo, empolgada com a extensão das 
praias 

sem fim da Baia, ex-

clamava :

- 
Como é 

grande 
o Brasil! Há dois dias «pie viajo de avião e

inda não 
percorri 

um terço do seu litoral!

-- Minha amiga, a costa do Brasil tem mais de 
9.000 quilôme-

iros e a superfície do 
país 

c de 8.511.189 
quilômetros, 

cabendo den-

iro de seus limites, todas as nações da Europa, com exceção da

velha Rússia.

Agora o trimotor descia de 2.000 metros 
para 

baixar numa en-

seada. Era Maceió. No 
pequeno 

flutuante estava amarrada uma lan-

th com vários tambores de 
gasolina. 

Dois negros iniciaram o ser-

viço de reabastecimento 
do apaielho.

O comandante deixou a cabine e loi ver de 
perto 

o trabalho

dos dois homens. Passou um lenço na camurça amarrada a boca do

funil e só saiu da asa do 

"Arací" 

quando 
o segundo 

piloto 
desamar-

rou a corda da boi a.

101
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Na aviação lutlo e visto com cuidado. Daí o fato di <> ,,S|,U'

icsiMMisavel 
|H*la 

vicia de t;«ut;is 
jxssoas, 

so lei ccixato a asa

i, llio 
quando 

máquina estava, novamente. 
cm cond.çocs de kxan-

O 
piloto 

brasileiro 
se caracteriza 

|xla 
sua 

grande 
dedicacao a

tal \<>o.

(]

aviação.j » * *

Voávamos para 
Rccile. A minha companheira 

de voo. uma

jornalista 
italiana, não tivera boa impressão dos dois negros 

que 
au

xiliaram o reabastecimento 
a\ iao.

Mine. Spinelli 
perguntou-me:

H á negros no Brasil.* .

\mt» nós 
já 

tivemos uma república de negros. I o. a repu

hlica dos Palmares. 
que 

durou o mesmo tempo do Império. Duiou

(»7 anos.

O chefe não era Lampeão?...

\ pergunta. 
ciei novos informe s:

Não. madame. Foi Zumbi, um negro. Dominou (m léguas,

< heiiando 20.000 
pretos, 

escravos fugidos. Destroçou 
N anas expedi-

côes \ sua república era tão fone 
que 

fez tratados com a metiopo c,

V fosse uma nação livre. Vem ido. Zumbi atirou-se ao abismo...

Os moc(ttnbos

Recife eslava sob as asas do nosso 
pássaro 

de aço. La cm baixo.

os mocambos. Mine. Spinelli exclama de novo:

Que poesia! 
I")eve haver fartura e alegria naquelas casinhas....

Do alio os mocambos 
são fontes inesgotáveis de literatura,

ivno deles, a 
gente 

vê a miséria. Lm 
povo 

morrendo lentamente.

Vivendo na lama. vivendo 
por 

viver. Num automovel. levei a 
joina

|• st.« euroj>eia ao Pina.

lfma surpresa eslava reservada 
para 

<> lepoiic».

Há cinco anos, mocambos por 
todos os lados. Hoje, centenas

de «asas de telha e tijolo, tomando o lugar do miserável inocam >o

No século XVII. Domingos Jorge 
Velho arrasava os 

quilombos 
cU

Palmares, uma esj>ecie de mocambos dos nossos tenq>os. Nos 
qui 

om

lios. moravam negros fugidos das sen/alas escuras, 
perdidos 

nos sertões

do Brasil Fugiam do chicote e iam lazer coro a canção cia libet-

dade A destruição de Pamares foi entretanto uma 
guerra 

de con

diiisia Hoje, o Governo, numa missão de saúde e alegria, está alia

v.aido os mocambos de Recile. Aquele 
povo 

tinha <» direito de vivei

como 
gente. 

O Estado Novo está realizando em Pernambuco uma

grande 
obra social e sobretudo humana.

À noite, a despedida:

- 
Você vai deixar o Brasil, minha 

prezada 
amiga. O Brasil

é uma República de Palmares, aumentada e civilizada, sem 
precon-

teitos de rara. Somos um 
povo que 

recebemos de braços abertos os

<|tie fogem cios horrores da 
guerra. 

As vítimas das injustiças e os des-
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herdados da sorte. C.oino ein Palmares. não temos distinção de raça,

nem de classe, nem de tribu,

— Meu amigo, leia as 
primeiras 

linhas da minha última no-

nica, ao deixar o Brasil:

Estive etn Recife e vi milhares de mocambos. São amontoados

ile 
palhoças 

dentro do lamaçal. Andei 
pelo 

Pina e 
por 

Afogados, e vi,

centenas de casas de tijolo e telha tomando o lugar do desgraçado mo-

«ambo. K o Governo realizando uma missão, levando saúde e conlor-

10 a 
->(>.000 

brasileiros.

Falando com um 
pescador

Roncaram os motores e o 

"Arací 

correu dentro do (anal. dei-

vando uma caudal de espumas. Depois de 20 minutos de voo, o tn

motor 
já 

sobrevoava 
praias parail 

anas.

\ 
paisagem 

completava-se com as ondas cjue 
pareciam 

despeda-

tai-si sobre o coqueiral. As 
palmas 

longas se 
perdiam 

de vista. Mr.

Scotiw, ao meu lado, murmurava:

What an audacious man!

Ouando o trimotor atingiu Cabedelo, dezenas de 
jangadas 

cn-

Icitavani o oceano revolto.

\a enseada, à sombra dos 
pahnares, grupos 

de casinhas.

\ bordei um 
pescador.

Disse-me o 
praieiro:

— Moço, eu nunca tive escola. Mas os meus três lilhos 
ja 

sa-

bem ler e escrever. Os meus bichinhos 
já 

estão bem adiantados...

De um canto da 
praia, partia 

uma 
jangada. 

\ ela branca, (juei-

i.iada 
pelo 

sol, rumo à risca do mar.

() 
porto 

do Ceará

Como era triste o Ceará!

Pelas estradas torradas 
pelo 

sol, levas de retirantes. Lia a 
pio-

; issão da lome, marchando sem destino.

E o 
porto?

I odos os 
governos prometeram 

e nenhum cumpriu a 
piomessa 

.

Aiuiele povo 
sofria dois flagelos: a seca, 

que 
num ritmo 

quasi 
materna-

1 ico batia 
pelo 

Nordeste, estragando tudo, e a lalta de uni 
porto,

no Ceará. .. ,

Quando 
o trimotor 

passou 
sobre o 

Jaguaribe, 
o repoitei \iu

que 
uma nova era se iniciava naquele 

pedaço 
do Brasil, onde o ho-

mem vence e supera a 
própria 

Natureza.

A terra, outrora seca, aparecia aos seus olhos como unia imen-

sa 
planície 

verde. .

Os técnicos, com um amplo serviço de irngaçao, dominaram

Hoje, a 
gente já 

ouve o 
gorgeio 

da 
passarada. 

h uma alvora-

dade felicidade, depois de um drama torturante.



342 c»'i 

ri KA P01.H K.A

- Olha 
pra 

frente! Olha bem 
para 

o laiol! ««rio

O acro-moço chamava a minha atençao para 
as obras do 

poit«»

do Ceará, um 
porio que 

o 
l>ovo 

reclamava 
ha vários (ah

Vi o 

"Titan", 
o monstro de aço e lerro, 

que 
de

toneladas dc 
pedras 

«obre uma 
ponu» 

de terra.

E' o porto ein construção.

o 

"\rací" 

passou 
em vôo rasteiro sobre o Mucunpe 

1. v.

homens agarrados às máquinas, 
realizando 

a 
promessa 

que 
semp c

hC fez ho Ccarái um 
porto. iiin. «vira

O avião foi rumando para 
o aeroporto. 

Volte, os o ho, 
pa

o larol. Senti 
que 

uma nova <ra sc- iniciava naquele 
pedaço 

do Biasil.

tala um técnico

Um técnico, falando sobre o empreendimento 
de vulto 

que 
o

Kttarin Novo está realizando 
no Ceará, disse:

_ No 
projeto 

do 
porto 

de Fortaleza está 
prevista 

a constiu

cSo dc un. cbrlmar enraizado 
na 

poma 
.Io Mucunpe e ao abrgo

Cl ã construídos, 
desde 

já, 
mais de seiscentos metros de cais.

luJóí^mo 
d, mais de 

59.000 
cornos. Oh. essa obra. acra aba¦

donado o antigo 
porto 

dc Fortaleza, que 
nada mais c senão

iunto orecario de ijontes de atracaçao.

o Ceará contará assim com uma das instalações mais bem apa

,,lh*U, do Norte do Brasil, graças 
à as.ia.enci. qnc 

lhe ven, sendo

prestada pelo 
» construído 

na 
poma 

do Mucunpe. distante

,. ouilÀrnSm. 
aproximada,nenre. 

da cidade de Forcaleza. Com a soa

realização, essa distancia será gradativãmente 

reduzida, em virtude

r rons.,;... .".- ampliação da cidade, na direção de Muampe.

Depoimento dc um 
popular

No aeroporto 
de Fortaleza, perguntei 

a um 
popular.

— 
Você acredita na construção 

do 
porto 

do Ceará.'...

_ O Presidente Getulio Vargas nada 
prometeu. 

De 
promessas

> gente iá estava farto. O Presidente chamou os técnicos e mandou

fazer o que precisava. Já 
temos agora a certeza dc 

que, 
dentro de

um ano. atracarão os 
primeiros 

navios no Mucunpe. Meu 
pa. 

sempre

1 
• * 

%

O 
porto 

do Ceará não será 
para 

mim... Será 
para 

vocês.

No Piauí !

Os açudes mandados construir 
pelo 

Presidente Getulio Vai-

gas surgiam como gigantescas 
lagoas.

Do alto, via-se o gado 
na 

pastagem 
E 

pelos 
rios Camocim e
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Acaraú barcos a motor, rebocando canoas cheias de mercadorias, ru-

mavam 
para 

o litoral. O avião transpôs a Serra Grande e seguiu a

rota dos sertões do Piauí. O Piauí 
que, 

ha de/ anos, era conhecido

pelo 

"Piauí 
do meu boi morreu'...

23S000 o (/uilo de carnaúba

Novas fontes de 1 ique/as estão sendo estimuladas 
pelo 

Go-

\erno Federal.

IV a oiticica, e a libra de caroá. é a carnaúba.

No aeroporto de Parnaiba, recebemos exemplares de 11111 
jor

nal/inho.

E na 
pagina 

comercial, leio:

- 
Carnaúba, 2$$ooo o 

quilo.

E' <» Piauí, acordando de um 
pesadelo. 

C) Governo Federal

protege 
o 

pequeno 
agricultor, adiantando-lhe dinheiro 

por 
interme-

dio do Banco do Brasil. E a carnaúba, dia a dia, vai ficando mais

\ alorj/ada.

K o ressurgimento do nordeste.

A oiticica

Quem 
voa através do nordeste, assiste a 11111 espetáculo envpol-

paute. 
Legiões de homens, 

que 
outrora formavam bandos de flage-

lados, fugindo dos horrores das secas, trabalham hoje na colheita da

oiticica, nova fonte de riqueza nacional.

A oiticica, árvore nativa do Nordeste, foi sempre sacrificada

para 
abertura de roçados. Os nossos sertanejos, ignoravam o valor

industrial dos seus frutos.

Heitor Cavalcanti, escrevendo sobie a oiticica, disse:

"Foi 

Freire Alemão, em 1 (>(>7, 
quem 

trouxe ao conhecimento do

mundo científico a existencia de oleo na semente de oiticica. Por

volta de 1878, 
Joaquim 

da Cunha Freire, 1 arão de Ibiapaba, 

"teve 

a

idéia de extrair o oleo da semente de oiticica, 
para 

fins industriais".

Assim é 
que 

mandou vir da Europa 

"uma 

instalação, composta de

uni esmagador de sementes, duas 
prensas 

verticais e um motor a \a-

por". 
A fábrica foi instalada e funcionou dois anos. Sementes foram

importadas do sertão cearense, 
por 

terra, e do Rio Grande do Norte,

por 
mar. O resultado foi, 

porém, 
negativo. O oleo, desconhecidos os

processos 
de tratamento, coalhava e endurecia. Também não foi 

pos-

sivel utilizá-lo na fabricação do sabão comum, 
por 

causa do seu chei-

10 insuportável".

Agora, decorrido 
quasi 

meio século do 
primeiro 

fracasso da

industria da oiticica, 
que 

não teve o apoio dos 
governos passados, 

o

repórter viu:

i.° 
— 

O Ceará com 14 fábricas na exploração daquele 
produto;

2.0 
— 

O Ceará com uma 
produção 

anual de 
40 

milhões de 
qui-

los de semente:
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_ 
o emprego 

de ...ais tle 
30.000 

tontos na industria 
do

. • • •

oleo tle oitioca; *-rJh#-ipi 
da snneiuc,

... - 
Milhares de brados empregados 

n. colheita cia st e .

cuja árvore viceja nas aluviões 
fluviais, nos l)atxi<»s c .

(tos rios. . . .

r twir lim 11UU1 Ijolcllill conicu Í3li leu.

No último'semestre 
de «94" «• <^r;í

...r.akva, ,. 3<i... 
«!«"'-» * <*» <lc '""C,C"

f 
O 0^4:07 jSlHM)

() 
progresso 

do Pt um

O avia» pernoitou 
em Teresina. 

O Piauí íoi outra surpresa

demais deliciente 
o transporte 

no Piau. Pcs

simas estradas 
carroceis 

impediam 
»

l|llCt no a„o de i9»o. amolara atxnas '

tStilclUilIS l>;.»iií ttn tolide (' o

O Piauí agonizava. 
Hoje, sente-se 

que 
o l iau

seu 
progresso 

se Ia/ sentir em .mios os setores de sua x.da adm.

"iS,n,,B«» 

salientar o to* 
o Piauí ser .<,,,,<10 eu, ..Hta » «"""

((H's ix>r 1 i 1111;»s de navegação 
aciea. , 

ci(>

Outrora somente a balsa deslisava pelas 
aguas bainnia;

t.aT„Jr"" 
: <Z"nL> ,-a.sav  

dificuldade palas 

, uladc, da

,<ma 

Tloie os aviões atravessam 
o Piauí, cie lado a lado. São linhas

icKulares do Correu» Aereo Nacional, 
da Condor e da Panair

São contados com os dedos da mão os Municípios 
cp.c nao

|x>sMickui 
campo dc aviação.

4
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*

Qualquer 
citaçã*. bibliográfica. 

d. Telho. autora., ou de

novo* anterior»* a 1930; quataquer 
documen.^ 

h.s.onco, 

^

inleresaem à rida político 
do Bra.ll terão acolhida ne.ta .eçao.
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OMEMORA-SE este mês o 
52." 

aniversario da instituição da

^ 
bandeira nacional. .

O decreto 
que 

a criou, cujo 
fac-simile 

aqui reproduzimos, tun-

brou em manter as cores adotadas 
pelo 

Império. Essas cores 
— 

o

verde e o amarelo 
— 

"recordam 
as lutas e as vitorias 

gloriosas 
do

Exército e da Armada na delesa da Patria' e, independentemente da

torma de 
governo, 

simbolizam a 
perpetuidade 

e integridade da Pa-

tria entre as outras nações".

E' a única bandeira auri-verde existente no mundo. E ha 119

anos esse 
pano, 

"tecido 
da nossa carne e do nosso espírito, das nossas

bênçãos e das nossas lagrimas", da Independencia aos dias 
que 

vive-

mos, tem sido 

"uni 

palio 
de luz desdobrado" sobre os destinos da terra

brusi leira

A República só tez substituir as armas imperiais 
pela 

esfera

"celeste 
azul, atravessada por 

uma zona branca, em sentido oblíquo

c descendente da esquerda 
para 

a direita, com a legenda 
— 

Ordem e

Progresso 
— 

e 
ponteada por 

vinte e uma estrelas, entre as 
quais 

as da

constelação do Cruzeiro, dispostas na sua situação astronômica, quanto

à distancia e ao tamanho relativos, representando os vinte Estados ,

oue sucederam às antigas Províncias, c o Município Neutro.

Antes de 1822, 
porém, 

o Brasil conheceu vários outros niotle-

ios de bandeira, sendo notável, a esse respeito, o trabalho de síntese

histórica que 
Franklin Belfort recentemente editou, depois de longo

c- acurado período 
de estudo, trabalho 

que 
mereceu a aprovaçao do

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e de onde, data venta, re-

produzimos 
alguns dos símbolos e autógrafos divulgados. E uma

contribuição 
valiosíssima, feita a cores, obedecendo aos originais respec-

tivos, com apresentação agradavel, e reunindo, 
por 

ordem cronoló-

gica, 
a bandeira e armas atuais e as 

que 
o Brasd usou, desde o tempo

da colonização. „ _ , 

Por ele, fica-se sabendo 
que 

a 
primeira 

bandeira arvorada em

terras brasileiras foi a Ordem Militar de Cristo 
- 

vermelha e bran-

ca 
- 

sob cuia égide 
partiram 

de Lisboa, em 1500, as caravelas ca-

bralinas. Insignia daquela Ordem, 
que 

custeou essa expedição e todos
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-âsSL-.

l8l6 
_ 

excetuada 
a lase lla 

^<>,,;.,;^^)<; 
^ m., cie Portugal e Algarves,

Mi 
jo 

- usamos, 
também, •» )J11 , 

, coin ;,s armas 
tio reino

I lâmula aureolada 
ele 

glorias 

' • - « d 

descobertas.

nn.ro 
- . 

q,.c 
cr» .. U 

. r<c.s<u,k.„,

Reproduzindo 
' 

'Reino 

de Portugal, propriamente 

•

nas armas 
reais, siuil>oli/a\ai r|oiii 

il outra bandeira e, com

dito, foi também.usada.no ,)arcüS um 
pavilhão

ela, Iigurou 
ainda 

no 

V. (lo>1 
(s( udetes a/uis, 

com os res-

naval iwriuguês 
que 

ampliava 
um

t iv oS 

fjbç 

id 

^>.s 
a , 

l,;,macia ''ancl^ia 
de<<>"»> 

<">^° ....i.aí.

««.siderada por 
alguns <,,n" 

'^«jna.ulo 

o assunto, 
o Instituto-

,am de banttena 
d. I mu i|, nf|() 

;ipl,Aai 
,, ,no-

Histórico 
e (.eogratuo 

Biasilc ] rck-rido, 

em vista «Ia con

delo 
que 

lhe íoi apresentado l>ara 

o mapa iclcr.

uovtrsia 
existente. i>r!„o 

o Brasil, por ordem 
cie Dom

]t: 
Vl 

hr,Jri 
» nail, do Re ino l uiclo de Poriugal, 

Bn.s.1

pilotar 
.i na uun.i »- 

:...

vi v í ii i i de Iam rcteriua 
ui/ia-

v Algarves 
\ v ai ia (»(

1* ac *, saber aos .pie a 
presente 

(ia ri a de U'vnvm

lendo 
sido servido unir os meus Reinos de l oHukal.

&1 

" 

-  

"SS

ctcti\ainenie 
constituem, 

um so e mesmo Rc.no,^c^^

I,i c conseqüente 
o ineorpoiai 

eni ni , 
'

\nn is cie iodos 
os ires Reinos, assim e da mesma 

loiin.

, ."oscnhoi 
Rei Dom Alouso 111. cie 

gloriosa

¦ 
u \\m\ dos \luarvcs ao tle l oiiu^ai,

,.11.1110 outrora 
<> K( ino uih

(11)ill também 
as suas Armas respectivas: 

e ocorrendo 
cpu

" 

;SU. eleito o meu Reino do Brasil ainda nao leni

Vrnias epie caracterizem 
a bem merecida pieenuncnc.a

<ll'nÍ" 

L 

Mqüeo' 

Reino do Brasil lenha 
por 

Armas uma

eslcra armilar 
de onor em campo a/ul;

U One o Escudo Real' Português, 
insulto 

na

dita eslera armilar 
de ouro em campo '''jí'

coroa sobreposta, 
fique se ndo, de hoje em

mas do Reino Unido de Portugal e do Biasil c Algar -r

e das mais 
partes 

integrantes 
da minha Monarquia,

IU Que estas novas armas sejam 
por 

conseguiu-

as que 
uniformemente 

se hajam de empregar em todos-

OS estandartes, 
bandeiras, 

selos reais e cunhos de moedas.
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assim como em tudo mais cm 
que 

até agora se tenha leito

uso cias armas 
precedentes.

Com a Independencia, vieram as cores verde e amarela. Dom

Pedro I. criando a bandeira tio Império, determinou o seguinte, 
por

decreto datado de íN de Setembro de i Si>ü:

Havendo o Reino cio Brasil, de 
quem 

Sou Re-

gente 
e Perpetuo Defensor, declarado a sua Emancipa-

i;ão Política, entrando a ocupar na 
grande 

família das

Nações o lugar epie 
justamente 

lhe compete, como Na-

cão Grande, Livre e Independente; sendo 
por 

isso indis-

pensavel que 
ele tenha um Escudo Real de Armas, 

que

não só se distinguiu das de Portugal e Algarves, até agora

reunidas, inas 
que 

sejam características cleste rico e vasto

Continente; E Desejando Eu 
que 

se conservem as Armas

cjue a este Reino foram dadas 
pelo 

Senhor Rei D. 
João

VI, Meu Augusto Pai, na Carla de Lei de 13 de Maio de

1S1 (>; e ao mesmo tempo rememorar o 
primeiro 

nome,

que 
lhe fora imposto no seu ieliz descobrimento, e hon-

rar as iq Províncias compreendidas entre' os 
grandes 

rios

que 
são os seus limites naturais c 

que 
lotmam a sua in-

tegriclacle, 
que 

Eu 
Jurei 

sustentar; Hei 
por 

bem, e com

<> 
parecer 

do Meu Conselho cie Estado, Determinai o

seguinte;

Será ciora em diante o Escudo de Armas deste Rei-

no cio Brasil, em campo verde, uma Esleia Armilai de.

ouro, atravessada 
por 

uma Cru/ da Ordem de Cristo,

sendo c irc ulada a mesma Esfera de 19 Estrelas de 
prata

em uma orla azul; e firmada a Coroa Real diamantina

sobre o Escudo, cujos lados serão abraçados 
por 

dois

ramos cias 
plantas 

de Cale e Tabaco, como emblemas da

sua riqueza comercial, representados na sua 
própria 

cor,

c ligados na 
parte 

inferior 
pelo 

laço da Nação.

A Bandeira Nacional será composta de um 
para-

lelogramo verde, e nele inscrito um 
quadrilátero 

10111-

hoidal côr de ouro, licando do centro deste o Escudo das

\rmas do Brasil.

José 
Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Con-

sellio cie Estado e do Conselho de Sua Majestade Fide-

1 íssima o Senhor Rei D. 
João 

VI, e meu Ministio e Se-

cretario de Estado dos Negocios do Reino e Estrangeiros,

o tenha assim entendido, e laça executar com os ciespa-

clios necessários. 
- 

Paço, em 1 de Setembro de 1822 
—

com a Rubrica cie S. A. R. o Príncipe Regente. 
- 

José

Bonifácio de Andrada e Silva.

Em continuação a esse, ioi baixado, no dia i.° cie Dezembro

do mesmo ano, o seguinte decreto imperial, 
que 

reproduzimos 
pelo 

seu

* alor histórico:
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Havendo sido 
proclamada 

com a maior csponta-

neidade tios Povos a Independem 
ia Política do Brasi

c a sua elevação à categoria de Império pela 
Minha so

Iene Aclamação, Sagração e Coroação, como seu Impe-

rador Constitucional 
e Delensor Perpetuo:

Hei 
|x)t 

bem Ordenar 
que 

a Coroa Real, 
que 

se

ac ha sobreiH>sta no Kscudo das Armas, estabelecido pe 
o

Meu ImiJerial Decreto de 18 de Setembro do corrente

ano, seja substituída 
pela 

Coroa Imperial, que 
lhe com-

ijete, afim de corresponder ao 
grau 

sublime e 
glorioso,

' 

em que 
se acha constituído este rico e vasto Continente.

José 
Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Con

selho de Estado e Meu Ministro e Secretario de Estado

dos \egocios tio Inq>erio e Estrangeiros, o tenha assim

entendido e laça executar com os despachos necessários

— 
Paço, em i.° de Dezembro de 1822. i.° da Indepen

dencia e do Império. 
- 

Com a Rubrica de Sua Majesia-

de Imperial. José 
Bonifácio de Andrada e Silva

V República, tomo assinalamos antes, conservou as coi es <!.<

bandeira, substituindo as armas imperiais 
pelas 

esfera celeste a/u .

sobre a 
qual 

se tlestacam <> Cru/eiro tio Sul e a legentla snnbolit.i

que 
ostenta.

\ estampa 
que 

reproduzimos aqui é a do modelo anexo ao

decreto n.° 
|. que 

a criou, de 19 de Novembro tle i88y. cujo fac-stini-

Ir apresentamos, também, aos leitores de 

"(*ultura 
Politita .

\11tcs da sua instituição, 110 dia da 
proclamaçao 

do novo le

sinic foi. 
porém. 

hasteada, no edifício da Câmara Municipal tio Rio

Tle lanem», uma bandeira diferente a do Centro Republicano Lo

ms Trovão, a 
qual 

se conservou ali durante vários tlias. l>e listras

\erdc e amarelo, tendo no ângulo superior esquerdo 11111 
quadrado

negro com vinte estrelas brancas representativas tios Estados, essa

bandeira vinha tia fase tia 
propaganda 

e ainda hoje existe, conservada

<omo relíquia, 110 museu da Prefeitura desta Capital.

O vapor 

" 

\lagoas", 
que 

conduziu ao exilio a familia imperial,

levou içada uma bandeira semelhante a essa, a 
qual 

se acha cleposi

tada no Museu Histórico do Rio de 
janeiro. 

A diferença desta 
para

a anterior é 
que 

<> 
quadrado, 

em vez de negro, é azul e as estrelas obe

decem a outra disposição.

C) mapa a 
que 

nos vimos relerindo loi honrado com um au

togralo do Presidente C.etulio \'argas, datado tle 
7 

de Setembro do

ano 
passado, 

em 
que 

vem reproduzido o trecho constitucional rc

lerente à bandeira, ao hino e armas nacionais.

Ilustra, ainda, o mapa uma reprodução da belíssima tela de

Pedro Bruno, intitulada Tatria", sobre a 
qual. 

à 
guisa 

de legenda,

se lê o trecho de um artigo 
que 

Coelho Neto escreveu a respeito em

"A 

Noite", em 1919.
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— 
Bandeira da República dos Estados Unidos do Brasil



ue D. João VI veio 
para 

o Brdsil

"Em 
nosso Palacio Kcal de Milão, aos dias de Dezembro de 1807

Napoleão, Imperador tios Franceses, Rei de Italia, Protetor tia Con-

ederação do Rheno. Havemos decretado e decretamos o seguinte:

\rt. 1.° — liuma Contribuição eMraordinai ia de Guerra de cem milhões

de francos será imposta sobre o Reino de Portugal 
para 

ser-

vir de resgate de todas as 
propriedades, 

debaixo de 
quaesquer

denominações 
que possão 

ser, 
pertencentes 

a 
particulares.

Art. ü." 
— 

Esta Contribuirão será repartida 
por 

Províncias c Cidades,

segundo as 
posses 

de cada hunia, 
pelos 

cuidados do General

em Chefe cio nosso Exercito; e tornar-se-hão as medidas ne-

tessarias 
para 

a sua 
prompta 

arrecadação.

\rl 
j(o 

Todos os bens 
pertencentes 

a Rainha de Portugal, ao Princi-

pe 
Regente, e aos Príncipes 

que 
desfrutão Apanagios serão

seqüestrados. Todos os bens dos Fidalgos 
que 

acompanharão

o Príncipe, 
quando 

abandonou o 
paiz, quando 

não se ti-

verem recolhido ao Reino até o dia 15 de Fevereiro de

1808, serão igualmente seqüestrados. 
— Napoleão.

O General em Chefe do Exercito Francez em Portugal, em

nome de S. M. o Imperador dos Francezes, Rei de Italia, e em

observancia das suas ordens 
— Decreta: Art. I — O Reino de Portugal

será daqui em diante administrado todo inteiro, e 
governado 

em nome

de S. M. Imperador dos Francezes Rei de Italia, 
pelo 

General em Chefe

do Exercito Francez em Portugal. 
— 

Art. II — O Conselho de Regencia

creado 
por 

S. A. R. o Príncipe do Brazil, 110 momento em 
que 

este

Príncipe abandonou Portugal, fica suprimido. Art. III 
— Haverá hum

Conselho de Guerra e de Governo, 
presidido pelo 

General em Chefe,

composto de hum Secretario de Estado encarregado da Administração

do Interior e tias Finanças com dois Conselheiitvs de Governo, e hum

encarregado da Repartiçao da Guerra e tia \laiinha. l)e hum Conselheiro

de Governo encarregado da 
Justiça, 

e Cultos com o titulo de Regedor.

Haverá hum Secretario Geral <lo Conselho encarregado dos Archivos.

Art. IV 
— Os Senhores Corregedores das Comarcas, 

Juizes 
Ordinários,

os Desembargadores dos differentes 1 ribunais, o Senado da Camara de

Lisboa, a Junta 
do Commercio, as diversas Comarcas, o Prezidente do

Terreiro Publico, em huma 
palavra, 

todos os encarregados da Adminis-

tração Publica são conservados A excepção das reduções 
que 

o interesse
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l>ul>li<<> 
mostrar, 

que 
é necessário fazerem-se pelo 

tempo adiante, e nas

mudanças nos objetos relativos a seus Cairos, que 
a nova oiganizaça

Governo 
julgar 

indispensável. An V 
- Mr. Herman hé nomeado

Seoctario <le Estado encarregado <!a Reparti\ao do Intenoi e das 1

nanças. 1). Pedro de Mello hé nomeado Conselheiro do Governo, da

Repartição do Interior. O Senhor d 
"Azevedo 

da Departiçao das 1-mancas.

Mr. Shnitte hé n; meado Seirelario de Estado, encarregado da Gueira

e .Ia Marinha. O Senhor Principal Castro hé nomeado Conselhe.ro do

Governo, en<ancKado da 
Justiça 

dos Cultos com o titulo de Regedor. O

Senhor (. nde de Sampaio hé nomeado Conselheiro do Govcino da c-

partição 
da Guerra e da Marinha. Art. VI 

- Haverá em cada rovin-

.ia huni Vdininistrador (.eral. com o titulo de Corregedor Moi, eiuai-

reirado de dirigir todos os ramos da Administração, 
de vigiai so >re os

interesses da Província, de indicai ao Governo os melhoramentos que

devem fa/er-se. tanto a res|>eito tia Agricultura como da Industna, t e-

vendo corresponder-se sobre 
qualquer 

destes t>l)jeft»s com t> Secictaiio

d'Estado da competente Repartição, e com o Regedor, pelo que perten-

ter á 
Justiça 

e ao Culto. Haverá igualmente em cada Província um ot-

fie ia 1 General, encarregado de manter a ordem e a tranqüilidade: as

suas funções são inteiramente Militares, mas nas ccreinonias publicas 
terá

seu lugar à direita do Corregedor Mor. na Província .Ia Estremadura, que

residirá em Coimbra c liiim Corregedor Mór, na Citlade de Lisl>oa e seu

Termo, o 
qual 

será demarcado de huma maneira exata. Art. \II <>

presente 
Decreto será impresso e affixado em todo o Reino, 

paia 
ter

torça da lei. O Secretario d Kstado da Guerra e da Marinha, do Inte-

rior e tias Finanças e o Regedor são encarregados da sua execuçãt>, cada

hum 
pela parte que 

lhe toca" 
— Dado no 1'alacio tlt) 

Quartel 
(.encial

no í tle Fevereiro de 1H0H 
— 

Junot.



Carta a Mârtim Frâncisco sobre a 
perma-

nenciâ do Príncipe Reâl no BrâsiI, entrõdâ

de José Bonifácio 
pârõ 

o ministério e outros

põssos pârâ 
a Independenciâ

Este interessante documento, escrito 
pelo 

signatario Toledo Rendon, asse-

oura a 
permanência 

de D. Pedro í no Brasil, sob a responsabilidade das

assinaturas.

Era o cumprimento da velha promessa 
de 

9 
de Janeiro.

Nesta mesma secção publicamos, 
hoje. na 

/»</«""' 
anterior, o 

porque 
da

vinda de />. João VI 
para 

o Brasil. Observand) bem 
'aquele documento,

datado de 1 f/e Fevereiro de 1808, cs"', <le nossa Independência, representa,

dentro de tão 
poucos 

unos. uma rápida evolução política 
em nosso 

pois.

graças 
a visão e a coragem dos nossos Imioís <h i

"Rio 
ele 

Janeiro, 
im de 

Janeiro 
de 1822.

lllmo. Sm . Maitini Franc.° Ribr.° ilc Andrada Machado.

Meu Caro ara.° tal he o concurso de Negocios, Visitas e Calor de

uz cr. ti. o Snr. José 
Bonifácio se vê na necessidade de encarregar-me

de fazer este Off.° a V. S., o 
qual 

contudo irá assignado pelos 
três 

p.a

ter a devida valid.e e crença 11a 
pres.a 

d'aquelles a 
q.m pertencei 

.

"Não 
ha tp.o de dizer-se, e nem descrever a nossa viagem marítima,,

ci. ccmo foi sem 
gr.ds perigos 

a reputamos boa: Só me 
pertence participar

•1 
V.a S.a q., ha Ilha de S. Sebastião achamos o nosso estirnavel am.o

Dez. or Toão Evangelista, o (piai se vio obr.o a dezamparar a Barca de

Vapor p.a 
desviar-se das unhas de m.tos gatinhos 

Revolucionaiíos q. 
alL

vinhão fugindo da ira Santa dos Paulistas.

"A 
nossa checada era desejada como hum bem geral. 

A Prin-

cesa Real Sc tinha retirado à S. Crtu com seos filhinhos: elia disse em

Piraouara à m.er do nosso l>atricio Cord.o q. 
hia fugindo com Scos

filhos e 
q. 

Levava Cuid.o doSco Esposa em conseq.a dos acontecimentos,

do dia 11 p.a 
12. Ella mandou pôr 

em Sepetiba 3 
Cav.os Seos 

p.a 
o

nosso serv q.do 
chegássemos, e hum l»i<|uete dc dons Sokl.os e hum

Cabo 
-| ti..s acompanharão athe a Cid.e: E 

posto q. 
Se lhe devia dai

avizo logo q. 
chegássemos, com tudo tal era o Seo 

f-u.d.o 
q. 

no dia

18 sahio de S. Cruz e dirigio Seo Passeio a Sepetiba onde ainda na ,

tínhamos chegado.
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"No 
dia 17 chegarão aq.le Porto <» Sr. Andrada, e o Si . Leite com

o l)e/.or e O. Anna 
pelas 

10 h. do dia. A m.a Canoa so chegou pelas

9 
ou 10 horas da noute. Ahi 

já 
eslava um Carro de Costa cj. levou o

am.o Rodrigues e nesse 
partirão p.a 

S. Cruz logo 
que 

chegarão os S*irs.

Andrada e I.eite, mas em meio do cam.o já 
encontrarão a Princesa Real

cj. a elles se dirigia: ahi 
parou, 

conversou com Sumo Contentan.to, e re-

tirando-se conversou m.to em Franccz com o Snr. 
Jose 

Bonifácio cousas

q. 
não se deviam transmitir a todo». Entre outras expressoens delia ca

pases 
de arrancarem lagrimas aos homens de sentim.to honrados foi di

/cr c|. estimaria m.to 
q. 

víssemos Seos lirasileirinhos, alem dos 
quaes

tinha hum 
3.0 (apntou p.a 

o Ventre) 
q. 

o entregaria aos Cuicl.os cios

honrados Paulistas. Ksta t ão estimavel como respeitável Piincesa, al-m

do 
q. já 

disse, mandou ordem a Sepitiba. 
q. 

toda dispe/a 
q. 

alli fizes-

seinos Seria a Sua Custa, favoi 
q. 

contudo não foi aceito.

"A 
huma hora da manhaii du dia 18 

partimos p.a 
a Cid.e, e che-

gamos 
á Piraquara com hum sol abra/ador; Ahi nos tratarao com gian

de/a e aiuoi Cord. e Sua boa familia. A tarde 
partimos p.a 

S. Ciis-

tovão; onde anc ic s<> uos esj>erava o Príncipe; e não tendo chegado as

nossas canastras, clle 
qui/ 

<j. tossemos 
por 

huma 
porta p.ai 

com os

mesmos vestidos de viagem c assim se fez 
pelas 

t) ou 10 hoia da noute, em

q. 
ahi chegamos. Em Piraquara tivemos a 

p.ra 
noticia do Resp.o de

novos min.to do dia it> 
publicados 

11a C»azeta de 19 deste, onde se deve

notai as diffr. cias Cousas, conhecendo se 
por 

isso o conceito 
q. 

meie

ce seo mano: 
pois q. 

tal Desp.o tem 
particularid.c 

cj. Sc nao tem visto

geralmente 
em outros. Seo irmão se ailigio 

protestando 
nao aceitar, ape-

sai da roda 
q. 

se o 
punha. 

De facto elle resistio fortcm.te ao Príncipe,

offereccndo-sc a Servillo em tudo, mas sem a 
qualida.e 

de 111in.tr mas

cj. 11» 
pôde 

1 ezisti 1 à tanta Bond.e, e tanta virtude do Príncipe Real, 
q.

alem de Virtudes Moraes apresenta a mais bclla figura de Homem, e

as mais doces maneiras de tratar os outros homens.-' P01 fim, tendo-lhe o

Snr. Andrada dito vcrcl.c cj não 
podiam 

agradar a certc s ij. ali appa

rec ei ão com olhos e orelhas compridas, ficarao em cj. aceitaiia debaixo

de condicõciis e íespondendo o Príncipe cj. estaria 
poi 

todas e as decla-

lasse», disse o Snr. Andrada não isso deve ser em 
p.ai porque 

são

de homens, a homem. 
—

"Viemos 

p.a 
a Casa cj. 

preparou 
Seo am.o, aquelle homem sem

taxa Mariano Ant.o. 110 dia seg.te se concluirão as duvidas entre o Subd.o,

e Seo Príncipe com m.ta satisfação de ambas as 
p.cs 

e em resultado de

tudo 
parece-me 

cj. 
posso 

segurar a V. S. cj. temos Príncipe e (j. esta

Vcrgontea de Casa cie Brag. não Sahirá cio Brasil.

"No 
111.1110 dia 17. chegou a esta o l>e/.01 

José 
Teixeira cia F011

seca e Vasc.os 
(meo parente) 

Presid.te do Gov.no de Minas, e Enviado

daq.la Prov.a 
q. já 

teve Anda 
p.ar 

de S. A. R., e está com a m.ma

satisfação 
q. 

nos estamos, e no.s m.mos sentim.tos elle se admira, 
q

viesse achar 110 Príncipe o 111.1110 sistema e o 111.1110 Plano, cj. foi con-

cedido em Vila Rica, único capas de salvar a existencia cio Reino Unido

q. 
se 

pretende 
destruir com a Capa de zelo, e de Constituição.

"Hoiitem 
a tarde deo o Telégrafo Signal de uma Fragata Inglesa,

hum Navio de Lislioa, cj. entravão, e depois de huiua Fragata Portu-

guesa 
fóra. Athe este momento consta 

(ainda 
não vi 

papeis 
recen-che-

gados) q. 
a tropa destinada 

p.a 
o Rio de 

Janeiro 
embarcaria 

5 
dias de-

pois 
da saída do Navio Mercante; mas este acrescenta cj. Segui : se hum

g.de 
inverno, e cj. 

por 
isso aquella tropa só 

poderá 
chegar a 

qui 
the

15 de Fever.o; e 
q. 

Palmerim a vem Comandando como futuro G.al das

armas nesta Província.

"Huma 
Suinaca 

q. 
tão bem entrou diz, 

q. 
a Fragata Portuguesa

he da Bahia, e tras Deputados dacj.la Província à S. A. R.: Se assim

for vencida está a Batalha.
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"A 
Apathia 

g.al 
desta fio.a se tornou em huin entusiasmo, g.al

pela 
causa da Nação: o Povo 

já 
não tem medo dos Cassadores, como mos-

trarão no 
pega 

do dia 11, em 
q. 

se 
juntarão 

110 largo de S. Anna Cousa

de *eis mil homens, entrando neste 11.0 Paisanos, e Padres, 
q. 

athc Leva-

rão Bacamartes. He verd.e 
q. 

a aguerrida Tropa Portuguesa dispersa-

ria toda esta massa sem disciplina; mas o fim deveria ser funesto aos

vencedores. Encontramos o m.mo entusiasmo nas Milícias 
q. 

se tem

ajuntado eni iliffr.es 
pontos 

fora da Cid.e: homens estropeadoa, q. 
não

foram chamados se reunirão às Suas Bandeiras, e Estandartes.

Acaba-se o 
papel 

meo am.o sem eu reflectir. Resta dizer a V. S.a

q. 
estas satisfatórias noticias V. S. transmitirá ao Exmo. Gor., à Ca-

mara da nossa bella Cid.e, e a S. Ex.a R.ma Receba V. S. os 
paia-

bons tia 
gloria q. 

U10 resulta c eu continuo a ser 
por 

dever e Simpathia

Seo am.o e Cr.o

Iosc Bonifácio de Andrada e S.a

\ntoiiio Lcití l'rji da Gama L.o

José Arouche de Toledo Revidou.
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Colaboram nesta seção elementos escolhidos dentre os mcns

siqnificatlvos da elite intelectual do Brasil: elementos de d,

versas correntes Werarias. 
artísticas e cientificas. 

visto que

esta Revista não tem partido, 
e há-de procurar 

sempre e.pe-

lhar tudo o que é genuinamente 
brasileiro: 

elementos de todas

as gerações que 
hoie vivem no Brasil 

- 
gerações .ovens 

de

após guerra: gerações 
do principio 

do século; gerações que

nasceram com a RepúbUca; gerações 
de antes da Republ.ca.

que 
assistiram a Abolição. Cada qual 

tem um representan.e.

assinando as crônicas mensais desta seção.

A ordem social a pas. o trabalho, a tolerancia política 
-

favorecem o desenvolvimento 
de todas as capacidades 

creado-

,as da coletividade. 
A vida popular 

conquista um mais alto nível

de estabilidade. 
Usos. costumes, artes, literaturas, ciências

adquirem um impulso novo. de verdadeira floração intelectual

e estética. .

Estas páginas 
refletem esse espetáculo extraordinário

renascimento 
do Brasil Novo. Elas constituem um depoimento

vivo e irretorquivel do espírito da paz. de concórdia, de toleran

cia e de unidade, que hoje desfrutamos.
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IX

O 

CAMPO 
i.ueleciual e «> campo artístico 

diferem, tão só-

mente i>ela diversidade 
da 

paisagem 
que 

oferecem. 
Pois, até

e: 

• 

sr^únu,'^ «««^ 

—

õ

issü pretendemos 
estabelecer, 

superficial 
e rapidamente

„ relações ou «

i essarto, 
entre as niamlcstaço 

n 

Porque a verdade é 
que

manifestações 
da i^uenciada» 

pelas 
segundas. 

Por-

sempre 
as 

pnmen. 

s ^ni af n 

^ 
^ 0 intelectuül 

até mesmo

MUe 
como 

acontece, por 
exemplo, 

no desvio

sem a autoiuaç Dreferencias 

que 
informam 

o curso in-

construindo 
„ roteiro da vida de um espim*

Nós também 
conhecemos ^ 

^Treco-

conhecimento já 
e, 

por 
si mesm. ^ 

q n0S50 mundo, são

lheinos 
do mundo e 

que 
u)1^u subtileza 

dessa separação 
entre

— - a,>a"do'

1^ \ nossa percepção 
imediata,

an 

^ comQ social> 
imelectuai 

e artístico passam

forças paralelas, 

aistintas^ tempo, 

que, por 
sua vez

defe^X 
neíeSir,,en.e. 

a resultante 
d„ 

primeira 

assmalada. 
is

e, a social.
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Os 
produtos 

intelectuais de uma é|x>ca, assim 
c<>l,u> 

<>^ 

^'11

produtos 
artísticos, 

são 
possíveis 

de sotrer a 'nflu.oc a 

^l. 

a

Qualquer 
contestação dessa verdade 

(nao 
apenas soc.o^.ca. 

ni .

a um tempo, 
psicológica) 

só 
poderá 

estribar-se 
na ma fe. na igi .

cia ou na incapacidade do observador. , -

Evidentemente 
o tema é imenso e duas ou três 

l)aSl,1,ls 

j

jamais poderão 
contê-lo em toda a sua extensão 

ou em da a

im|M>rtancia. E' dc»sa indicação sumar.a, entretanto 
e as >>

nhas iniciais contem, 
que queremos partir para 

a

se 
podemos 

falar de uma evolução 
socai, .ntekctu.l e art suca d

Brasil é com dados da sua nova 
política que 

teremos que jogar,

èxplid ia ou 
julgá-la 

de acordo coro a ™ - e ao

aDenas com a aparência. Porque, ate aqui, a aparência 
u

nlar o 
que 

sustentamos. 
Pela aparência, através 

^

\ isitantes ou 
pelos 

testemunhos dos nossos nucaccíua.s e ar .s^s^ Pela

tealidade, através dos elementos estatísticos que 
o 

provam,

jamente. , ,

Vamos consultar 
os livros 

que 
se escrevem entre nos, de uns

de/ anos a esta 
parte. 

Vamos balancear o nosso movimento editorial,

\anios sistematizar 
as nossas conquistas nos campos do direito da so-

cioloeia, da tecnicologia, 
da ciência 

pura 
ou da ciência aplicada,

vamos confrontar a situação do homem brasileiro de agora com o

homem brasileiro de ontem; vamos ascultar-lhe, num 
grande 

ínqnc

rito, as necessidades e as aspirações de hoje, em relação com as de

ontem. E verificaremos, em 
primeiro 

lugar, 
que 

evoluímos social-

mente. E evoluímos em função 
política, pela 

"aquisição 
de diretri

7es novas 
que 

vieram, 
justamente, 

ao encontro daquilo a 
que 

aspira-

vamos, através de 
quasi 

século e meio de vida 
política 

independente.

Foi por 
intermedio desse 

progresso 
social 

que 
atingimos o intelectual,

assim como através deste último, atingimos o 
progresso 

artístico do

c*o Brasil dos nossos dias.

Todas as reservas de 
que 

dispomos voltam-se, neste momento,

para o Brasil. Nossa 
produção 

cresce, nosso comercio intensifica-se, nos-

so índice de vida melhora. Inteligência e sensibilidade dao-se as

mãos, concientes de suas responsabilidades, 
neste instante 

grave 
do

mundo. Rasgamos estradas, abrimos escolas, lundamos laboratorios,

etimulamos 
a técnica 

profissional, 

fabricamos 
papel para 

os nossos

livros e escrevemos 
livros 

por 
intermedio dos 

quais 
aprendemos a

aumentar o sentimento 
da 

patria, por 
um conhecimento maior das

suas necessidades e dos seus 
problemas. 

E 
porque 

só o amor remove

montanhas, é 
por querermos 

a terra 
que 

nos faremos dignos de sua

grande/a, 
dignos da nossa gente 

e dignos da nossa raça.

E eis como o 

"pão" 
e as 

"rosas" 
do 

poeta podem 
constituir,

para 
nós. 

preocupações 

iguais. Melhorando o nosso 
padrão 

existen-

ciai, a nova 
política 

do Brasil nos 
permite, por 

isso mesmo, os cuida-

dos 
que 

o espírito exige e o carinho 
que 

a nossa sensibilidade re-

tiuer. Não há esforço intelectual 
que 

se exerça em ambiente hostil
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às suas aspirações, assim como não há sensibilidade 
que 

se manifeste

em sentido contrario ao modo de sentir 
particular 

de um tempo.

No Brasil de hoje, 
prestigiamos 

a inteligência, e estimulamos a

sensibilidade criadora. E' o 
proprio governo que promove 

as nossas

iniciativas intelectuais, assim como é a 
própria 

arte nacional 
que 

iaz

viucstão de ser, neste momento, a maior testemunha desse estímulo.

Esta secção da revista, 
que predente 

ser um reflexo dessa ín-

iluncia política 
sobre a evolução social, intelectual e artística tio lira-

sil 
que 

vivemos, não é mais, afinal de contas, do 
que 

um reflexo 
que

sensibilidades representativas traduzem, em nome do sentimento geral,

daquilo que 
experimentamos 

nas ruas ou nas oficinas, nos labora-

torios ou nos 
gabinetes 

de estudo, nas livrarias, nos salões de concerto,

nas salas de cinema ou nas 
platéias 

dos teatros, nos auditoriums «Ias

tonferencias ou nos corredores das universidades.

Só um 
progresso 

social sensível, 
permitiria 

uma evolução 111-

telectual palpável 
ou uma evolução artística apreciavel. 

li como tais

progressos 
constituem, por 

si mesmos, 

"permissões" 

políticas 
ineludi-

leis são às diretrizes 
políticas 

do Estado Nacional 
que 

devemos atri-

buí-los. Negá-lo seria negar a evidencia da 
própria 

realidade. Cego,

nesse caso, não é 
quem 

não vê: é 
quem 

não 
quer 

vei •
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IX

COM 

(i Revolução de 
30, que 

não

Visava, apenas, forçar 
uma evolu- 

•

çfío 
social 

que 
se adiava indefini-

damente, mas convir que 
um 

processo

histórico se desenv.dvesc, por 
si só, o

Brasil 
pôde 

caminhar com o assenti-

meti to real de seus filhos. 
Ate então,

vivíamos de fórmulas, 
embriagávamos

ou embriagavarn-rios de fórmulas.

Levados pelas 
melhores das intenções,

o delírio das teorias sempre constituiu

o nosso 
grande 

mal. Éramos, todos,

** 
constitucional izan tes", como o disse,

de uma feita, 
com muito espirito, o

austero nuirquês do Paraná, talvez a

maior figura 
do império, esse de 

quem

se diz ter sido o sustcntàculo invisível

de todo aquele edifieio 
que 

se desmo-

rouoti 
"(l<' 

sonolencia para 
usarmos a

expressão dt' 1 avares liastos.

Mas, não foi 
o segundo império 

que

lançou os 
germes 

de libedalismo curo-

peu 
entre fios. Hes vinham de longe,

dos movimentos inconseqüentes dos es-

tudantes que 
chegavam de C.oimhia, do

sonho daqueles 
"intimo> 

das 
'etias 

que,

por 
serem os únicos 

que 
as cultivavam,

através dos ensinamentos dos 
professo-

res da famosa 
Universidade lusa, con-

seguiam, apesar dos vinte anos inceti•

diários. 
44inflamar 

a cabeça dos bom-

beiros" de cabelos brancos de então.

Sempre 
pusemos 

as nossas esperanças

numa Constituição liberal, viesse de on-

de viesse, decalcada sobre 
qualquer 

mo-

delo, contanto que. 
em função 

dela, es-

tivéssemos em 
pé 

de igualdade... teo•

rica com os do \>clho mundo.

Desnevendo o acontecimento memo-

ravcl daquela manhã de Maio de 1823,

Armitage escreveu 
que, 

entre os 
que 

se

reuniam 
para 

assinar a nossa 
primeira

Carta, 
"excetuad 

s <1* trfs \ndradas. lia-

via mui 
poucos 

indivíduos, é <{iu os

havia, acima da mediocridade' O

julgamento 
de Armitage e por 

demais

servero. Essa 
44mediocridade" 

iluminada

não 
poderia fazer 

mais do 
que fez:

doou-nos uma bela e lomantica Consti-

tuição, tão bela, no (juc diz respeito a

forma 
e às intenções da letra, 

quanto 
os

mais dignos modelos dos 
quais provinha.

Mas, imitar, só, não c mediocridade. Os

noventa constituiintes ciam 
'iodos 

mais

ou menos ilustres", com > diz Varnha-

gen, 
e não há 

que 
lhes criticar os in-

tuitos 
patrióticos 

se, conforme assegu-

ra Aristóteles, ninguém erra concien-

temente. Menos influenciados pelo 
meio

do 
que pelas 

idéias, seu mal talvez re-

sidisse no fato 
de se apressarem tanto

para 
nos 

presentear, para presentear 
um

povo 
de 

quatro 
milhões (dentro os 

quais

um milhão de analfabetos e 
quasi 

ou-

tro de estrangeiros, iv.z maioria 
portu-

gueses) 
com uma Carta de acesso difi•

cil a 
400 

mil c 
pouco 

semi-letrados.

Como esses homens, na maioria se-

nhores de engenho, ou simples agrega-

dos, fazendeiros, 
ou indigentes 

"meici-

ros", 
poderiam 

manifestar a sua vonta-

de? Ai, 
precisamente, 

começa a histo-

ria do nosso desajuste, essa famosa 
his-

toria das 
44revoluções 

brancas" de 
que

o 
pais foi 

vítima tantas vezes, se cjui-

sermos compreender as revoluções (jue

partem 
do alto como uma evolução for-

cada.

Não 
precisaremos 

recorrer aos escri-

tores ou apelar 
para 

a memória dos es-

tudiosos de historia 
patria, para 

re-

cordá-lo.

O recenseamento d-i 
70, 

o 
primeiro

que 
se fez 

entre nós, mostrará, com mui-

to mais 
propriedade, 

na rudeza silencio-



A URDEM POLÍTICA K A EVOLUÇÃO SOCIAL 365

sa dos números, aquilo (/ue os 
palavras

não exprimem.

Escravos analfabetos, 

"falecidos 
e

nascituros, todos, começam 

"votando

nas chapas dos coronéis ou dos (ompa-

dres. até 1889...

Não votam (c 
obvio) com a concien-

cia, nem votam, tão somente, com o co-

ração. Votam com o elementar inte-

resse individual, quasi 
instinto (te coti-

servação, porem jamais 
com o ititcics-

sc do Brasil <>11 com o 
programa 

de um

partido.

AIas zonas rurais, o fazcndeho 
mais

próximo, possuidor 
di) maior número

de léguas de terra cuHivaveis, c o cite-

fe político 
obrigatorio. F. a sua 

pa-

lavra c lei. Xos 
perímetros 

urbanos, o

melhor orador, o 
portador 

da melhor

qualidade 
daquela labia a (jue st tefj

ria o 
padre 

Vieira, falando 
de D. João.

tia 
"Arte 

de Furtar" (... 
nós lhe num-

damos assnear, Vossa Majestade nos

manda, em troca, uma labia doce...")

O 
que 

dispuser do maior número de

cm 
pregos 

c o seu correspondente, 
no

extremo oposto. .ls (idades e as sei-

ras. . .

Infelizmente, foi 
esse, em síntese

apressada ou cm resumo de conclusão,

o espirito social do líuisil 
que 

veio da

Colonia, tomou corpo no 
primeiro 

im-

perio 
c 

prosseguiu 
na Republica, até às

vésperas da Guerra d 
' 

>9' 
1* Ira-

zendo-nos u comoção do mundo. agi-

tou-nos um pouco, 
abrindo-nes os olhos.

Depois já 
não criávamos teorias

.<om 
papel 

carbono, nem criticávamos

as nossas instituições com os críticos in-

i* leses 
(Erskine 

May, i;. Martin...) ou

"franceses 

(Odilon 
Barrot, Prevost Pa-

radol...) ou americanos, das constitui-

ções 
dos respectivos países, 

como anti-

garnente 
era moda.

Começamos a olhar 
para 

nós mes-

mos, com,) a criança da anedota, fitati-

do o rei e 
gritando: 

"ele 
está nú, o rei

está nu'. Essa nudez, 
porém, 

era dis-

farçada pelos políticos 
republicanos que

herdaram, dos 
"constituintes 

de 23» a

mesma habilidade maneirosa sem a ate-

nuante das mesmas 
"redentoras" 

inten-

çÕes. 
Nessa altura, em substituição, ou

em contraposição ao 
preconceito patrió-

tico, a 
pega 

mo-nos ao outro, de conse-

qucncias 
muito mais 

perigosas 
e muito

mais universais: o 
preconceito político.

Foi 
preciso que 

alguém, investido de

uma real missão histórica de explica'

ção 
imponderável, nos livrasse dele, às 

^

portas 
do abismo ({ue os mais avisados

e os realmente sinceros previam, 
denun-

ciando-o.

Então, a llevoluçã > de 
30 

surgiu, de

baixo para 
cima, 

provocada pelo povo,

num desafogo de seus recalques secula-

res. Foi a 
primeira 

manifestação con-

ciente do lirasil e o inicio fecundo 
de

um novo ciclo 
para 

a sua vida. lata

a nossa vida (jue se 
prolonga, 

hoje, tium

processas 
de evolução sócia! de ritmo

proprio, 
natural, ritmo esse que 

é um

milagre de uniformidade, na América,

(¦ uma surpresa de trabalho, paz, 
oídem

e 
progresso, para 

o testo do mundo, co-

mo as 
páginas que 

si segueit procura 
n

documentar.
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\Vstas Ixíninas de regionalismoâ o autor qtier 
dar aos leitores ama irn

, una t*da dos homem da Amazônia, suas m,ser,as. des-

<,<><¦ »<»

íJ.•'» zJTJ...

outro, acumulava 
as funções 

de mestn simplória

sssm *«» 

w.-«, <?«<•

tanto extasiaram 
o velho HumboUlt.

AQUILO 

sim era, afinal, o Inferno

Verde... As casas todas, contadas,

n5o 
passavam 

de dez, uma ou outra

de telha e tijolos, as 
paredes 

cheias de

crateras com a 
queda 

da caliça. As ou-

tras tinham apenas a fachada embai-

reada. O capim, em torno, encobria as

intimidade*. 
Distantes, uma aqui outra

acolá. Os homens, esses, não eram mais

de vinte. lembro-me, ao acaso, de alguns:

Elias Caldas Zaguri, prefeito. 
l»m su-

jeito amigo da familia, composta de

mulher e vários filhos que 
ficaram em

Manáus esperando-o, 
certos de 

que 
um

dia ele iria buscá-los também, Estava,

há muito, desempregado 
antes de aceitar

o cargo, pois perdera 
o lugar de 

guarda-

livros que 
exercera durante vários anos

numa firma do comercio baré. O 
juiz,

doutor Garcia, vermelho e baixote, foi a

transferido para 
aquela comarca por 

sei

compadre 
e amigo do último governa-

dor; Esse, coitado, levara a família. Que

coisa dolorosa a vida dele. A mulher

doente, os filhos doentes, ele 
proprio

doente, sem remedios, sem médico, sem

nada. a não ser o dinheiro junto 
com

tanto sacrifício e 
que 

de um momento»

para 
o outro 

perdia 
todo o valor . Havia

mais o tenente Pio Sousa, comissionado

110 cargo de delegado de 
policia. 

Era um

caboclo reforçado, que 
deve estar velho.

Contador de casc>s que 
aconteceram; 

s<>

aconteceram... 
Cada «ml Ele sempre

no meio. brigando, valente. Jogava 
do-

mi nó como gente grande. Quando 
come-

çava, 
não 

queria parar. 
Irinta 

pontos,

vinte 
pontos, 

dez 
p 

intos 
— e ia tomando

nota num caderninho preto 
em 

que

guardaN 
a os endereços dos amigos da ci-

dade. Nunca se soube a sua condição

civil, mesmo porque 
não havia neces-

sidade disso. Os homens, geralmente, 
só

fazem questão 
dela na frente das mu-

lheres, e mulher ali era coisa que 
nunca

se via. Depois desse, o Bezerra, antigo

secretario-tesoureiro 
da 

prefeituia que

ali se fixara 
pela 

inutilidade de se ir

embora, por 
não ter talvez 

para 
onde

ir. Morava numa barraca de 
palha, 

cons-

Uuida bem 
próximo 

ao barranco. 1V>

terreiro que 
ele fizera à 

porta, 
onde a

gente, 
à tarde, sentava, esperando pelo

café 
que 

a mulher tratava logo de
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aprontar, descortinava-se um 
panorama

sobeibo. <> Rio Negro cv.rrendo lá em

baixo, 
preguiçoso, 

c}ii;isi 
parado. 

Havia,

em tudo, uma imobilidade enervajrfíe.

(iue mexia com a 
gente... 

Dos ouiros

não me lembro. Mas sei cjue os havia,

inclusive, um agrônomo recem-cliploma-

do cpie aceitara o cargo cie diretor do

campo-e\perimental 
— 

até onde se ia

por 
uma 

picada que 
corria paralela ao

rio, — certo de 
que 

aquela nomeaçã >

eqüivalia a uma sorte 
grande. 

O campo

cia um \asto roçado 
que 

o mato ven*

cera...

Os dias, compridos, entrando uns 
pc-

los outros, tão devagar, 
pareciam 

t uni

o rio se metendo 
por 

entre as margens,

mole, mofino... Ninguém acreditava

nunca, 
por 

isso, nem 11a folhinha nem

no relogio (pie havia na sala das aucli-

encias da 
prefeitura, 

aberta, diariamen-

te, cias onze às cinco, conforme o hora-

rio das repartições 
públicas. 

Ali esta-

vam, dentro desse 
período 

de tempo, as

autoridades, somente as autoridades.

Às 
quintas-feiras, porém, 

o expediente

começava mais cedo. A s nove horas em

ponto 
entrava o 

juiz, 
vestido todo cie

branco, respeitoso e 
pontua' 

O zeladoi

da 
prefeitura, que 

era também o cozi-

nbeiro, surgia, então à 
porta princ 

ij>al

da casa em 
que 

aquel; funcionava, 
pre-

dio baixo, de 11111 úmeo 
pavimento, 

com

uma única 
peça 

assoalhada 
— 

a sala das

audiências, precisamente 
a sala das au-

diencias, e entrava a agitar, com violen-

cia, uma velha e rachada campainha:

tlin-tlin, tlin-tlin, tlin-tlin, informando,

em seguida 
— 

"está 
abola a audiência

do senhor doutor juiz 
de direito, está

aberta a audiência do senhor doutor

juiz 
de direito . Para ficar, todavia, ao

serviço da 
justiça, 

de acordo com a 
pia-

xe, 
punha 

o zelador aos ombros uma

pequena 
capa 

preta, 
bastante usada já.

Cumprido o ritual, constatado o fracasso

dos seus esforços honestos, assim como

se clava a trabalho de declarar aberta a

audiência, tratava também de fechá-la,

despindo a capa e 
guardando por 

oito

dias a campanha, que 
tinha o nome

de matraca. Quem 
o visse, de longe,

sinceramente convencido do exercicio

daquelas funções, encontraria motivo

para 
rir. Pensando bem, 

quero 
crer 

que

o não faria, considerando que 
o 

prefeito,

o delegado, o 
juiz, 

nao eram mais felizes

em se desobrigando das suas... E inda-

garia: 

— mas 
para que prefeito, 

se os

impostos não chegam a trinta contos

anuais; 
juiz 

c delegado, onde não ha

ninguém 
para prender 

nem 
julgar, 

vi-

vendo em 
plena 

e completa liberdade,

por 
falta de cadeia, o único sentenciado?

A resposta viria imediata, dada, certa-

mente, 
por 

um daqueles 
poucos 

homens

obstinados 
que 

não desistem nunca:

para que 
Barcelos continue, continue

apesar de tudo.

Barcelos, aquele miserável 
povoado

que 
a 

gente 
encontra subindo o Rio Ne-

gro, 
depois de haver vencido dias de

\ iagem naquelas ehatinhas de roda à

popa 
do atual SNAPP ou no 

gaiola 
de

propriedade 
e Io serviço 

particular 
de

}. 
(i. de Araújo .os 

quais 
vão até São

Gabriel uma vez 
por 

més 
— o 

primeiro

por 
força de um antigo contrato e o úl-

tiino 
para 

receber toda a 
produção 

da-

quela 
zona, cujo 

principal 
elemento é a

piaçaba, 
em 

pagamento 
dos forneci meu-

tos de mercadorias, roupas e utensílios

que 
faz à sua 

gente 
como o 

principal,

senão único aviador. Barcelos foi, ha

cerca de dois séculos 
passados, 

a mais

importante cidade do Estado cio Amazo-

nas. Escolhida, em *757» 
P^111 

sede da

Capitania cie São 
José 

do Rio Negro,

então criada, 
poucos 

anos depois, em

i7<)i. 
perdia 

essa condição com a trans-

ferencia da capital 
para 

a localidade

denominada Barra do Rio Negro. A

reação encontrada determinou, porém, 
a

anulação oito anos mais tarde daquela

medida, voltando Barcelos a sua condi-

cão anterior de sede do 
governo 

até

1804, 
quando 

teve 
que 

ceder o título

em favor daquela que 
se tornaria a lin-

cia Manaus dos nossos dias.

Daí 
para 

cá entrou em franca deca-

ciência até chegar ao estado de verdadeiro

abandono atual. Quem 
ali desembarca,

hoje, conhecendo o 
papel que 

Barcelos

representou nos 
primordios 

da civiliza-

cão amazônica, dificilmente acreditará

que 
is^o tenha realmente acontecido. A

não serem aqueles enormes blocos de

mármore, 
pilastras 

e colunatas quebradas

que 
ainda existem 

por 
lá, 

quasi 
soter-

radas, nenhum outro atestado nos é ofe-

reciclo 
para 

comprovar a sua desapare-

cida opulencia. Esises blocos, 
porém,

têm suscitado controvérsias a respeito,

pois 
enquanto Wallace 

afirma, por

exemplo, que 
os mesmos eram destina-

dos à construção de alguns edifícios 
pú-

blicos 
que, 

entretanto, nunca foram 
eri-
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gid<>.\Aurélio 
Pinheiro se* apressa a

esclarecer 
que 

"no 
solo desventurado de

Nfariuá ainda se encontram vestígios das

edificações de 
Joaquim 

Tinoco Valente

e de Ix>Ih» de Almada, Governadores da

Capitania de São 
José 

do Rio Negro,

erguendo 
palacios, fábricas 

e 
quartéis,

num 
grandioso 

sonho de 
piospeiidade

e de firça 
para 

a terra ilimitada 
que

governavam 
e defendiam 

— convictos

de 
que 

aquela soberba Marina, à mar-

gem 
da negra caudal, seria a célula de

nula a civilização da bacia amazônica".

O 
que 

se deduz de tudo isso é 
que 

cies

atestam, de uma forma ou de outra, al

guina 
coisa de suntuoso 

que 
o tempo

ainda não conseguiu fazer desaparecei

de todo, talvez unicamente 
porque 

a sua

gente* 
não deixa. Ksses lagedos hão de

ficar sepultados naquelas terras, a

exemplo dos 
que 

se lembraram, um dia,

nesse 
passado que 

vai tão longe, de eu

grandece-los 
c de lhes dar um destino

melhor.. .

Quando 
os navios, agora, apitam, sau-

cftmdo os 
que 

ainda subsistem, a 
quebra

do silencio 
que 

se repete 
pelos 

cimos r

floiestas 
parece pretender 

despertai al

gtic-m que 
clá a impressão cie dormir,

embalado 
pelo 

canto dos 
pássaros 

á

sombra daquela scivosa vegetação cjue é

uma surpiesi 
para 

os nossos olhos deva

visados, c.»m c»s seus 
pés 

de café 
pejados

de frutos 
graúdos 

caindo de 
podres,

perdidos 
no chão... Nessa ocasião, como

se uma forca estranha impelivse oculta-

mente os últimos homens cjue se dirigem

para 
bordo afim de adquirir alguns 

qui

los de 
jabá, 

algumas latas de carne de

conserva, farinha ou cigarros, ou 
— 

como

era o nosso caso 
— 

filai 
o almoço ou o

jantar, que 
valiam 

por 
um manjar caido

do céu, regado com aquela cerveja 
gc

ladiuha cjue o Amaro nos mandava 
gen

tilmente fornecer, 
— todos corriam, 

pres-

surosos, 
para 

a 
pequena 

embarcação,

como se fossem trabalhar na descarga

de outros blocos de mármore 
para 

re-

construir a sua antiga cidade...

Mal, 
porém, 

o 
"gaiola" 

partia, 
o si

lencio cie novo voltava a reinar cnvol

vendo os homens e as coisas. Os únicos

momento de alegria 
que 

se verificavam

entre as escalas dos vapores eram 
pro-

porcionados pelo 
regresso dos três robus-

tos caboclos cjue o 
prefeito 

fizera nomeai

para 
os cargos de 

guardas 
municipais

previstos 
no orçamento, dois dos 

quais

se entregavam, exclusivamente, à 
pesca,

trazendo, ao cabo de um dia de traba-

lho, dois ou três enormes 
pirarucus 

e ou

tras tantas ovadas e 
grandes 

tartarugas

enquanto o terceiro se embrenhava 
pe

Ias matas à caca de veados, 
pacas 

e ca-

pivaras, 
os 

quais, 
depois de devidamente

retalhados. 
garantidas 

;is necessidades

"do 
mundo oficial", eram fornecidos a

preço 
baixo aos outros moradores. Esse

foi. a meu ver, o único serviço 
que 

um

homem honesto e inteligente 
poderia,

nas circunstancias em 
que 

lá se encon-

trava <> 
prefeito 

de então, 
prestar 

ao mu-

nicipio e aos esus 
jurisdicionados. 

Du-

vido cjue, ate'- hoje. não se lembrem

dele em Barcelos, vc é 
que j;í 

o tira

i .mi de lá .. .
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GRACIUAXO ramos

Nessa 
pagina 

d< 
puro 

regionalismo o autor 
pincela 

um 
quadro 

típico do

Nordeste do lirasil — 
o 

que 
era a repercussão de uni movimento revotu-

cionario. 1 odas aquelas cenas são 
passadas 

rapidamente em revista. l*o-

hticos, a cochichar boatos alarmantes, 
fazendo a revolução. Deputados de-

solados, 
porem 

(tendo, até às ultimas. no 
governo 

atitigo. O azájama

palaciano, 
onde, aqui e acolá, açode um segredo ou uma arenga abafada. 

%

O indefectível feriado <juatidot 
finalmente, a revolução triunfa. Orado-

res nas 
praças, 

dando expansão aos seus entusiasmos insopitados. Enfim,

e um 
quadro 

sugestivo de tomo repercutia naquelas regiões uma revolu•

ção embriotiaria.

A 

CIDADE ainanheveu (alma e tudo

indicava 
que 

assim 
permaneceria

muitos anos. \s lojas abriram-st»

na hora certa. os meninos marcharam

para 
a escola ,os 

pais 
de familia busca-

rain meios de aumentai a receita, as mo

ças 
leram os 

programas 
do cinema e as

notas sociais, os funcionários assinaram

o 
ponto 

na repartição.

I m 
jornal 

afirmou cjue as coisas iam

bem, outro arriscou timidamente 
que

talvez elas 
pudessem 

melhorai um 
pou-

co. Nenhuma novidade. Os matutinos

requentaram noticias, os vespertinos co-

piaram 
os matutinos.

Ao meio-dia chegou, num telegrama

curto do Presidente da República, a in-

formação de 
que 

tudo se achava em or-

dein. Os boatos relativos a distúrbios

no Sul não mereciam importancia, e as

classes armadas se mantinham vigilan-

tes. em defesa da autoridade.

O 
governador 

enviou o telegrama à

imprensa oficial, depois telefonou mau-

dando suspender a 
publicação 

dele. En-

trou no automovel, deu uma volta leu-

ta 
pelas 

ruas, observando os 
grupos.

Evidentemente o 
público 

estava s;itis

feito: não valia a 
pena 

agitá-lo anun-

ciando bagunças. Regressou ao 
palacio,

folheou alguns 
papeis 

e telefonou à im-

prensa 
oficial ordenando a 

publicação

do telegrama. As duas horas reuniu os

secretários, o comandante cia 
policia 

e

amigos de confianca.«» j

O 
negocio está 

piorando.

Onde?

No Rio Cirande do Sul, cm Minas,

na Paraíba. Creio cjne em Pernanibu-

co 
já 

começou.

Estamos 
fritos, murmurou alguém.

Se Pernambuco for abaixo, tomam isto

sem um tiro.

Mas o comandante da 
policia 

exibia

disposições belicosas: num instante or-

ganizou planos, guarneceu 
as fronteiras

e dinamitou as 
pontes 

sem dificuldade.

À tardinha zoaram cochichos e a tor-

cida manifestou-se. No dia seguinte

houve alarma. Cidadãos 
pacíficos 

mos-

travam-se moderadamente revoluciona-

rios. Outros apoiaram o 
governo, 

re-

solutos. Sempre se haviam conser

vado longe dele, mas na hora do 
pe-
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rim» estavam clcc ididos e 
queriam 

sacri-

ficar-se. Essa firmeza durou uma sem a-

na. com intercadencias.

A sala dc 
jantar 

do 
palacio 

abriu-se.

K a noite inteira ali fervilhavam su-

jeitos 
do interior, 

que pisavam 
nas 

pon-

ias dos 
pés. 

segredavam nos vãos das

janelas, 
escutavam as opiniões dos 

|h>-

liticos sentados em red >x da mesa enor-

me. Nunca se tinha visto democracia

tão 
perfeita. 

C)s deputados estiravam o

beiço com desânimo. Nenhum desejo de

luta. Havia, 
poiém. 

um otimismo re-

intente.

— 
Governo c 

govern 
>.

Kmlx)ra defendendo-se 
pouco, 

era na-

tural 
que 

se agüentasse. A multidão

crescia, aumentou demais 
quando 

apa-

receiam os fugitivos do Recife. Chegou

piimciro 
um delegado de 

policia, 
ma-

gio Júnebre, dc fala doce, óculos 
pie-

tos e modos de 
pastor, protestante. 

l)e-

pois 
viertfin muitos, narraram casos. E

os voluntários 
perderam 

o ânimo. Con-

tinuaram a andar em torno da mesa, a

reunir-se em inagotes 
perto 

das 
janelas,

mas retiravam-se logo, escorregando no

soalho muito encerado. O comandante

da 
policia 

esqueceu os 
planos 

dc resis-

tencia e entrou a falai em hospitais de

sangue, aflito.

l'ma noite alguns cavalheiros 
ponde-

iosos tiveram uma longa entrevista com

o 
governador. 

ignoram-se os termos da

conversa. Provavelmente se referiram a

I). Pedro II e às desgiaças 
que 

amea-

cavam o Estado. As onze horas S. Excia.

embarcou.

E ao amanhecer toda a cidade se co-

Iniu de bandeiras \eimelhas. Decla-

íuaram se discursos inflamados em

"meetings", 
um orado» furioso aconse-

lhou o 
povo 

a 
queimar jornais. 

Foi

apupado, deixou a tribuna, veio outro,

que 
recomendou 

prudência.

As repartições feriaram, os estabeleci-

meu tos comerciais fecháram-se, a 
guarda

civil, hesitante, não sabia a 
quem 

ol>e-

decer.

Tinha-se evitado o barulho, graças 
a

Deus. Espalhou-se nas ruas uma ale-

gria 
sincera. Alguns ataques ao gover-

no caid>, ataques ligeiros: realmente es-

tavam agradecidos a ele 
por 

se ter ido

embora antes da briga.

No outro dia começaram a entrar nos

quartéis 
as tiopas rebeldes, 

pouco 
nu-

nterosas 
— 

e os cidadãos 
que 

se haviam

apressado a chamá-las inquietaram-se. O

palacio 
fôra abandonado muito cedo.

Se o Presidente da República endure-

cesse e triunfasse, viriam complicações,

desgostos.

Felizmente a invasão engrossou, cm

poucas 
horas todo o Estado era uma

vasta caserna. Explicava-se 
que 

ele não

se tivesse defendido. E 
para que 

defesa?

Na verdade os freqüentadores do café

sorriam, certos de 
que 

sempre tinham

vivido 11a oposição, e até 
pessoas que

uma semana antes cochichavam na sala

de 
jantar 

do 
palacio 

surgiram farda-

das, com energia e galões.

Vários se acautelavam, pensado 
no

Rio. e, bastante dignos 
para 

renegar dc

cliofre convicções antigas, limitavam-se

a introduzir 110 bolso um lencinho en-

cai nado. Via-se dele uma 
ponta 

dis-

creta, 
que, 

cm conformidade com as 110-

ticias, mergulhava ou reaparecia. De-

pois 
da vitoria foram esses os mais afoi-

tos e intransigentes. Não mereceram

demasiada atenção.

A maioria animava-se de verdade, ofe-

recia moedas de 
prata para 

a liquida-

ção 
da dívida externa, esperava 

que 
al-

tos fornos se construíssem de repente,

corresse o 
petroleo 

e a 
população 

subis-

se a duzentos milhões. Esses desejos en-

curtaram-se, mas ainda ficaram exten-

sos, e moços verbosos, falando muito 11a

realidade brasileira, 
procuraram 

em 
pai-

ses distantes receitas convenientes aos

males nacionais. Os 
políticos 

maduros,

educados na 
poesia 

e 11a retórica, arre-

piavam-se 
ouvindo sujeitos imberbes 

que

se agarravam à economia e à sociolo-

gia, 
citavam livros desconhecidos.

— 
Que 

materialismo!
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MARQUES REBELO

Dá-nos o autor mais um artigo desta serie. Hoje, foealiza 
ele a vida 

quo-

tidiana de uma familia 
burguesa no Rio de Janeiro. £' uma descrição si)u-

f)les 
e realista, sem artifícios, mostrando ao leitor o 

que 
c a vida domes-

tica de hoje tia Capital da República.

O 

LIXEIRO 
já passou 

com o 
pro-

grama 
diário: bater de latas na

calçada, 
pigarros 

tremendos, re-

cia inações, berros entre ferozes e amoro-

sos 
para 

a mula de caroça: 
"Pra 

frente.

Simpatia! Tá te fazendo de engraçada

hoje, 
peste!"

Agora as obras da vizinhança estão

chamando os operários, num malhar

sonoro de ferro 
— 

pem! pem! pem! 
São

sete horas.

Dona Consuelo é a 
primeiia 

a se lc-

vantar. Seu Alfredo vem muito depois.

E' funcionário 
público, 

só entra às onze

na repartição, de maneira 
que 

tem tem-

po 
de sobra.

E' ela 
quem 

tira os filhos da cama:

— Está na hora do colégio, crianças.

Luiz Fernando e Maria Lúcia não 
gos-

tam muito nem dc acordar cedo nem

de colégio, mas são coisas 
que 

a vida

obriga e não há remedio senão acostu-

mar. Enquanto estão no banho, dona

Consuelo está na cozinha. Ela é 
quem

faz tudo cm casa. Empregada, nos tem-

pos que 
correm, é esse desespero 

que

se sabe: não há nenhuma 
que preste,

todas umas lambusonas, umas mal-

criadas muito 
grandes 

e um dinheirão

para quem quiser!

A agua está fervendo 
para 

o café.

Dona Consuelo assobia, canta, mexe-

nisto, mexe naquilo, naquela atividade

matinal de todos os dias.

Onde está o abridor de latas? Quer

ver 
que 

este 
pequeno 

andou mexendo

nele... !'. *(.

Vai se informar com os 
garotos, que

não sabem do objeto. Seu Alfredo 
já*

está acordado, mas, segundo o hábito de

quatorze 
anos de funcionalismo, está

deitado na cama, em 
posição 

relaxada,

de olhos abertos, 
"gozando 

a manhã".

Você viu o abridor dc latas, Al-

fredo?

Ele responde seco, com 
preguiça:

Não.

Dona Consuelo dá uma batida em re-

gra 
110 armario. Procuia 

que procura,,

afinal dá com o maldito ferro num can-

tinho, atrás da lata de mate.

A agua 
já 

está fervendo, o bico da

chaleira fumega. Prepara o café, abre

a lata de leite condensado, carrega tudo

para 
a sala de 

jantar, 
onde os 

príncipes-

— conforme a 
própria 

expressão de do-

na Consuelo 
— 

já 
estão aboletados, brin-

cando com as colheres.

Colher não é brinquedo, larga is-

so, menino!

?
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Enche clifcaras de metei medo c c 111

via de regra sujeitas a íepetição.

Enquanto comem, temos convcisas de

vários tipos.

Higiênic as:

Vocês lavaram os dentes, ciiaiuav

Uvamos. sim senhora.

Ksc olares:

Vocês estudaram a*» limões cüieitor

Estudamos, sim senhora,

l i 0116111 i( as*.

Seu Cone alves cada ve/ maiula o

pfio 
meuoi . 1 111a vergonha! Acaba «1

H_»ei 11 c* só vendo ele <0111 uma lente.

O toro fica mudo, mastigando.

Bote mais um 
jmhico 

de leite aqui.

mamãe. 
|H"de 

1 uiz Fernando.

 |®ra mim taml>ém. mamãe, emenda

Maria Lúcia.

Dona Consuelo, que 
tem um certo

orgulho tio apetite clo^ filhos, icenchc

as chícaras. () relogio 
(meio 

carrilhao)

pievine que 
taltam 

quinze para 
as

oito.

Depressa, 
pequenos!

Má a debandada afobada. De casa 
j>a

ia o colégio é 11111 l)om 
jied.iço 

a 
pé 

e

as aulas começam às oito na exata.

• • •

Nove hoias. Dona Consuelo já 
ateu-

deu ao 
quitandeiro. 

brigou com o cai-

xeiro. reclamou a carne do açougueiro

— nervo so. nüo tem cabimento. Se

continuar assim, mudo outra \e/ 
paia

o açougue de seu Caetano.

Seu Alfredo aparece, segurando .1 tal

ça 
de andai em casa, reclamando:

Onde é 
que 

esia meu c i 11 i<» \e

lho?

Revista 11a casi. 1 oi eiiconnaclo de

baixo do etager. Dona Conseulo. 
que

protege 
muito o Sultão. disse:

Isto e arte do Luiz Fernando.

Seu Alfredo, barbeado e com um ba-

nho de chuveiro, 
que 

é uma tradição de

família, senta-se na mesa 
(dá-se 

ao luxo

de torradas) 
para 

tomai o seu mate.

porque 
o mate é o chá brasileiro, mui-

to melhor 
que 

o chá. mais fresco, mais

diurético, mais barato, mais 
patrióti-

co, etc. K temos nova sessão de 
per-

guntas 
e respostas, com dona Consuelo

em 
pé. 

encostada na mesa.

Você 
já pagou 

o armazém?

Já-

Tudo?

Tudo.

F. seu Mcxandrc:

I amliém.

Madalena telelonou?

Não.

O telefone de cjue so utilizam e o c;a

farmacia, pertinho, 
e Madalena e a li

Dia mais velha, louca 
por 

cinema. Es

tá na i.isi da madrinha, em Copacaba

na, sob o 
pretexto 

cie tomai banhos t.;

mar, 
porque 

está muito anêmica, preci-

saneio de »l. mas na verdade» 
para 

li

cai li\re dos \elhos, andar quasi 
nua.

flertai .1 
grande, 

tomai sorvetes, dansai.

fumar, e tazei outras coisas chiques. Os

dois 
pensam, 

mas não dizem ingrata

\s de/ horas é cjue começa a lufa-luta

Onde e cjue está a minha camisa

Não tenho camisa, Consuelo

Bem cjue linha. Dona C jiisucIo cíu

'^.1 e mostra:

Fstá cego?

Seu Alfredo também não tinha meias

nem lenços. I inha tuclo. Dona (.ou

suelo i.i vei 
— está aqui! K afinal vai

para 
a mesa e engole o almoço com

sobremesa de banana frita, açucat e (.1

nela; chupa o cafezinho reejuentado <

sai de cigarro 11a boca 
paia 

apanhai o

bonde do horário, onde cumprimenta

uma boa 
quantidade 

cie 
passageiros.

Dona Consuelo lica absoluta nos seus

domínios.

Meio clia c meia. Regresso da dujila

escola 1 com unia fome monstruosa. No

\o almoço, mais 11111 
pouco 

clc* bananas

fritas. Depois a dupla some-se 
pela 

\i

ziiihauça, Maria Luci.i metida 11a casa

das amiguinhas. e Luiz Fernando, se

gunclo 
dona Consuelo, 

">enij>re 
no meio

cia molecada".

1 rês horas. Quem \isse os dois 11a

hora do lanche imaginaria epie não co

mia 111 há unia semana. O 
prato 

ci»

mingáu dá 
para 

alimentar, folgadaraeu

te, uni regimento. Rasj^aclos os 
pi 

atos

mono suiniço.

Dona Consuelo 
já 

está com o 
jantai

110 fogo. Deu uma conversinha com do-

na Matilde, 
pelo 

muro cio lado direi

to, outra 
palestrinha 

com dona Filo

mena, 
j>elo 

muro do lado esquerdo. Com

dona Eulalia, 
que 

fica 110 muro dos

fundos, a 
palestra 

é mais difícil, 
pois
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cm d 
galinheiro 

c 
goia 

beiras 
para

atrapalhai 
— 

a conversa fica mais 
por

sinais do (pie 
por palavras. 

Depois vai

se sentar no banquinho cie costuras,

porque 
o marido está com as camisas

em 
petição 

de miséria Maria Lúcia 
pre-

< i^a de vestiilo novo 
para 

sair 
(matinée

:le domingo no cinema Maracana) e Luiz

I <¦ i liando anda num relaxamento com a

oupa c|tie não ha ninguém «[11<.* agüente.

Ouatio e meia. Nova apaüção tia du

nla, com uni tonvite 
para 

banho e 1011-

».i limpa. I (piando eles se dedicam

1111 
pouco 

.'i< tarefas escolares, mas to-

sno a mesa fica 
perto 

da 
janela, 

é um

minuto de olho no livro e dez na rua.

• * *

t inco horas. 1'oaletc de dona Con

suelo . lianho c < »i11 agua de Colonia, vi s-

tido de bolinhas, com avental por 
cima

para 
defendê-lo. e sapatos tipo sandalia,

ckIo aberto, muito cômodo. Sem meias

>01 calor e economia.

# # #

vis e meia. Filtrada triunfal de seu

Vlfredo. com vespertinos debaixo do

braço, embrulhos (café. pão 
da Pada-

. i.i Irancesa, remedio 
para 

o nervoso)

íjueixaiido-se do calor na cidade boi-

1 ivcl 
- e do chefe da repartição 

— 
um

bandido! Passa 
pelo 

banheiro, lava o

iosio 
para 

desafogar, muda o 
pijama 

de-

pressa 
e vai voando 

para 
ver as gali-

ilhas chocas.

() último c111 c* entra é o Sultão 
(trinta

rat as misturadas), rabo em 
pé, 

com unia

fome danada. Passa os dias na rua.

Inimigo de banhos, responsabilizado

unanimemente pelas pulgas 
da casa.

O 
jantar 

é a única refeição 
que 

todos

fazem 
juntos 

durante a semana e durante

o ijiial os filhos são repreendidos de va-

rias maneiras e 
por 

variadíssimas cau-

sas. Mas, como a fonie é conciliadora,

tudo acaba muito bem às sete horas 
pa-

ra seu Alfredo, 
que 

vai tirar a tora 11a

varanda, na cadeira cie balanço, e 
para

os 
garotos, 

epie voltam 
para 

o seu ver-

dadeiro domicilio «1 rua. Para dona

Consuclo, não. 1 em 
que 

tratar ainda

da cozinha, lavar os 
pratos, guardar 

a

louça, arear as 
panelas... 

O radio es-

tá ligado 
para 

a Estação do Povo 
—

sambas, marchinhas, coisa decente, 
pia-

das de matuto, 
português, 

turco e ita-

liano. Dona Consuclo chega a 
parar

os seus afazeres, para 
apreciar e rir.

De \ez em 
quando 

dá um 
palpite:

Boa, hei 11?

Seu Alfredo é mais refinado:

\ssi111, assim.

¦?. # 
¦*

Oito horas, mais ou menos. Dona

Consuclo, depois de catar os lilhos 
pela

vizinhança, dá uma 
prosa 

ik' 
portão 

com

dona Isabel, dona Matilde, seu Albu-

querque (marido 
de dona Matilde) e

outras figuras da vizinhança. Nariz tor-

(ido 
para 

dona Florzinha. 
que 

é a in-

trigante da rua, e <juc* Icz com ela uma

de se tirar o# chapéu!

Os 
garotos 

entregam-se aos livros 
por

uma hora. apenas, 
porque 

o cansaço

chega depressa. Os olhos de Maria Lu-

cia começam a 
piscar 

e Luiz Fernando

abre a boca de minuto a minuto.

Às dez horas, depois de 11111 copo

cie leite com biscoito de fubá, cuja re-

ceita é cio tempo da vovó, recolhe-se

ao leito a família feliz, 
para, 

no outro

dia, com a graça 
de Deus, recomeçar a

vida, com a mesma boa vontade de

\i \ er.



o 
povo 

brâsileiro

do folclore

âtrdvés

li AS! LIO DE MAGALHÃES

Membro do Instituto Histórico c (ieo-

gráfico 
Brasileiro. Professor catedrá-

tico do Instituto de Educaçã >

K.ontinuando os seus artigos sobre folclore brasil i( o, o autor dá-nos hoje

mais uni, tratando agora das festas 
em homenagem aos santos católicos, nas

regiões 1*0rias do Brasil. O santo de hoje e São Benedito, o 
protetor 

dos

negros. Na Baia c unui festa cheia de aparato, onde as mulheres et homens

< xibem roupas novas e exageram os divertimentos, tornando-a orgia incri-

vel. Citando aut res especializados nesses assuntos, o articulista 
prima pela

nota 
pitoresca que 

imprime aos fatos citados: as 
quadras 

em louvor do

santo, 
que 

a imaginação 
popular, 

setnpre tão irreverente, cria. Depois o

autor trata de titn outro assunto 
— 

diz do carinho 
pelo folclore que 

tem

cs 
povos 

hispan -americanos, entre os 
quais 

cita a terra de Facundo, do Li-

berlador, onde esses estudos de demo-psicol. 
gia 

têm sido 
grandemente 

apu-

rados e esclarecidos, 
para findar 

dizendo ter o Brasil utn folclore que 
e

um amplo e opulento 
filão, 

à espera de cavouqueiros (jue 
queiram faiscá-lo

com vontade.

NINA 

Rodrigues, o 
grande 

sábio

maranhense .tão cedo arrebatado

pela 
morte (faleceu em Paris, a

17 de 
Julho 

de 1906, aos \ \ 
anos de ida-

de) às nossas letras, e. depois, o insigne

Colclorista cubano Fernando Ortiz (fe-

li/mente ainda vivo), foram os 
primeiros

que 
estudaram os curiosos 

processos 
de

superfeta^ão ocorridos entre o cristia-

nisino d«»H col»>ni/a«lores europeus e o

fetichismo dos africanos introduzidos na

América. A lemanjâ 
("mãe-dágua") 

des-

te* foi confundida por 
eles 

proprios 
com

a Virgem dos católicos, ao 
passo que,

para 
sobrepor-se ao seu Ogun 

(fetiche

belicoso), só lhes 
-serviu 

São 
Jorge,

Primários, 
quais 

eram, os filhos do

continente adusto, vindos 
para 

as n^s-

sas 
plagas, 

da mesma sorte 
que 

os seus

descendentes atuais, sempre acreditaram

110 maravilhoso 
poder 

de Santa Bárbara

e São 
Jerônimo para 

afastarem os coris-

cos e raios, arremessados do céu 
pelo

terrível Xangô-Dzacuta. Se influiu 
para

serem admitidos em seus altares a cor

escura com 
que 

foram representados

em imagens São Cosme e São Damião,

— no caso de Santo Antonfo o 
que 

lhes

atraiu a simpatia foi a capacidade tau-

matúrgica do franciscano lisboeta, tão

querido 
do nosso 

povo.

Faltava-lhes, 
porém, 

um oragi, e este

foi 
por 

eles, afinal, escolhido, não num

canonizado legitimamente melanodermo,

e sim num santo de sangue mouro.

Oriundo dos sarracenos 
que penetraram
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na 1 tal ia meridional (principalmente

na 
pérola 

do Mediterrâneo), o destinado

a ser o 
padroeiro 

dos nossos negros nas-

ceu em San-Filadelfo, aldeia 
próxima 

a

Palermo, na Sicilia, em 152O, e teve o

seu trânsito 
para 

a 
gloria 

celeste cm

1589. Bea ti ficado em 1713, só veio a sei

canonizado 
por 

Pio VII cm 1807.

Sanctus Benedictus a Sanclo-Philadel-

pho, 
eis como é invocado na liturgia ca-

tólica; San Fratelto, 
para 

o 
povo 

italia-

no, ou Sati Benedctto e ainda San liene-

detto di Palermo, 
para 

os mais cultos

compatriotas do Dante; e Saint lienoit-

le-Maure, 
para 

os franceses: 
— o certo é

que 
os fabricantes dc imagens, 

pouco 
sc

importando com a diferenciação de cor

entre o abaçanado do sarraceno e o a/c-

viche do melanodermo puro, 
não liesi-

taram em transformar São Benedito 11a

estatua representativa dc um 
perfeito

nativo do Congo ou de 11111 íncola de

Moçambique. E assim é 
que 

se encontra

ela nos altares das igrejas brasileiras.

Havia, então, ou apareceu depois

(não pudemos 
averiguá-lo com seguran-

ça]f, 
um legítimo santo 

preto, 
Santo A11-

tonio de Lourdes, a 
quem 

fez referen-

tia 
João 

da Silva Campos, um dos mais

co 111 
pctentes 

dos nossos brasilianistas

neste 
particular, 

à 
pág. 

208 de suas

"Procissões 
tradicionais da Baía" 

(obra

póstuma), 
mas esse não foi certamente

conhecido, então, dos africanos. Confor-

me também observou Silva Campos, a

festa de São Benedito era realizada na

Baía 
pela 

dominga de 
Quasímodo. 

Nas

cidades do Brasil, notadamente onde foi

maior o afluxo do elemento sei vil im-

portado, 
ao lado dos demais templos,

sempre se viu uma igrejinha de São Be-

nedito; e. onde não se tornou 
possível

aos escravos vindos de além-mar erguer

uma capeiinha aó seu celestial 
protetor,

nunca deixou de existir 
pelo 

menos uma

confraria, encarregada do culto votado

ao mesmo.

No citado volume 
(aparecido 

110 cor-

rente ano), descreve Silva Campos as

procissões 
de São Benedito, como ele

teve ensejo de vê-las 11a cidade do Sal-

vador, e o 
que 

mais o assombrou foi a

rica indumentária das mulheres. Conta

ele: 
_ 

"As 
negras, então, exibiam saias

de beca 
(plissadas 

à mão), 
panos (que

faziam de chalé) e torsos de seda, de

gorgorão preto; 
camisas de tecido finís-

simo, 
primorosamente 

bordadas; chine-

linhas de veludo, lavoradas a canutilho

de ouro; e, nas orelhas, 110 
pescoço, 

nos

pulsos, 
até 

quasi 
os cotovelos, e nos de-

dos, uma 
profusão 

incrível de 
jóias

custosas. Além do molho volumoso dc

Lalangandans, 
— 

berloques, tetéias, bu-

"itidangas de ouro, de 
prata, 

dc coral,

de a/eviche, de não sei mais 
que, 

— 
pen-

durado à cintura".

Para Edison Carneiro, em seu diluci-

dativo estudo sobre os 
"Negros 

bantús

— Notas de etneçjrafia religiosa e de foi-

clore" 
(Rio, 

így, ) foram os escravos

africanos da cosu ocidental e de língua

quimhunda 
os 

que 
introduziram 11a

Baía 
"o 

samba, a capoe**"» 'c Ar.gola, o

batuque, as festas do L01, aulos. dansas

de conjunto, lutas e festas 
populares,

comuns a todo o recôncavo e mesmo à

zona litoranea tio Estado. A sua influ-

encia se extendeu. ainda, à 
própria 

re-

ligião, 
— 

até então monopolio dos ne

gros gége-nagôs, 
— criando os aHiais

canciotnblcs-de-caboclo, tão ricos dc su-

gestões para 
o estudioso da etnogralia

religiosa afro-brasileira". No seu enten

der, finalmente, foram aqueles mesmos

melanodermos que 
também introduzi-

rain 11a Baía 
"os 

cucwnbis (o auto dos

congos), as festas tio imperador do Di-

vino, t> louvor a São Benedito etc., 
já 

es-

tudados 
por pesquisadores 

vários".

Para esse 
"louvor 

a São Benedito", so-

bremtKlo curioso, vamos recorrer a outro

escritor brasilianista.

José 
Carvalho, nascido na terra do sol

e falecido como tabelião na capital da

terra, do açaí, era um dos mais dedica-

dos estudiosos da deniopsicologia brasi-

leira do 
que 

é 
prova 

o seu aplaudido

trabalho 
"O 

matuto cearense e o caboclo

do Pará 
— Contribuição ao folclore 11a-

cional" (Belém, 
193°)* Dá-nos ele, aí,

uma nítida idéia da maneira 
particular

por que 
os nossos 

patrícios 
das vastas

regiões habitadas nas circunvizinhanças

da foz do Amazonas homenageiam os

taumaturgos da sua devoção. À 
pág. 58,

expõe como é 
que 

se conduzem ali 
pro-

cessionalmente os santos e 
quais 

os ins-

trumentos em tais festejos 
que 

são to-

cados, um dos 
quais, pelo 

nome e feitio,

é singularíssimo. Diz 
José 

Carvalho o

seguinte:

"Onde 
a musa cabocla se tem exerci-

tado, embora fracamente, é nas festas

dos santos ou das imagens, coisa muito

comum. Tirando esmolas, 
pelos 

rios e

laços, 
para 

festejar os santos, 
padroeiros
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nas cidades c \ilas, e mesmo exclusiva-

mente 
particulares, 

andam em canoas,

<0111 caixas, 
gambás 

e bandeiras, diversos

indivíduos, durante dias e até meses, os

quais 
são chamados foliões. A imagem

acompanha a falia debaixo de um toldo

de 
palha, 

ornado de fitas. e aos cuidados

de um indivíduo chamado mantenedor,

que 
v também o encarregado ou 

gerente

da expedição cMiiolcira. O 
gambá 

é um

cilindro de* madeira, tapado de um lado

só com couro cru. em 
que 

se bate, 
pro-

du/indo um som especial, 
que 

não é o

do zabumba. !lã laminam uma caixa

comum, ou tamlNir, e o rapa, uma ta-

boca dentada, em (pie se 
passa 

uma re-

gua 
cie madeira. E' uma orquestra intei-

ramente 
primitiva, 

indígena. A imagem

v os foliões vão a Iodas as casas, onde

são recebidas com toda devoção e res-

peito. 
Aí cantam e tocam, e, 

quando

anoitece, dansam toda a noite. As can-

ligas em louvor do santo nada têm de

religiosas ou litúrgicas. Outras w/cs.

são cpiadras destituídas de* senso comum

e de 
graça".

Logo adiante, consigna

José 
Carvalho as 

quadias 
seguintes, epie

ele ouviu entoadas ali em 
"louvor" 

do

padroeiro 
dos 

pretos, 
numa v'as tais

írMas 
populares:

"SÃO 
BENED1 I O

São Benedito

|á 
foi co/inheiro;

Mas hoje é uni santo

l>o Deus verdadeiro.

Meu São Benedito.

C) teu manto cheira

A cravos e rosas.

Flor de laranjeira.

"One s;int<» e aquele,

One vem lá de dentro?"

"E" São Benedito,

Que 
vem tio convento".

"Que 
santo e aquele,

Que 
vem no andor?"

**E' São Benedito,

Com Nosso Senhor".

Meu São Benedito.

Já 
vou me deitar;

E, 
quando 

for horas.

Mandai-me acordar".

Com o intuito de 
patentear 

o assina-

lado (alinho votado a folclore nos 
pai

ses hispano-americanos. 
— vou consi-

gnar acpií, sem nenhuma crítica espe

ciai, os últimos trabalhos 
que 

acabo de

receber e de ler, todos com 
grande pro-

veito, sobre a demopsieologia em 
geral

ou meramente regional.

Ocupa lugar de destaque a terra de

Facundo, como se infere do 
"Catálogo

de la Colccción de Folklore", j.i em 
qua-

tro tomos, e 
publicado pelo 

Instituto

de 1 iteratura Argentina, de 
que 

é dire-

tor Ricardo Rojas.

Cumpre-me confessar, desde logo, 
que

me causaram sincera admiração o devo

lamento e a 
profunda 

<« mpeteiu ia. com

epie Bernardo Canal Feijó vem 
pesqui-

sando ali o folclore de Santiago-del-Es-

tero. Não sei dizer 
qual 

o melhor dos

três livros epie devo à sua cativante 
gen-

tile/a: 
"Ensavo 

sobre la exprcsión 
popu-

lar artística en Santiago" (1937), 

"Mitos

perdidos" 
(1938) e 

"Los 
casos de Juati

El ciclo 
popular 

de l i 
picardia 

criolla

(1940). 
Cada 

qual 
deles revela, não 11111

simples riiletlante, mas 11111 idonco mes

tre de demopsieologia. O 
primeiro 

dos

acima citados, 
quasi 

um in-folio magni-

ficamente ilustrado a cores, é obra úni-

ca e de raro valor na literatura folclo-

rica do Novo-Mundo. Oxalá aparecesse

110 Brasil, onde há tanta matéria-prima

a aproveitar em tal sentido, uma 
produ-

(ão do mesmo gênero e com a mesma
o

opulencia documentaria!

Merece também 
particular 

referencia

o recente opúsculo de Alberto Franco,

La le\enda Bosque]o de 1111 estúdio

iolklórico" (i()jo). Esse demopsicólogo.

(jue ainda não eonliecíanios, obteve em

sua 
patria 

um 
prêmio 

de 
poesia, 

com

Kl taíiedor" 
(1939), 

e tem em 
preparo

11111 ensaio, 
já 

anunciado, e cuja imp» r-

taneia ressalta do título com 
que 

vai ser

dado a lume: 
"El 

diablo en algunos as-

peitos 
de la imaginacicm 

popular". 
Do

difícil tema 
que 

tomou 
para 

a 
publi-

cação com 
que 

há 
pouco 

me distinguiu,

e lícit > concluir, apreciando a sua ex-

posição, 
como fiz, com o maior rigor,

que 
Vlberto Franco 

possue, 
não só uma

notável agudeza de vista, 
para 

a expio-

ração de aranhol tão confuso, como ain-

da bastante erudição, 
para jorrar 

luz

em alguns dos mistérios das criações

místicas, oriundas da fecunda sabedoria

empírica do 
povo, 

conhecidas desde 
que
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.1 
pt 

e-historia foi substituída 
pela 

11 is-

t >1 ia.

\ 
" 

As-ot iat ión Folklõrita \rgentina"

da i[ii:iI lenho a honra de ser s<»< i«»

t orrespondente) deu à estampa, em 1939»

liês interessantes estudos: 
"Kl 

mito de

Santos Vega, 
por 

Santo S. Faré 
— E11 el

icntenario de la 
priniera 

evocación de

Santos Vcga", de Elbio Bernárdez 
Ja-

iques; 
"El 

folklorismo \ su funcción so-

(ial s 
política 

Muscos folklóriios 
—

l 11 discurso en Paraná", de Santo E.

laié; e 
"La 

vida de Hernánde/ \ la

elaboración de Martin tierro", de Eleu-

lei io F. 1 iscornia. Este último opús-

tnlo deve ser aproveitado 
por quem 

se

anime, em nosso 
país, 

a fazer um estudo

comparativo entre o 
"Martin 

Fierro" e

a incomparável sátira de Ramiro Bar-

celos (Amaro Juvenal), 

"Antonio 
Chi

mango".

Ouanto a Venezuela, 
pude 

acompa

nhar, 
gradas 

a Silvio 
Júlio, 

e como aten-

!<> discípulo, o excelente 
"( 

urso sobre

lolklore, dato de 
psicologia 

coletiva", do

prof. 
Eloy G. Gonzale/, e vindo a lume

110 
"Boletim 

de la Academia Nacional

de Historia" 
(11. 

88, de Outubro-Dezem-

bro de 1939)» assim como ler o trabalho

de Gilberto Antolínez, 
"Figuración 

dei

otro 
yo 

en nuestra arte 
pre-hispánica",

aparecido na 
"Revista 

Nacional de

Cultura" 
(n. 

25, de 
Janeiro-Fevereiro

ile 1941), sobremaneira útil aos heuristas

do totemismo e da arqueologia compa-

rada.

M as. além disso, ainda fui honrado

por José 
Nucete-Sarti, diretor do Depar-

lamento de Cultura do Ministério de

Educación National da 
patria 

de Boli-

var. com a oferta de três cadernos de

canhões 
populares 

vene/uelanas 
(com 

as

respectivas músicas). Num deles, 
já

achei algo 
que 

me 
permite 

melhorar 11111

ilos meus antigos escritos de demopsi-

cologia.

NTa Colombia, moureja neste mesmo

campo 11111 dos mais dignos levitas da re-

ligião cristã. Assim é 
que. 

no último

volume da 
"Universidad 

Católica Boli-

var ia 11a" 
(ns. 

19-20, de Fevereiro a

Maio de 1941) saiu 11111 dos mais nieri-

torios trabalhos 
para 

o 
progresso 

da li te-

rat ura demopsicológica: 
"Metodologia

de Ias encuestas folklóricas 
— Cuestio-

nario 
general para 

investigai iones folkló-

ricas 
— 

(Adaptación provisional 
de

cuestionarios internacionales)", de frei

Marcelino de Castellvi.

E111 confronto com i> 
que 

conheço das

outras repúblicas da América Latina,

não 
posso 

deixar de acentuar 
— 

e faço-o

com muita tristeza 
— 

que 
o Brasil é

precisamente 
onde menos se cuida de

folclore, não obstante o amplo e opu-

lento filão 
que 

oferece aos cavouqueiros

de tão 
precioso 

minério.



festâ do 

"Boi 

de A/íâmSo em

Sâritâ Câtarinâ

JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA

Aqueles 
que 

não conhecem o Sul são levados, 
por 

idéias aprioristas, a

julgá-lo 
aparte da comunidade 

patria, possuindo 
costumes estranhos, tudo

por 
causa da colonização 

peregrina. 
Puro engano. Tomemos, 

por 
exemplo,

o artigo abaixt. Mostra-tios os costumes sulinos, 
parecidissimos 

com

aqueles nortistas. Trata-se do 
"Boi 

de Mamão", 
parecido 

com o 
"Butn-

ha meu Boi" d > Sorte, e mesmo com os 
"Reizados" 

e 
"Cheganças" 

daquelas

zonas sertanejas. .1 semelhança è impressionante entre as 
plagas 

do Sul e os

campos 
jagunços 

do Xorte. As cenas d<r 
"Boi 

de Mamão" revelam o espirito do

brasileiro 
puro. 

sem mescla de sentimentos advenas. O 
pitoresco 

da função,

cotti seus bichos e homens; o corre-corre 
pelas 

ruas da cidade; a doletuia

dos ditos e versos típicos, embalando as isoas, com a sonoridade 
pre-

guiçosa 
dessas cantigas; o mixto de barulho do zabumba, dos cocares, (tti

que 
se sente a 

festividade dos nossos selvicolas, a beleza das tradições avocn-

gas, 
o tepidez do 

"batizo" 
tiagò, enfim, tudo isso 

que 
há de mais brasileiro,

mostra o autor, 
por 

intermédio daquela farsa popular, 
arraigada tio 

povo

catarinense, 
que, 

ao lado dos estrangeiros, tião deixa 
jamais 

de ser bra-

sileiros, agora mais do í/uc nunca, com o revigoratnentt nacionalista, itn-

prittiido pelo 
Estado Sovo.

Umd

NÂO 

têm razão os 
que 

entendem

que 
Santa Catarina é um Esta-

do de 
"tendencias" 

européias, sii-

hordinadas aos hábitos 
que 

a sir» colo-

ni/ação teria imposto.

Essa razão começa a faltar, aliás,

sempre 
que 

se 
pensa 

no elemento teuto

dominando a maioria dos municípios

harriga-verdes. Ao contrario, apenas

duas ou três cidades, das mais adian-

tadas, é verdade, como Blumenau. 
Join-

ville, Brusque, têm ^ 
povoá-la 

os ho-

meus de cabelos louros e olhos azues...

Florianópolis^ Itajaí, São Francisco,

Laguna, Lages etc etc., cidades 
que

formam igualmente na linha de frente

do 
progresso 

catarinense, não falam nem

entendem outro idioma 
que 

não o 
por-

tuguês. E isto vale dizer 
que 

são mu-

nicípios 100% brasileiros. Assim como

toda a serra, onde não se conhece,

mesmo, a debatida influencia alemã. E

não exageraríamos, da nossa 
parte, 

se

disséssemos 
que 

só aqui no Rio tivemos

ciência da influencia estrangeira em

Santa Catarina...

Mais alto, 
porém, 

do 
que 

essas sim-

pies 
afirmativas, falam os costumes ca-

tarinenses. Idênticos, em regra, aos cos-

tumes do norte e do centro.

O 
"Boi 

de Mamão", 
por 

exemplo,

é um desses 
quadros que 

o norte intei-

ro admira, mas 
que 

ignora, 
por 

certo,

que 
é ordinariamente apresentado no

9
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sul. Um 
quadro precioso, 

reunindo em

noitadas alegres, durante 
quasi 

dois

meses, moços e velhos, 
gente 

de todas

as classes, 
gente grande 

e 
gente peque-

jui, 
que 

se diverte a valer.

O 
"Boi 

de Mamão", 
— O 

"Bumba

meu boi" do norte 
— é lançado no sul

no mês de 
Janeiro 

e se 
prolonga 

até

as 
portas 

do carnaval. Tem, como não

podia 
deixar de acontecer, as suas toa-

<das, o seu ritual todo especial.

Armado de forma a se 
parecer 

com

um autêntico boi, do 
qual 

aliás, so tem

a cabeça, é movimentado por 
um tios

seus organizadores, rapaz de rara resis-

tenda, 
que permanece 

sob aquele esque-

lcto, 
pulando 

ininterruptamente, du-

rante horas inteiras. O 
"Boi 

de Mamão

é sempre uma novidade. E 
quando 

bom,

isto à completo, tem no seu acompa-

nhamento o 
pau 

da fita; a cabrinha; a

hernunça; o urso; a mariola etc., etc.,

alem do vaqueiro e do cavalo marinho,

incumbidos, aquele de tourear o bicho

e este de laçá-lo após cada apresenta-

cão, tudo dentro das suas regras, em

versos, a maioria cios 
quais 

improvisa-

d/>s.

Há, ainda, no 
"Boi", 

que 
é como se

chama simplesmente todo o conjunto,

o elemento de ligação, geralmente 
o

rapaz mais bem apessoado, que 
se in-

cumbe cie consultar as casas 
quanto 

ao

desejo ou não de receberem a turma.

As famílias que 
a isso se dispõem, uma

dezenas delas 
por 

noite, 
preparam, 

desde

cedo, a sua mesa de doces e de bebei i-

cos. fazendo, mesmo, geralmente, 
con-

vites aos vizinhos, para que 
venham

assistir àquele espetáculo magnífico e

original.

À noite, tudo 
pronto, 

depois das 21

horas, o boi sai à rua com o seu bum-

ba e com sua harmônica. E ao longe,

se ouve o sen 
"caminhar", 

acompanha-

do do alerta do vaqueiro e da respos-

ta dos cavalheiros e das damas, que 
in-

tegram o 

"estado 
maioi .

Lá vai o meu boi.

Chegou o Boi.

O meu boi é 
pintado.

Chegou c> boi.

Ele é de 
Janeiro.

Chegou o boi.

E dansa bem.

Chegou o boi.

Ele brinca, ele 
pula.

Chegou o boi.

Esse boi é falado

Chegou o boi

E o bamba da Fazenda.

Chegou o boi.

Tem dado o 
que 

falar.

Chegou o boi.

Tem dado o 
que 

dizer.

Chegou o boi.

O meu boi de mamão

Chegou o boi

E nessa 
"batida", 

ao som do 
"surdo",

vai o Boi seguindo o seu itinerário,

rumo à 
primeira 

casa. Ao aproximar-

se, o vaqueiro se faz anunciar numa

quadrinha qualquer, 
em regra, mais ou

menos assim:

"Dona 
da casa,

a licença é sua.

O boi brinca na sala,

O' maninha,

Ou brinca na rua...

E se o 
"indrodutor" 

não vem logo

com a resposta, o vaqueiro insiste:

Dona da casa,

Meu cachinho de uva,

Abre a 
porta, 

maninha,

Oue vem muita chuva.

A essa altura, a resposta já 
chegou.

Entra, então, o boi, 
quebrando 

cadei-

ras, derrubando mesas, assustando a

criançada e as mocinhas. Entram a ber-

nunça, a cabrinha, a maioria, o urso,

a ema, a bicharada toda. Tudo está no

salão. A turma, então, cm coro, repete:

"Cai, 
sereno, «.ai,

Sereno não 
quer 

cair

Sereno da madrugada

Não deixou meu boi dormir."

Ou ainda:

Passa menina,

Nesse riacho.

Por aqui é fundo, ai, ai,

Por ali é baixo.

Por ali é baixo,

E aqui é fundão

Passa menina

Que 
te doti a mão.

Há um ligeiro intervalo. A roda se

alarga. E' o 
"páu 

da fita", 
que 

vai dar

inicio à apresentação. Damas e cava-

lheiros, todos vestidos a carater, tomam

posição 
em torno do 

páu, que 
é uma

vara de madeira, geralmente 
de 4 

me-

tros, e à 
qual 

está 
presa 

uma dezena

de fitas de varias cores. Cada um dos

figurantes segura uma das fitas, e a

dansa, marcada por 
apitos curtos, é
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executada. Damas 
poi 

dentro e cava

Ilícitos 
por 

fora. Uma dama 
por 

den-

tro, outra 
|><>1 

fora. Um cavalheiro 
por

fora, outro 
por 

dentro. E assim é fei-

ta, c <mi muita segurança e com muita

certeza, a exibição cio 
páu 

cia fila. E a

despeito cios apitos seguidos, todos can-

tam as suas 
quadrinhas, 

acompanhados

da harmônica:

Papai foi ao teatro,

Papai não 
quer 

me levar,

Não tenho divertimento,

Mamãe, cjuero me casar.

I* ssa ou uuti.t. Ou varias outias, aiu

da, 
pois que 

c>s repertorios são muda*

dos todos os anos.

Se o 
páu 

cia fita agrada ao boi.

está salvo. Do contrario, só a bichara

da 
pode 

c\itar o fracasso. Não tem,

|H>rc 
ni. esse 

primeiro quadro, 
muita du

ração. As 
quadrinhas 

se repetem cn-

quanto 
o 

páu 
c trançado e destrancado.

Finda essa operarão, está a coisa ter

minada.

Segue se, então, a apresentação cios

bichos. A bernunça é encarregada de

estabelecei o 
pânico, graças 

ao 
presti-

gio 
da sua boca enorme. O urso vaga-

roso, feio, feito de 
pano 

de saco, um es-

petáculo. 
A ema, muito 

grande, 
é um

Deus uos ac uda . . .

Enquanto isso o 
"estado 

maioi está

bebendo. Bebendo e comendo na co/i-

nha. I udo. 
porem, 

dentro de uma cama-

radagetn e de um respeito 
que 

fazem

inveja.

Finda ess;i 
primeira parte*, 

há um in-

Cervalo. O 
pessoal 

da 
"bicharada 

miu-

da" e cio 
"páu 

da fita" vai 
para 

a cozi-

nha e o boi entra em cena. Pula. 
pula

muito, mim sacrifício incomum cio rapaz

que 
o conduz e (jue se baixa de modo

a nã » mostrar mais do (|iie os 
pés. 

A

casa treine, c «>s convidados 
gritam 

e

procuram 
li\rar-se das investidas do

feroz animal... Entrementes, o vaquei-

io. com a sua varinha na mão, faz o

diabo. Por um triz não e colhido em

cheio. E um vestido 
que 

é de \ez em

quando 
rasgado 

pelo 
boi, não serve se

não de motivo 
para 

uma farta 
garga-

lhada. São dc alues da apresentação do

1k)Í de mamão e ninguém discute. A

pândega 
continua. Dir-se-à 

que 
a casa

vai 
por 

terra. Súbito, o boi apanha o

vaqueiro. Derruba-o. Ele se contorcc.

fingindo dores horríveis. Iodos ficam

na espectativa. Tem a 
palavra, 

então,

o seu ajudante, 
que 

deverá chamar c

doutor. Este, de casaca 
preta, 

cartola e

óculos, não se faz esperar. O seu

(hamado, 
porém, 

é feito também em

versos:

"Senhor 
doutor,

Com a sua razão.

Vem curar o vaqueiro, c> maninha,

Oue o boi botou no chão .

( liega, então, o médico. Circunspec

to, 
grave, 

ausculta o ferido e receita uma

fórmula complicadíssima. Não llie dá,

|H»réin, 
mais d<> 

que 
um 

pouco 
dagua.

bastante 
para 

o vaqueiro se ícstabe-

lec cr.

Essas cenas ocorrem cm meia hora.

Curado o vaqueiro, o 
"chefe" 

faz um

sinal. Está na hora de ir embora, l oca

a vez. então, de ser 
pedido 

o concurso

do cavalo marinho, 
que 

laçará o boi c

«> conduzirá 
pura 

a rua.

Este é uma especie de cavalo cie 
páu,

que 
tem o seu 

jóquei, 
da cintura 

para

baixo, coberto 
por 

uma saia rodada, ar-

macia em regra com a ajuda de arame.

A cerimonia final, é ainda como as

demais, ditada em versos. E a voz d<>

vaqueiro se faz ouvir:

"Cavalo 
marinho.

Venha lá cie fora.

Vem laçar o boi, ò maninha,
¦j

Para nos irmos embora

De laço na mão. o lapaz. do cavali-

nho corre a < umprir a ordem do va-

ciueiro. Não » consegue, todavia, sem

muita dificuldade. E' 
que 

o boi 
pula.

foge, ataca-o. sempic com superiorida-

de. Finalmente depois de o vaqueiro

"ordenar 
ao boi" 

que 
se entregue, as

vezes zangado já, é ele laçado c levado

para 
a rua.

O cor.» se faz ouvir mais uma vez,

ma ou duas outras 
quadrinlias 

são re-

petidas 
:

"Chover, 
chover.

C hover, ventar,

Meu boi está morto

Não 
pode 

falar.

Chover, chover,

Chover, ventar.

Meu boi está morto.

Não 
pode 

falar.
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Na estrada, a caminho de ou n a 
por-

ta, o boi é entregue ao ajudante. O

que 
brinca em baixo do boi, Como

identificado, vai descansai. Ou, 
pelo

menos, vai tomar o seu 
gole.

Ao som do 
"surdo", 

^e inicia, nova-

mente, a segunda etapa:

— Levanta de 
Janeiro.

-- Chegou o Boi.

O meu é 
pintado.

- Chegou o Boi.

Meu boi é malhado.

Chegou o Boi.

Ksse Boi é...

— 
Chegou o Boi.

K lá se vai o Boi. cpiasi deArmado.

Mas, 
pronto 

a entrar em cena na pri-

meira casa escalada. O Boi de Ma-

mão", uma das 
páginas 

mais divertidas

da vida simples e tranqüila dos cata-

1 iuenses, dando motivo sempre a uma

serie interminável de 
piadas 

e de ane-

dotas. Com as suas lendas e as suas

tradições, com a sua graça 
e a sua 

poe-

sia muito nossa, muito barriga-veide.

muito brasileira.
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(MARECHAL DEOORO DA FONSECA)

MANOEL 

Dcodoro da Fonseca

nasceu no dia 
5 

de Agosto de

1827, na então 
província 

das Ala-

goas. 
Foram seus 

pais 
o tenente-coro-

nel Manoel Mendes da Fonseca e D. Ro-

sa Maria Paulina da Fonseca.

Matriculou-se na Escola Militar em

1813- verificando 
praça 

no 
40 

batalhão

de artilharia a 
pé. 

Foi reconhecido ca-

dete de ia. classe em 25 de Fevereiro de

1845. Concluindo o curso da arma 
que

havia escolhido, apresentou-se ao bata-

lhão a 
que pertencia 

em i(> de Março de

1848.

Enviado 
para 

Pernambuco, assistiu ao

ataque do Recife contra os rebeldes, a

2 de Fevereiro de 1849. e de tal maneira

se distinguiu nos acontecimentos 
que

mereceu recomendação do comandante

da 
praça, pelo 

valor com 
que 

se houve

11a defesa do 
quartel 

da Soledade. Pro-

movido a 2.0 tenente em Março de 1849,

esteve 
presente, 

em Dezembro cio mesmo

ano. no combate de Natuba, na então

província 
de Paraíba do Norte.

Foi 
promovido a i° tenente em 

30 
de

Abril de 1852, indo, no ano seguinte,

servir no i° batalhão de artilharia. Erçi

1885 serviu em comissão 110 i° batalhão

de engenheiros.

Promovido a capitão em Dezembro de

1855 serviu em comissão no i° batalhão

lharia, sendo depois transferido 
para 

o

2o da mesma arma.

Em 1858 serviu na Escola Militar, e a

20 de Novembro do ano seguinte foi

desligado desse serviço, seguindo 
parai

Mato Grosso a 
7 

de 
Julho. 

Exerceu aí,

então, o lugar de ajudante de ordens do

comandante das armas de Mato Grosso,

sendo exonerado desse cargo a 8 de Fe-

vereiro, afim de recolher-se à corte.

Em 26 de Dezembro de 1864, seguiu

para 
a campanha do Estado Oriental

do Uruguai e tomou 
parte 

no cerco de

Montevidéu até à capitulação de 20 de

Fevereiro de 1865.

Partiu 
para 

a 
guerra 

do Paraguai em

1866, tomando 
parte 

ativa nos combates,

de i(i e 17 de Abril.

Esteve 
presente 

110 combate de 2 de

Maio, tomando 
parte 

na ofensiva de 20*

e na batalha de 24, sendo 
particular-

mente elogiado em ordem cio dia, do

comandante em chefe, 
por 

cumprir bri-

lhante, distinta e corajosamente o seu

dever.

Foi 
promovido a major, 

por 
atos de

bravura, a 22 de Setembro, e elogiado

a 
31 

de Outubro 
pela 

bravura demons-

trada no combate de 16 de 
Julho 

de

1867.

Tornou 
parte 

no combate de Potrero

Ovelhas, a 29 de Outubro, e no de Ta-

gí, 
a 2 de Novembro, sendo elogiado

pelo 
denodo na luta. A 18 de 

Janeiro

de 1868, foi 
promovido a tenente-coro-

nel 
por 

atos de bravura.

A 19 de Fevereiro, tomou 
parte 

no«

combate do Estabelecimento, e a 1 de-
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Outubro, do reconhecimento tle Angus-

tura.

Lutando braviamente no reconheci-

mento de Itororó, a (> de Dezembro, foi

ferido levemente e teve duas contusões.

Promovido a coronel, ainda 
por 

atos

de bravura, a ii de Dezembro de 1869,

assumiu o comando da ia 
brigada de in-

fantaria a 14 de 
Janeiro 

do ano seguinte.

Tomou 
parte 

no combate e assalto de

Peribebuí, comandando a 8a. brigada,

em 12 de Agosto, e na batalha de Campo

Grande, em 17 d > mesmo mês.

Em Santo Izidro, assumiu o comando

do distrito de Curapaití. a i<> de Feve-

reiro, sendo elogiado em ordem do dia

do sr. conde d'Eu, 
pelos 

serviços 
pres-

tados nos combatcs de Peribebuí e Cam-

po 
Grande.

Depois tios sucessos obtidos em Aqui-

dabã, 
por 

ordem do conde d'Eu, co:

mandante em chefe tias forças, deixou o

comando cio referid > distrito, retirando-

se de Santo Izidro com todas as forças

sol> seu comando e vindo acampar na

vila do Rosário.

Achava-se 110 comand > da S;l. brigada

ao terminar a guerra 
tio Paraguai. Dei-

\antlt) esse t< mando, assumiu o tio 1"

batalhão de artilharia, com o 
qual 

vol-

tou ao Brasil, chegando ao Ri > de 
Ja-

neiro a 1 
| 

de Agosto.

A 1 
| 

tle Outubro de 1874, foi 
promo-

vido a brigadeiro e nomeado comandan-

te tias fronteiras de ()uaraim e Livra-

ment >, 
posto que 

deixou em 
Janeiro 

de

1875.

A 22 de Novembro, foi nomeado 
para

inspecionar as companhias tle cavalai ia

da Baía e Pernambuco, os 20, 70, 9° 
e

i(>° batalhões de infantaria e ti depósito

tle instrução de caçadores. A 
7 

tle 
Janei-

10 de >871), foi enviado 
para 

inspecionar

o arsenal tle 
guerra 

tia Baia, sendo 110-

meado, depois, a 28 <ie tevereiro tle

1880, inspetor do Laboratorio Pirotécni-

co de Campinho.

Por decreto de 
3 

tle Março de 1883,

foi nomeado comandante das armas da

província 
do Rio Cirande do Sul, sendo

exonerado tlesse cargo a 30 
de 

Junho 
do

mesmo ano.

Em 2 de 
|ulho, 

foi nomeado, 
para 

con-

limiar na inspeção do depósito de apren-

dizes artilheiros, fortalezas do 
porto 

do

Rit» tle 
Janeiro 

e tias 
pri 

vincias de San-

ia Catarina, São Paulo e Paraná.

A 23 de Maio de 1885, foi nomeado

quartel 
mestre general. 

Nomeado mais

uma vez comandante das armas do Rio

Grande do Sul, a 26 de Setembro, foi

exoneracl > tlesse cargo a 24 de Dezembro.

A 15 de Dezembro foi enviado 
para

Mato Grosso, como comandante das ar-

mas da 
província, 

sendo exonerado, en-"

tretanto, a 28 tle 
Junho 

de 1889.

A 15 de Novembro tlesse mesmo ano,

deposta a dinastia imperial e mudado o

regime monárquico constitucional 
para

t> republicano, foi 
proclamado 

chefe do

governo 
tia República tios Estados Uni-

dos do Brasil.

A 15 tle 
Janeiro 

de 1890 foi 
promovi-

do a marechal do exército c aclamado

generalíssiint) 
tias forças de terra c mar.

Foi reformado, a 
pedido, 

em 11 de 
Ja-

neiro tle 1892.

Encontrando grandes 
contrariedades

sobrevindas à marcha e medidas do seu

governo, 
deu a maior 

prova 
de abnega-

tão e desinteresse, resignando o 
poder

a 2^ tle Novembro de 1891, evitando

tlesse modo lutas de resultados impre-

vistos. Arruinado em sua saúde e desde

muito tempo 
por 

enfermidades contrai-

tias nos campos do Paraguai, faleceu o

Marechal Manoel Deodoro da Fonseca

no dia 23 tle Agosto de 1892, às 12 ho-

ias e 20 minutos, deixando como expres-

sãt> da sua última vontade a renuncia

de todas as honras militares, 
que 

lhe

cabiam 
por 

sua alta 
patente 

e seus inu-

meros serviços tanto na 
paz 

como 11a

guerra.
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fldU^ Pompeia, a 
pesa 

t da < \igu idade da sua obta, < utna das 
figuras

tnais características da nossa litcvatuva. O 
".l/cuca 

não c apenas o traba

lho dc um esci itoi elegante, colorido, tuas tambetn obra de um 
pensada

original c inquieto. Como tantos outros intelectuais de sua época, Pompei i

não foi indiferente à tranformação 
política 

de Stj. i. a crônica ({ue hoj(

transcrevemos uai flagrante viinssitno e miniwioso da 
partida 

de D, Pedro

II 
para 

a iunf>a e ama das 
páginas 

mais afirmativas do estilo oigittal

e da atgata obseti'ação d<> 
grande 

romancista brasileiro.

Ás 11 rs horas 11 ;i madrugada dc d<>

mitigo, enquanto a cidade dormia tran-

quili/ada |>cla 
vigilanria tremenda do

Governo Provisorio. foi o Largo do

|*;n <» teai io dc nina cena exiiaordi

liaria, 
presenciada |»<>i pnicos, 

tão 
gran-

diosa no sen sentido e tão 
pungente.

(|tianto foi simples c breve.

Oliedcccndo à dolorosa imposição das

c ire unstancias, 
que 

forçavam a tini 
pro

cedimcnto enérgico 
para 

com <s mein

hros da dinastia dos 
príncipes 

do e\

Império, o 
govern 

> teve necessidade dc

iv n 
pat 

o da c idade, vedando < 
111:i 

1

que» 
comunicaião do interioi t m

a \ ida «ia i apitai.

\ todas as 
portas 

do edifício 
princi-

pai. 
na manhã dc* sábado, e às 

portas

das outras habitações dependentes, li

gadas pelos passacliços, 
foram 

postadas

sentinelas de infantaria e numerosos ca

rabineiros montados. O sagão transfor-

mou sc* em verdadeira 
praça 

de armas.

Muitos 
personagens 

eminentes do Im-

perio 
e dhersas famílias, ligadas 

poi

aproximação dc afeto à família impe-

rial. apresentaram-se a falar ao impe-

rador e aos sens augustos 
parentes, 

re-

troeedendo com o desgosto de nnia teu

tativa 
perdida. 

\ 
proporção que pas-

savam as horas, foi se tornando mais

rigorosa a 
guarda 

das imediações cie 
}>a

lacio. As sentinelas foram reforçadas

por 
uma linha dc l>ai< netas 

que 
a 

pc

quenos 
inteixalos se estendeu 

pelo pas

seio. em todo o 
perímetro 

da imperial

residência transformada em 
prisão 

do

Kstado.

Novas determinações anunciadas 
poi

ajudantes de ordens, 
que 

chegavam tre

c|uentemente cio 
quartel general, 

cie

senvIv'iam ainda as manobras tia 
guai

n i< ã > do edil ic io.

Depois 
que 

anoiteceu, foi fechado <

11 ;*i11sitc> 
pelas 

i cias 
que 

o i odeiam.

ou/e horas, havia sentinelas até ao meio

da 
grande 

area compreendida entre o

pórtic 
> do 

palacio 
e o cais. Por todas

as imediações vagueavam soldados dc-

cavalaria, empunhando clavinotes, dc- co

ronha 
pousada 

no 
joelho.

Adiantava-se a noite, adiantavam-se

gradualmente para 
o mar os cordões <?'

sentinelas.

I m boato oficial, inspirado 
pela 

con

\ eu iene ia do interesse 
público, 

espa

lhava a noticia de 
que 

D. Pedro de Al

cântara (que 
sc sabia dever embarcai

para 
a Kuropa em consequencia da re

volução do dia 15) só iria 
para 

bordo

no domingo de manhã. A 
policia 

e\

cepcional do Largo do Paço, 
porém, 

d 11-
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rantc a noite de sábado, deu a certeza

de 
que 

o embarque se faria muito au-

tes na hora do 
propalado 

c nsta.

Demorados 
por 

esta suspeita, muitos

curiosos estacionavam 
pelas 

vizinhanças

lo Mercado, tias 
pontes 

das barcas, na

rua Fresca, na rua da Misericórdia, na

efquina da rua Primeiro de Marco. De

1 h.>ra da madrugada em diante, as 
pa-

tru 11 ias da cavalaria começaram a (lis-

persar 
os ajuntamentos. Para os últi-

inos 
passageiros 

das barcas Ferrx não

havia m;iín caminho, do lado do Merca-

do. senão beirando rentinho ao (.lis.

Depois da última barca, o trânsito foi

absolutamente impedido.

Também os mais renitentes curiosos

tornaram-se muito raros, mesmo nas

proximidades 
do largo sitiado.

l'm 
grande 

sossego, com uma 11 »ta

acentuada de 
pânico, 

reinava neste 
ponto

tia cidade. Para mais carregar a lisio-

nomia tio momento, circulavam nessa

hora as noticias de um conflito entre

marinheiros e 
pratas 

do exército, ha-

vendo troca tle tiros. Apesar da bran-

dura tle motlt s com <jue os militares

convidavam as 
pessoas 

do 
povo 

a se re-

tirarem, apesar da completa abstenção

tle atos tle violência 
que 

têm caratte-

rizado o sistema 
policial, 

enérgico, mas

extraordinariamente prudente 
do (.o-

verno Provisorio. sentia-se ali como 
que

uma atmosfera de vago terror, como se

a talada da noite, a escuridão do lugar,

a amplitude insondavel da 
praça 

eva-

cuada respirassem a 
presença 

de uma

realidade formidável. Sentia-se todo

aquele imenso ermo ocupado 
pela 

vou-

tade 
poderosa 

da revolução. Em cima,

o céu tristíssim >, 
povoado 

tle nuvens

crespas, muito densas, que 
um luar

fraco bordava tle transparências pálidas.

De vez em 
quando, 

das 
perspectivas

de sombra saia um rumor de vozes aba-

fadas, logo feitas em silencio; tie vez em

tiuand \ ti tu rumor seco de bainhas de

folha centra esporas e um estrépido tle

patas 
de cavalo, escarvando o calçamen-

to, batendo a 
passos 

regulares, espa-

lhando-se em estalado galope. 
Em 

geral,

.silencio tle morte.

Entre as 
pcucas pessoas que, 

iludiu-

d) o consentimento da 
policia, 

tinham

conseguido ocultar-se em diversos si-

tios de observação, murmurava-se que

não devia tardar o embarque do ex-Im-

perador.

Duas horas da madrugada, entretan-

to, tinham marcado os rclogios das

jorres, e nada tle novo dos lados do

paço 
vieram agitar t» solene sossego do

largo.

Pouco antes dessa hora, houvera um

grande movimento do lado do mar.

Daí soara repentinamente um grito 
de

alarma.

\ noticia divulgada de assaltos 
pro-

vaveis tle 
gente 

da armada contra a

tropa, assaltos 
que 

seriam razoavelmen-

te favorecitlos 
pelo 

negrume da noite,

que 
subia do mar sobre o cais como unia

muralha 
preta 

furada apenas 
pela 

li-

nha tle 
pontos 

lúcidos da iluminação

de Niterói, dava 
para 

impressionar de

susto iim 
grito perdido 

da sentinela.

Houve nm tropel tle cavalos, e logo

uma, duas, outra, outras muitas deto-

nações tle espingarda, em desordenado

t iroteio.

Nada havia tle 
grave. 

l'm indivíduo

que 
tentara embarcar-se contra a vou-

tade da ronda, fora 
preso: 

escapando

às mãos da 
patrulha 

tle infantaria 
que

o 
prendera, 

tinha-se lançado ao mai

para 
fugir nadando. Alguns soldados

atilaram a esmo 
para 

assustá-lo, en-

quanto 
tiitros tomavam um bote, com

o 
qual pegaram 

de novo o evadido.

Logo em seguida foi visto o 
preso

passar, 
à luz dos lampiões, empurrado

pelos guardas.

Houve 
quem 

supusesse (pie os tiros

foram um sinal. Com efeito, tal tpial

assim fosse, ouviu-se 
pouco 

depois, no

meio tias trevas da baía, o rebate cho-

calhado da hélice tle uma lancha a

vapor.

Uma 
pequena 

luz vermelha estre-

lou-se no escuro diante do cais e ao

fim de 
poucos 

momentos, ao lado do

molhe de embarque do Pharoux, vi-

nha cessar o barulho tia hélice, com

duas 
pancadas 

de um tímpano de bor-

do e a 
passagem 

tle uma rápida sombra

flutuante sobre a sombra inquieta tias

aguas.

— E' a lancha do Imperador: 
pensa-

ram os 
que 

viam com a opressão na-

tural 
que 

devia 
provocar 

aquele anun-

cio da eminencia de um 
grande 

mo-

mento.

Bastante tempo se 
passou 

depois deste

incidente, antes 
que 

de novo fosse al-

terada a monotonia do sossego da noite.

A suspeita de 
que 

acabava de atra-

car a embarcação 
que 

devia receber o

monarca deposto, a ansiedade de 
per-
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ceber o movimento significativo no 
p 

;r-

tão do 
paço, prolongavam 

indefinida-

mente a duração desta expectativa.

O 
profundo 

silencio do lugar 
pare-

teu fazer-se maior, nesta ocasiã >, como

se* a noite compreendesse 
que 

se ia. ali

mesmo em 
poucos 

momentos, estran-

guiar 
a última hora de um reinado. A

tranqüilidade 
que 

havia era lúgubre.

Ouvia-se com certo estremecimento o

barulho tio ui >rdei dos freios dos cor-

céis da cavalaria cm recantos afastados.

Frouxamente clareados 
pela 

ilumina-

cão urbana, as casa ao redor do lar-

go. 
<>s edifícios 

públicos, pareciam 
ailor-

mecidos. Nenhuma luz nas 
janelas, 

a

não ser iua últimos andares de uma

casa de saúde.

Apesar disso, 
que 

se acreditaria in-

clicar a completa ausência dos especta-

dores 
para 

a cena cjue se ia 
passar, 

al-

gumas janelas 
abertas aparcc iam como

retábulos negros, nas mais altas saca-

das. e 
percebia 

se uma agitação fácil

de reconhecer nos 
peitorís 

escuros...

Pobre I>. Pedro! Em homenagem à

severidade da determinação do 
gover-

no revolucionário, ninguém 
queria 

ter

sido testemunha da misteriosa elimina-

cão de 11111 soberano.

Ás três horas cia madrugada menos

alguns minutos, entrou 
pela praça 

um

rumor de carruagenm. Para as bandas

do largo houve um ruidoso tumulto

cie armas e cavalos.. As 
patrulhas que

passeavam 
de ronda retiraram-se todas

a ocupar as entradas do largo, 
pelo

meio do 
qual, 

através das árvores, ilu

minando sinistramente a solidão, 
per-

filavam-se os 
postes 

melancólicos dos

lampiões de 
gás.

Apareceu, então, o 
préstito 

dos e\i-

lados.

Nada mais triste. tTm coche negro,

puxado 
a 

passo por 
dois cavalos 

que 
se

adiantavam de cabeça baixa, como se

dormissem andando. A frente duas se-

nhoras de negro, a 
pé, 

cobertas de véus,

como a buscar caminho 
para 

o triste

veículo. Fechando a marcha, um 
gru-

po 
de cavaleiros, 

que 
a 

perspectiva 
110-

turna detalhava em negro 
perfil.

Divisavam-se vagamente, sobre o 
gru-

po, 
os 

penachos 
vermelhos das barre-

tinas de cavalaria.

O vagaroso comboio atravessou em

linha reta, do 
paço 

em direção ao mo-

lhe do cais Pharoux. Ao aproximar-se

do cais, apresentaram-se alguns milita-

res a cavalo, 
que 

formavam em cami-

nho.

— E' aqui o embarque? 
perguntou 

ti-

midamente uma das senhoras de 
preto

aos militares. O cavaleiro, 
que parecia

11111 oficial, respondeu com 
gesto 

largo

de braço e uma atenciosa inclinação de

corpo.

Por meio dos lampiões 
que 

ladeiam

a entrada do molhe 
passaram 

as senho-

ras. Seguiu-as o coche fechado.

Quasi 
na extremidade do molhe, o

carro 
parou 

1 Pedro cie Alcântara

apeou-se 
— 11111 vulto indistinto, entre

outros \ ultos distantes 
— 

para pisar

pela 
última vez a terra da 

patria.

l)o 
posto 

de observaçã ) em 
que 

nos

achávamos, com dificuldade, ainda mais,,

da noite escura, não 
pudemos 

distin-

guir 
a cena do embarque.

Foi rápida, entretanto. Dentro de

poucos 
minutos ouvia-ie 11111 ligeiro

apito, ecoava no mar o rumor igual da

hélice da lancha, reaparecia o clarão

da iluminação interior do barco, e, sem

que 
se 

pudesse 
distinguir nem 11111 s<>

dos 
passageiros, 

a t cia a força de vapor,

o ruido da hélice e o clarão vermelho

afastavam-se da terra."

C. de Laet, 
"Antologia 

Nacional",

7-a 
«lição 1915, 

págs. 
147-153)

Raul Pompéia, apud F. Barreto e
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será demasiado o 
que 

cs-

crevermos sobre as relações da iti-

teliircticia cni o listado, sobre es-
o

se verdadeiro consoreio entre os homens

que pensam 
e os homens 

que 
dirigem, e

(jue a nova 
política 

do lirasil esta tf ele-

ceu, em boa hora, entie nós.

Pois era 
justamente 

essa 
quasi 

of>osi-

çâo 
existente entre os 

politieos 
e os cs-

(ri t ores 
que 

os nossos homens 
que fa-

ziatn das 
preocupações 

do espirito a ra-

zão mesma de sua vida sempre de 
pio-

raram.

José 
de Alencar, por 

exemplo, costu-

rnava dizer 
que 

só não conseguia ven-

eer, 
politicamente, porque 

"era 
inteli-

gente 
demais para 

ser compreendido pe-

los nossos 
políticos, 

homens de 
poucas

letras e 
grande 

astucia". O autor do

"O 
Guarani" exagerava, com certeza,

nessa explosão tão constit uaonalmente

sua, diante de uma batalha 
perdida.

Sempre tivemos intelectuais doublcs de

políticos, 
homens 

que 
repousavam das

lides da administração não em festas po-

pulares 
ou mundanas, mas fio silencio

dos 
gabinetes 

atulhados de limos cheios

de sabedoria, informando-se das alti-

tudes do 
pensamento 

humano em deter-

minado estagio do tempo.

Os discursos parlamentares 
do segun-

do império, por 
exemplo. estã> aí 

para

provar-nos, 
aguardando eseavadores pa-

cientes nas estantes ou nos álbuns 
que

escondem os 
jornais 

de outrora, nos ar-

quivos particulares 
ou nas bibliotecas

públicas.

A verdade manda cjue se (liga, tam-

bem, 
que 

na 
própria 

república 
(tão 

con-

descendente na escolha de seus homens

menos afeitos às coisas do espirito, des-

de 
que 

detentores de 
grandes 

lastros

eleitorais) tivemos sempre homens bri-

Ihantes e bem dotados, capazes de aliar

à ele 
gane 

ia das atitudes 
públicas 

o bri-

lho das manifestações da inteligência.

O (jue, entretanto. não livemos no im-

perio (senão 
esporadicamente) e na re-

pública {senão 
excepcionalmente) foi

esse aproveitamento sistemático dos va-

lores intelectuais, em todos os sectores

cias atividades nacionais. O 
que 

não

tivemos sempre foi 
esse reconhecimento

da dignidade do intelectual, cjuc hoje,

felizmente, 
desfrutamos.

E com isso, não 
queremos 

dizer efue

todos os intelectuais brasileiros encon-

trem, 
por 

exemplo, o seu meio cie sub-

sistencia nos cargos administrativos; mas

queremos 
afirmar cjue eles encontram,

sem dúvida, 
por parte 

do Estado, o má-

ximo de respeito e o máximo de consi-

deração. Não só consideração, vamos di-

zer, 
"pessoal", 

mas, e a um só tempo,

consideração 
pela 

sua obra ou conside-

ração 
pelos 

instrumentos de 
que 

se ser-

vem (o livro, o 
jornal, 

o laboratorio, a

biblioteca, a universidade), instrumen-

tos 
que 

o governo 
assiste, 

prestigia 
e va-

loriza, através dos orgãos adequados de

que 
dispõe a atual máquina administra-

tiva nacional.

Já não se 
pode 

dizer, como Antonio

Torres nas suas crônicas ferinas, 
tão
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aprei iadas e tão úteis, de antigamente,

que 

"a 
inteligência odtava o Estada 

por-

que 
o Estado era inimigo da inteli•

ge)i( 
ia 

".

O intelectual brasileiio de hoje 
já 

não

tente a 
política, 

conxo derivativo de

Mtemperamentos 
trancmhas", tomo diz

aquela 
personagem 

do teatro de Martins

Pena. A nossa 
política 

não c mais aque-

la 
política 

dos 
grupos, que 

satisfazia

apenas ao interesse de alguns em de•

trimento dos interesses de milhares. .1

palavra perdeu 
o sentido 

pejorativo. 
/*.

quem 
diz 

política, 
hoje cm (lia, no lha-

sil, diz, antes de tudo t sobretudo, cien-

cia de orientação soe'al ou noima de

equilíbrio entre 
forças 

econômicas 
que

se defrottíatn.

O 
governo 

sabe o 
que quer 

<• a sua

força 
não e mais do 

que 
a força 

do nos

so meio. 
força 

(jue ele recebe: não to-

ma: fo><,a que 
ele recolhe', não exige.

Possuímos uniu carta eonstitucional 
que

è um verdadeiro roteiro 
político 

e neste

roteiro caminhamos 
f>ata 

o cutnptimen-

to de tiossf> destino, na .America e no

mundo.

O 
poder govemamt 

ntal não se con-

funde 
mais, 

felizmente, 
com o 

poder 
dis-

erecionario de meia dúzia, As 
possibili-

dades são mensuradas 
para 

todos atra-

vês das medidas comum 
que 

os (oncur-

sos estabelecem. Os favores 
são distri-

buidos, 
para 

todos, nas dimensões 
pro-

porcionais 
das necessidades de cada um,

de seus direitos e de suas obrigações.

O intelectual encontra, 
por 

isso, na

nova ordem 
política 

do Brasil, o lugar

que 
lhe c devido. As vocações 

já 
não

se submetem, como antigamente, ao

inferno das adaptações, (hiem escrex>e

já pode 
vivei de sua 

pena; quem 
estuda

já pode 
viver do 

que 
aprende: 

quem

pesquisa já 
se 

pode 
bastar com os 

pro-

dutos de seus experimentos lia uma

ambiencia sotial faxtoravel 
aos 

produtos

intelect uais.

Citar exemplos seri • citar nomes e

citar nomes seria 
pai 

ticularizar. Os

intelectuais sabem (jue sustentamos uma

verdade. /•- basta, no caso. o testemu-

tiho da coticiencia de cada um 
paia que

as iniciativas do 
governo, 

a favor 
da

inteligência, se 
justifiquem 

e se consi-

derem ferteis ao 
progresso 

da nossa cul*

tura e a afiimação (Lt nosso espirito.
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WILSON IÂ)USADA

Seste trabalho de critica, o autor bosqueja o nioücrni&mo. Falando

de Mario (te .Andrade, entra cm considerações mais longas sobre os modcr-

tiistas, e se detem de (juando cm 
quando 

cm 
pontos 

nevrálgicos da 
ques-

tão: o romance dos tiossos (tias; o fator 
psicotógico 

influenciando a lite-

ratura de 
ficção; 

o apuro da forma; a (juestão lingüística, enfim, uma serie

de cogitações li t era rias, 
que 

assoberbam a literatura moderna.

A 

IENDENCIA mais construtiva 
que

espontanea de Mario de Andrade,

visível em toda a sua obra de

romancista e 
poeta, 

c a 
que 

me referi

cm crônica anterior, 
parece 

ter alcan-

çado 
o máximo de 

grandeza 
artística

nesse livro extraordinário que 
é Ma-

eunatma. Bem sei 
que 

essa obra nunca

pôde 
ser 

precisamente 
classificada entre

os diversos gêneros 
literários. Muitos a

consideram um romance, outros uma

rapsódia, mas a verdade é 
que 

se trata

de alguma coisa de diferente e excep-
*

cional.

Neste último sentido, é claro 
que 

nin-

guém 
se refere ao livro como sendo

excepcional nos dias de hoje, 
para 

as

nossas idéias vinte anos adiantadas so-

bre as mais extravagantes concepções

modernistas. O 
proprio 

Mario de An-

drade, levando-se em conta escritos c

atitudes, parece 
agora desprezar, de al-

gum 
modo, certos ângulos e experien-

cias 
que 

essa e outras obras suas, 
já

realizadas, nos deixam ver ainda hoje.

Não digo (jue o romancista de Macunai-

ma, admitindo-se o livro como roman-

ce, venha negando pura 
e simplesmen-

te seu 
passado 

artístico. Mas uma cer-

ta indiferença, uma certa displicência

em face de um dos aspectos mais nota-

veis e mais incompreendidos de sua ex-

periencia 
literaria 

— capítulo da fala,

da linguagem, dos recursos de expies-

são 
— fazem suspeitar 

que 
o 

poeta

do Acalanto do seringueiro traga na

carne um espinho de dúvida. Bem sei

que 
a dúvida, nesse caso, seria um sin-

toma natural de aperfeiçoamento. Um

sintoma de 
que 

o artista não 
parou 

na

estalada e 
que, 

mesmo interiormente,

se vem superando a si mesmo nessa

admiravel jornada 
literaria.

Mas eu me refiro a essa indiferença

com 
que 

o artista 
parece 

encarar, hoje

em dia, esse assunto 
que 

foi sempre dos

mais visados em sua literatura. Tal

fato, 
que pode 

muito bem nada signi-

ficar, deixa na 
gente 

a impressão de

que 
Mario de Andrade esqueceu uma

cias 
grandes 

conquistas das nossas le-

tras nos últimos vinte anos.

A liberdade de usar os mais diferen-

tes recursos de expressão, de escrever

numa linguagem bem nossa, de cons-

truir através de uma fala determinada

pelo 
homem e 

pela 
terra, 

que 
os 

poe-

tas e romancistas de 1922 adotaram
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como 
principio, 

teve como fundamento,

antes de tudo. considerações de ordem
*

psicológica.

Sem dúvida, o 
que 

ontem nos sedu-

/ia hoje nos deixa indiferentes. Não

são as mesmas as condições sociais das

duas épocas. Não são os mesmos 
pro-

hlcinas a enfrentar. Todavia, se avança-

mos alguma coisa nesse caminho de de-

molições, e se atualmente estamos longe

daquele individualismo literário 
que

desprezava todas as regras e limites,

devemos reconhecer cjue nessa icono-

clastia repousa, aliás, toda a madure-

za 
que 

a forma hoje em dia vai adqui-

rindo. Madure/a, observemos, lentanien-

te conquistada através dos anos, em

avançadas e recuas, mas 
que 

se baseou

na experiencia modernista e nada tem

de comum com o 
que 

nos legou o na-

turalismo do século \I\. no romance e

na 
poesia. 

Ainda restam, de fato, al-

guns 
vestígios do 

que 
se fez em mate-

ria de linguagem, 
por 

exemplo, na 
grau-

<le fase 
que 

abrangeu o 
perí 

do de 1922

a 19 H. No romance e na 
poesia, prin-

cipalmente. lTm livro como O Feijão e

o Sonho, (1) de Orígenes Lessa. ainda

revela muita coisa desse 
passad 

>. Não

(jue o seu autor demonstre 
qualquer 

in-

capacidade 
para 

o 
gênero. 

Ao contra-

Tio. Mas a verdade é 
que, 

nesse caso,

o romancista não assimilou todas as

expcriencias já realizadas, não superou

o espírito de tuna literatura 
que 

vinha

apenas destruir ou reformar o 
que já

-estava 
feito.

Entretanto, não é mais 
pcssivel 

re-

•cuar nem desprezar o 
que 

realizamos

naqueles anos 
posteriores 

ao conflito de

E«»rmos longe desse mundo irre-

metllavelmc ute morto. Só nos resta

prosseguir, 
cada vez mais tomando con-

cien ia do 
que pretendemos 

fazer, tio

-que 
somos, do 

que 
valemos cultural e

psic 
«logicamente, do 

que 
deixamos 

para

trás, embora amanhã uma nova fase

igual ou diferente de todas as outras

se revele indispensável ao espírito de

nossa literatura, com todas as suas con-

•sequencias 
artísticas e humanas. O mais

importante é sobreviver, atravessar e

vencer obstáculos, criar raízes mais fim-

das. sofrer na carne e 110 espírito.

Falamos, no inicio desta crônica, a

propósito 
de um dos a^ectos mais ca-

racterístic^s do modernismo, isto é, do

problema 
da forma. lauto sob o 

pon-

to de vista meramente técnico, na 
poe-

sia 
por 

exemplo, com as liberdades de

métrica e ritmo, como sob o 
ponto 

de

vista da forma expressa 
pela 

linguagem,

pela 
sintaxe abrasileirada, 

pelo 
regiona-

iistno. A incompreensão em torno desse

aspecto ilo nosso modernismo, geralmen-

te. tem sido bem 
grande. 

Entretanto,

ensa transformação de valores orgâni-

cos 11a linguagem, essa evolução, esse

aperfeiçoamento a 
que 

não 
podíamos 

e

não 
podemos 

fugir, valiam 
por 

um es-

tado ile espírito novo, 
por 

11111 desejo de

afirmação, 
por 

uma vontade conciente

ile fazer alguma coisa 
que 

nos retratas-

se, 
psicologicamente, 

muito melhor do

que 
até então fora 

possível. 
Nesse sen-

tido, 
pode-se 

dizer, as 
peores 

conees-

soes ilo modernismo, 110 terreno lin-

guístico, 
110 terreno da forma, as mais

extravagantes tentativas de uma sinta-

xe improvisada, 110 romance, 110 conto

ou na 
poesia, 

são e foram admissíveis.

Valeram essas concessões e essas tenta-

tivas, ainda 
que 

mais tarde superadas

e esquecidas, como era natural, 
por 

uma

libertação 
psicológica, por 

ufn areja-

mento do sub-conciente carregado do

peso 
de idéias 

quasi 
esgotadas 

por 
va-

rias 
gerações, 

isto sem levarmos em conta

a terrível necessidade de fugir ar> de-

sespero 
produzido pelas 

conseqüências

da última 
guerra.

A reação aos extremos, a reação aos
j» J

excessos, vinda mais tarde, fez voltar o

equilíbrio, corrigiu as expcriencias mal

conduzidas, selecionou e impôs um 
justo

meio termo e uma nova realidade mais

próxima 
de nós, 

já 
então se conipreen-

dendo 
que 

o instante 
psicológico 

mais

agudo feira ultrapassado. I odo o cr-

ganismo 
literário assimilou, então, os

apontamentos, os dados, as not«6 desse

processo 
de elab oração de novos re-

cursos de forma, e uma fase mais cons-

trutiva esboçou-se vigorosamente. Pois,

hoje em dia, 
já 

se 
pode 

sentir 
que 

o

estado de espírito modernista inclina-

va-se mais 
para 

a destruição. O erro

inicial, erro também cometido 
pelos 

ro-

mânticos e, muito 
principalmente, por

um moderno na sua época, 
José 

de

Alencar, foi a busca de originalidade

11a originalidade das literaturas euro-

péias. 
Em ambos os movimentos, hou-

(1) 
— 

Vida Literário — Rosário Fusco — 
Edições SEP — 

S. Paulo — 1940.
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ve unia acentuada expressão naciona-

lista. uma 
grande 

vontade de afirmar

coisas brasileiras. Apesar disso, no en-

tanto, recorremos aos românticos fran-

ceses e ingleses, nos tempos tios Alvares

de A/e\edo e Fagundes Varela, e aos ita-

lian ;s e franceses, nos tempos mais 
pró-

\imos dos Mario de Andrade, Ronald de

Carvalho e outros. Isto é, fomos contradi-

torios e ilógicos, embora sc 
possa 

argu-

mentar cj11c* o fazíamos concientemente.

Talvez 
por 

isso, um certo crítico lenha

exagerado 
quando, 

em recente entre-

vista, afirmou 
que 

nunca seremos ori-

ginais. que 
seremos sempre um reflexo

das literaturas dos outros 
países, fí

também ev»a 
parece 

ser a opinião de

Agripino Grieco, 
que 

nos julga uns co-

pistas 
de figurinos estrangeiros, esque-

cendo-se, naturalmente, de 
que pelo 

fato

mesmo de sermos regionalistas, 
j;í 

não

nos é 
possível 

ficar em 
pé 

de igualdade,

não digo com a literatura russa, 
por

exemplo, mas com a literatura 
portu-

guesa, 
matriz da 

que 
estamos fazendo

nesse século \\.
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I\

PEDRO D A ST AS

l'ma 
questão 

de linguistiea e tintaria nesta crônica 1 O autoi a faz 
à mar-

gctn 
d* uma afirmativa de Monteiro lobato ( uma negativa de Silvio

Elia Haverá uma filosofia lingüística? Adia o autor 
que 

sim, argutncn-

latido, baseado na disputa daqueles dois escritores. Mostra a fil< 
sofia lin-

guislica* 
como (apitufo da evolução cientifica, 

pois, 
como acentua, a lin-

nuistica nada mais c, (jue um ramo riess<t àrv re /fu* < a ciência. Dessa dis-

(ussão, tece o autor comentários, terminando em divagações sobre as trans-

fornwçõcs que 
se operam na lingua, e suas causas 

principais.

Ej 

DE RKC.EAR SI*, 
que 

a expressão

"nôumeno 
<la linguagem", em-

pregada poi 
Sil\io Flia. tradu-

/a um conceito contraditório, inajusta-

vel a uma realidade 
qualquei 

. Língua-

gem 
e nôumeno são idéias 

que parecem

excluir-se reciprocamente, 
|><»is 

;i 
pri-

meira é a de um ato intelectual, tran-

sitorio 
por 

nature/a, 
que 

exprime uma

relação entre o mundo objetivo e o

Kuhjctho. \o 
passo que 

a segunda, 
por

definicã;», é a do 
permanente, 

do obje-

tivo absoluto. «l:i inacessixel coisa em

si. de 
que 

os sentidos nos oferecem me-

ra aproximarão. Sistema convencional

humano, a linguagem existe apenas em

nós, não em si.

leve o cronista opoi Umidade de as-

sistir a mais de uma das aulas de Si 1 -

vio Flia, na extinta l . D. F. De uma,

recorda-se especialmente, em 
que 

o jo-

vem 
professor, 

com a sua habitual se-

gurança, 
tratava de 

galicismos, que 
divi-

dia em necessários, toleráveis e conde-

naveis. Recoida-se da sala de aula. do

mobiliário escolar e sua disposição: vol-

tando ao edifício, saberia iconhecer

aquela sala. Durante todo esse tempo

cjue desde então se 
passou ,acredita, pt.r-

tanto, o cronista, 
que 

a casa, a sala,

o^ moveis 
que 

a guai 
ncciani, tenham

tid> uma existencia independente dos

seus sentidos. Se acaso, voltando ao lo-

cal, o encontrasse mudado na sua apa-

rencia ou na dos objetos cjue ali se acha-

vam, sentir-se-à forçado a 
procurar 

uma

ra/ão 
para 

explicar o fato, uma causa

jnn.i 
a mudança. Na hipótese figurada,

não levaria, 
porém, 

o cronista, igual

esperança cie ali encontrar as 
palavras

cjue sil\i<> Flia 
proferiu 

aquela tarde,

cias 6 às 
7. 

a linguagem de 
que 

se uti-

li/ou na sua aula tão bem informada e

cledu/ida. Dessas suas 
palavras 

alguma

coisa viverá, esquematizada, ícduzida a

uns tantos conceitos, na memória de al-

guns 
ouvintes. Mas o cjue delas consti-

tuia 
propriamente 

o 
jogo, 

a vida, o ato

da linguagem, isso, o vento levou.

Assim, atribuir 11111 
"nôumeno" 

à lim-

guagem não tem mais sentido do cjue

emprestá-lo a 
qualquer 

outra atividade

humana, seja o futebol, a estrategia ou

o contraponto. Poderíamos reconhecer-

lhe 11111 valor de metáfora e a isso, fi-

que 
entendido, não haveria o 

que 
opor,

se Silvio Flia não assentasse sobre esse

inexistente a sua curiosa concepção da



LITERATURA DF. IDÉIAS 393

linguagem como objeto de conhecimen-

to filosófico, e não científico. Para 
quem

atribue tamanha importancia à coloca-

ç5o 
dos 

problemas, 
vamos reconhecer

que 
isso é fundamental.

As considerações 
que precedem 

não se

dirigem a Silvio El ia 
que 

conhece de

sobra 
quanto 

se lhe 
possa 

objetar a esse

respeito. Destinam-se apenas a tunda-

mentar de algum modo, ainda 
que 

tos-

camente, um 
ponto 

de vista contrario

ao seu. Deste, 
que 

aqui se adota, será.

então, inadmissível a existem ia de uma

filosofia da linguagem' Não, muito 
pe-

lo contrario, desde 
que 

seja concebida

como a da matemática ou a das i iencias

ein geral.

Toda a construção de Silvio E'ia não

visa 
— vimò-lo na crônica anterior

senão contestar uma assertiva de Mon-

iciro Lobato, escritor não especialista,

que 
se limitou a externar um racio-

>. inio baseado 110 senso comum. Reilu-

rido aos seus termos essenciais. evse ra-

, iocinio é o seguinte Assim como o

português 
saiu do latim, 

pela 
coiiupçao

popular, 
o brasileiro sairá do 

portu-

f»uês". 
Lobrigando nessas palavras 

uma

profissão 
cie ié evoluc ionista, o filolo-

^0 
católico as repele, 

pois, 
como catoli-

co, tem o evoluiíonismo em 
vauto boi-

roí . E aí é 
que padece 

entrar certo

exagero, pois, 
na verdade, não se 

per-

cebe muito bem em 
que 

o conhecimento

científico dos fatos da linguagem possa

perturbar 
a ordem sobrenatuial • Da 

pa-

lavra de Cristo, cheia de ensinamen-

tos: 
"A 

César o 
que 

é de César , bem

poderia 
Silvio Elia inferir esta outia.

A Meillet o 
que 

é de Meillet", o 
que.

afinal de contas, não é senão da extensão

ao não-econômico 
e 

jurídico 
do suum

cuique tribuere" dos romanos.

Também o 
povo, 

na sua sabedoria,

diz em 
palavras 

mais grosseiras, 
mas não

menos expressivas: 

"Cada 
macaco no

seu galho". 
E a lingüística é um dos ga-

lhos da grande 
árvore da ciência. Não

há razão para 
crer 

que 
essa árvore seja

uma macieira e, assim, não se confim-

,•1 irá com aquela outra, famosa, que 
nos

custou a banimento. Mas se fosse 
pos-

sivel estabeleecr que proveio 
da semen-

te desta outra e 6 sua descendente, te-

ríamos de condená-la no seu todo, a sua

somwa seria ainda a do Bem e do Mal,

haveria que 
arrancá-la pelas 

raízes. O

que, 
absolutamente, 

nenhum pensador

católico preconiza.

Afastadas essas 
preocupações 

transcen-

dentes, resta examinar se acaso a solu-

ção 
de Monteiro Lobato é realmente tão

inaccitavel 
quanto 

Silvio Elia nos 
quer

levar a crer. O autor de Urupês, 
que 

é,

visivelmente, um adepto da lei de cau-

salidade, julga-se 
110 direito de indu-

zir, ile causas idênticas, idênticos efei-

tos. Não se contesta a relação de causa

a efeito 
já 

verificada 110 caso da trans-

formação do latim. 
Julgando 

encontrar

no 
português 

do Brasil a mesma causa

tio transformação, Monteiro Lobato in-

duz a identidade de efeito. No caso, o

tempo necessário 
para que 

o efeito se

produza 
não ê cleterminavel. Na verda-

de, a hipótese seria antes a de uma su-

cessão de causas, com a sucessão corres-

p 
íulente cie efeitos. Alguns destes 

já

se verificaram, o 
que 

\cm em apoio da

indução estabelecida sob aquela forma

ueral alterações fornéeticas, léxicas, le-

xeológicas, semânticas, sintáticas. Mon-

teiro Lobato não diz, 
portanto, 

nada de

muito extraordinário ou de discordante

dos 
princípios 

conhecidos de linguís-

tica.

O 
que 

se 
pode 

objetar ao seu racio-

cinio é 
que 

ele será, 
possivelmente, 

sim-

pies 
demais. Realmente, o fator 

"cor-

rupção 
popular" 

é 
por 

demais impreci-

s<> 
para que 

se 
possam 

identificar as

duas series ile causas. Esse fator não

terá agido isoladamente, no caso da

tranformação cio latim. E' 
pieciso 

1:011-

siderar 
que 

um mundo novo surgia da

decadencia romana e 
que 

a formação

das línguas românticas, longe de rcsul-

lar apenas cie uma transplantação, é

também 11111 cios aspectos da formação

de uma nova cultura e de um novo es-

pírito.

Aliás, 
para 

falar mais exatamente, a

corrupção 
p. pular 

não é causa, e, ela

própria, 
o resultado das verdadeiras

causas cie transformação de uma lin -

gua, que 
são 

principalmente 
fisiológi-

(as, 
psicológicas, 

histórico-sociais.

Essas causas não são hoje as mesmas

que 
atuaram sobre o latim dos 

primei-

ros séculos da éra cristã. Naquele tem-

po, 
foram cei tas tendencias internas do

proprio 
latim 

que 
acabaram por pre-

valecer, modificando-!be tão profunda-

mente a estrutura clássica 
que 

a lingua

originaria desapareceu. O 
que 

sç está

passando 
atualmente com o 

português

é uma diversificação de ramos, 
que 

vi-

vem e evoluem, ambos, autonornamen-
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tc. Sofrem, um c outro, a ação de for-

ças propulsoras 
distintas 

que. 
se atuas-

sem desenfreadamente, deveriam criai

dois sistemas lingüísticos reciprocamen-

te impenetráveis. Mas a unidade inicial

procura 
manter-se, contando com o sis-

tema de inter-comunicações 
que 

a vida

contempcranea facilita ao extremo e

com as atuais 
possihilidades 

de tentar.

até certo 
ponto, 

um regime de 
"língua-

getn 
dirigida".

Essas forças conservadoras são freios

e contrapesos de indiscutível eficacia.

Todavia, 
quer parecer 

ao cronista 
que,

por 
intermédio delas, não se consegui-

rá mais do 
que 

retardar o movimento

de diferenciação 
já 

em curso, mas nun

ca até destruí-lo completamente.



Literâturâ históricd

IX

HE! AO VI AN NA

Professor catedrático de Historia do Bra-

sil na Faculdade Nacional de Filosofia

O autor. continuando os artigos 
que 

vou escrevendo 
para 

esta Revista, ha-

.1ta, neste número, do valor das biografias 
— 

o 
que 

não foi ainda bem com-

preetidido 
e 

que 
muito deixa a desejar no nosso meio intelectual. Critica

o livro do cônsul Aluizio Napoleão 
"Segundo 

Rio Branco". Fazendo tuna

apreciação 
geral 

sobre esse sintético ensaio histórico, o autor mostra e louva

as virtudes do biógrafo e estende-se em considerações sobre trechos d »

livro, dizendo da sua importância como documento histórico e estimulando

quem 
dedicar-se a misteres construtivos, como esse de mostrar à Patria

Iseus urandes homens e suas virtudes cívicas.
o

NINGUÉM 

ignora o relevante 
papel

que 
na moderna educação cívica

compete às biografias e aos bió-

grafos, 
cuja missão, levada ao exagero,

pode 
conduzir a lamentaveis erros, em-

bota, bem compreendida, seja sucetivel

de 
produzir 

apreciaveis resultados. Nes-

se sentido, muito ainda 
precisa 

se* feito,

entre nós, sendo 
poucas 

as exceções me-

ritorias até agora registradas, como, 
por

exemplo, o Mauá, de Alberto de Faria,

expressivamente dedicado aos moços do

meu 
país, para 

c]ue se eduquem na ad-

mi ração de um grande 
homem, viituo-

so na fortuna, heroico na adversida-

de" 
(1).

Ainda no número 
passado 

desta re-

vista, aqui, aludíamos, a 
propósito 

do

livro As 
Quatro 

Coroas de D. Pedro 1,

de Sérgio Correia da Costa, à falta de

uma boa biografia do 
proclainador 

da

independencia. Iguais conceitos 
poderão

ser expendidos 
quanto 

a seu filho, D.

Pedro II. E o mesmo se repetirá, nesta

crônica, com referencia a outro 
grande

vulto de nossa Historia, 
pelo 

Império

legado à República, o Barão do Rio

Branco.

O segundo Rio-liranco
o

Se ainda não é a obra 
que 

se deve

desejar, sobre a maior figura da 
poli-

tica exterior do Brasil, o volume recen-

temente, 
publicado por 

Aluizio Napo-

leão contém ,pelo menos, as linhas mes-

tras e a indicação do material de 
que

terá de lançar mão o escritor 
que 

se

dedicar ao levantamento dessa existen-

cia entre todas digna de ser conhecida

e exaltada. Porque em O Segundo Rio-

Branco, há alguns meses lançado 
pela

(i) 
- ALBERTO DE

Janeiro, 
1926. Pág. 5.

FARIA 
— Mauá. Paulo, Pongetti 8c Cia., Rio de



CULTURA POLÍ TICA
296

Editora A Noite, não se limilou o seu

autor, jovem 
e brilhante membro cio

corpo diplomático, a repetir o 
que 

em

trabalhos esparsos já 
se escreveu sobre

o 
grande 

chanceler. Tendo lhe com-

petido, 
110 Arquivo Histórico do Minis-

terio das Relações Exteriores, dar ini-

tio à classificação da correspondência

e demais 
papeis pertencentes 

ao Ba-

rão (2), pelo governo 
adquirido® à res-

pectiva 
família, 

pôde, 
no desempenho

dessa incumbência, tomar conhecimcn-

to de inúmeros 
por 

menores relativos a

sua vida, atividades c relações. Utilizan-

do-os, não 
para 

a elaboração ele uma

completa biografia, mal 
para 

um sim-

pies 
ensaio, tendo cm vista tapidamen-

te apresentar 

"o 
homem e o estadista",

conseguiu Alui/io Napolcão reunir 
pre-

ciosas informações, as 
quais, 

embora sin-

téticas, constituem o 
que 

há dc melhor,

de mais seguro e coordenado, sobre ele

até agora escrito em nosso 
país.

Oferecendo, assim, apenas em íesumo,

o 
que poderia 

ter feito em extenso tia-

balho, seguiu o autor dc O Segutido

Rio-Branco o exemplo fornecido 
pelo

proprio 
Barão, 

que 

"possuía 
a virtude

de só di/er o essencial sobre os assun-

tos 
que 

versava. Procurava dizer tudo,

com o menor número de 
palavras pos-

sivel" 
(3). 

Com isto, não ficaram 
preju-

ditados, entretanto, os seus leitores, 
que,

além da ótima seleção de opiniões e

informações coligida 
pelo 

cônsul Alui-

zio Napolcão, encontrarão, em anexo

ao livro, a maior bibliografia até hoje

reunida sobre 
José 

Maria da Silva Pa-

ranhos 
Júnior. 

A ela, 
portanto, pode-

rão recorrer os estudiosos de nossa 11 is-

toria e todos aqueles que 
sc admiram

dc não ter ainda aparecido, entre os

nossos inumeráveis escritores, algum 
que

se deixasse 
prender pela 

atração do as-

sunto fornecido 
por 

uma existencia co-

mo a do Barão do Rio Branco.

Enquanto esperamos essa biografia, 
—

já que 
apenas a amostra do 

que 
ela 

po-

derá ser nos deu o livro O Segundo Ri<>-

fíratico, 
— 

pelos 
menos três aspectos da

obra e da 
personalidade 

do vencedor

das 
questões 

das Missões, Amapá e Acre

aqui desejamos deixar assinalados, a

margem do excelente ensaio do 
qual 

es-

tamos tratando.

Refere-se o 
primeiro 

à continuidade da

política 
exterior do Brasil .colonial c

imperial, de 
que 

foi Rio Branco, já 
na

República, um elo cuja solidariedade

com os anteriores constitue o maior

elogio destes. A esse respeito, diz, mui-

to bom. Alui/io Napolcão: 

"No 
momen-

to em 
que 

Rio Branco foi encarregado

pelo governo 
do Marechal Floriano Pci-

xoto, de estudar o caso das Missões, to-

do seu conhecimento foi 
posto 

a ser-

viço do 
país,' 

na conclusão de um tra-

balho 
que 

vinha sendo feito 
poi gera-

< ões e 
gerações, 

desde os tempos colo-

niais". E, confirmando-o por palavras

do 
proprio 

Barão, acrescenta, em nota:

"Os 
dois trechos da minuta da carta

que 
se segue, escrita de Washington, 110

dia 14 de Março de 1S95, após o laudo

favoravel do Presidente Cleveland e di-

rigida a Brazilio Baratina, demonstram

que 
Rio-Branco mergulhara no 

passado

< reconhecendo, dessa maneira, o traba-

lho dos seus antecessores) para 
dele ti-

rai o elemento 
que 

lhe daria forças 
pa-

ia a defesa da causa do Brasil: 

"nosso

amigo Barão dc Ladario e o Barão de

Capanema, que 
na imprensa desperta-

ram a opinião em 1890 c 1891, obtive-

ram 
que 

o Congresso, devidamente es-

clarccido. voltasse ao 
processo 

arbi-

irai  Sem a campanha dc 1890 e

1891, e o voto do Congresso, não teria-

mos tido esta última em 
que 

me coube

a honra de ser 
general 

e soldado, como

o senhor sabe. 
pois, 

aí em New York,

viu 
que 

vida dc estudante e de Benedi-

tino eu levei, c sabe 
que, 

depois, aqui,

não abandonei um só minuto a causa

que 
me foi confiada. ITambém deve ser

dito 
que 

sem a habilidade do Yice-Rei

Luiz de Vasconcelos 110 século 
passado

os esforços dos comissários Veiga Ca-

bral e Rose io, 
que 

seguiram as lumi-

nosas instruções desse estadista 
portu-

guês, 
não teria a 

questão 
chegado, co-

mo chegou, a ser recebida 
pelo 

Brasil

independente 
para 

ser tratada e defen-

dida 
por 

meu Pai em 1857, 
por 

Cotegi-

pe 
em 1876, 1882 e 1885, 

por 
Teixeira

de Melo e 
pelo 

Visconde de Cabo Frio

(4) 
ALI IZIO NAPOI F \0 

— np. rit. 
- Págs. 

39 
e 

40. 
A carta cit. está

) ublicacão n.° (> do Ministério das Relações Exteriores. Imprensa Nacional, Rio

dc 
Janeiro, 

1940. Págs. 33-34. . „

(<j) 
— ALI I/IO NAPOLEÃO 

— O Segundo Rio Branco. Editora A Noite ,

Rio de 
Janeiro. 

1941. Pág. 118.
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•depois de 1881. Desde 1S76, 110 Conse-

lho de Estado, Nabuco, o Visconde de

Niterói e o Visconde de 
Jagnarí (pare-

cer de 13 de 
(unho) aconselhavam o

jnizo 
arbitrai. O resultado 

que 
celebra-

inos agora é, 
portanto, 

devido a.» es-

forço continuado de unia longa serie de

Portugueses e Brasileiros" 
(\).

Entretanto, 
para que 

se obtivesse tan-

to essa 
quanto 

as vitorias 
que 

se segui-

ram, um fator ocasional apareceu, da

maior relevancia, consistindo na re

união, na 
pessoa 

de Rio Branco, de di-

versos atributos necessários aos lins 
que

tinha em \ista. 
Já 

o assinalamos há

seis anos 
(5), 

mas é sempre oportuno

repeti-lo: o sucesso 
que 

em todas as l>a

talhas coroou esse 
pacífico 

combatente

das bibliotecas foi uma circunstancia co-

mo 
poucas 

vezes se 
pode 

ver registrada

na historia externa de uma nação ain-

da nova, 
pobre 

e fraca, como era a nos-

sa, em seu tempo. Para isto, transfor-

inou-se o antigo 
professor 

substituto de

Historia e Corografia do Brasil e 
jorna-

lista 
político, graças 

aos seus 
proprios

recursos, de 
permanente 

rebuscaclor de

livros velhos, manuscritos e mapas, e

às suas aprimoradas qualidades 
de es-

.critor e argumentador, em eximio di-

plomata 
e advogado, habilitando-se a

realizar, como nenhum outro a realiza-

ria. a obra sem 
par 

de 
garantir 

ao Bra-

sil a 
posse 

de territorios de varias cen-

tenas de milhares de 
quilômetros qua-

tirados, sem lutas e com imenso 
provei-

to 
para 

o futuro.

Para consegui-lo, ainda uma terceira

condição 
possuiu 

Rio Branco, também

não esquecida 
por 

Aluizio Napoleão.

l inha ele 
"uma 

virtude 
que 

nem seni-

pre 
é cultivada 

pelos 
homens 

públicos:

seguir só e só a sua vocação, ser única-

mente aquilo 
para 

o 
que 

as suas apti-

dões o modelaram, desenvolver sua

atividade toda 110 sentido do 
gosto pes-

soai e tia tendencia inata. Isso, ele o

soube fazer melhor do 
que 

ninguém,

evitando o desperdício tle energias 
que

a 
poligrafia 

e o acúmulo de 
profissões

geralmente provocam" (6).

Inútil será acrescentar 
que 

a um ho-

tnem assim, tão extraordinariamente tio-

taclo, t> aparecimento tle oportunidades

como as apresentadas 
pela política 

ex-

terior brasileira tios 
primeiros 

anos da

República não 
poderia 

deixar tle cons-

tituir circunstancia tias mais felizes, 
pro-

piciadora 
tios retumbantes êxitos tle 

que

foi, com inteira justiça 
e 

perfeita glo-

ria, a 11111 só tempo o devotado artífi-

te e o magnífico beneficiário.

/,) _ ALUI/.IO NAPOLEÃO 
- op. cit. 

— Págs. 30 
e 40. 

A carta cit. está

•no 
Arquivo do Barão do Rio Branco, 110 Ministério «Ias Relações Exteriores.

^ 
 HÉLIO VIANNA 

— Formação Brasileira. Livraria 
Jose 

Olímpio, Eui-

ir ora; Rio de 
Janeiro, 

1935. Pâg. 17H.

(6) 
- ÂLUI7.IO NAPOLEAO 

- op. cit. 
- 

Pag. 119.
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GUERREIRO RAMOS

VII

Neste artigo de critica, o autor 
fiasse 

em revista alguns livros da litera-

tura latino-americana. O tema central c a literatura em função da 
poli-

tica. A nova mentalidade dos 
p*x'OS 

americanos, com seus recursos, 
fa~

:<ndo uma 
política peculiar 

aos seus interesses. A evolução dessa 
política

vt m dos 
pritnordios 

coloniais, onde surge a 
figura 

(to indígena, com o 
for-

mador de uma conciencia nacional, 
fruto de um meio natural e rústico.

Dois trabalhos são analisados: o livro de Aida Cometta Manzoni, 
"El 

índio•

en í.a Poesia de America Espatiola", e o de Antonio Clareia, 
"Passado 

v

Presente Del Índio". Aida Manzoni estuda o indio como 
plastnador 

de

uma mentalidade americana, influenciado) de uma ccnciencia nacional.

Aborda a 
questão 

ampla do 
papel 

do imola na 
formação nacional. An-

tonio Clareia estuda o indio sociologicamente, sem t tnar 
partido.

(•areia 
permanece 

na critica social. Enfim são dois trabalhos reveladores de

um mundo social americano — 
o minuto indígena, 

que 
tanta influen-

cia exerceu. Civilizações interessantes as dos nativos americanos. liasta

citai as civilizações incaica, azteca, maya. Essas são tnarcantes. O

lira.sil, 
que 

muito deve ao seu incola, não d escurou a sua 
proteção.

Hoje existe no 
fiais 

o Serviço de Proteção aos índios, sob os auspícios do

governo federal, que, 
deste modo, 

procura 
salvaguardar atjuelt 

pcx/o 
coevo

dos nossos descobridores, e, ao mesmo tem 
fio, 

traze-lo à civilização, de uni

modo humano e racional. A América 
guarda, 

assim, um 
patrimônio 

co-

mum — 
a 

fnroteção 
ao indígena.

fEMPO 

houve cm 
que 

os iutclec-

tuais 
julgavam 

cio seu dever, e

ainda essencial 
para 

manter a di-

gnidade 
da arte, conservar-se distan-

ciados da 
política. 

Davam à 
palavra 

o

sentido 
pejorativo 

de 
partidari^m-) 

e

não sabiam ou não 
queriam pcrcel>er

que 
a 

política 
é tamLcm uma dimen-

são natural da vida. Atividade huma-

nística. exigindo um 
profundo 

conheci-

mento do homem e da sociedade, a 
po-

lítica no seu sentido mais nobre é uma

exigencia, uma necessidade a 
que 

se não

pode 
deixar de atendei, impunemente.

Se bem 
que 

este 
parti-pris 

contra a 
poli-

tica 
permaneça 

ainda no espirito de cer-

tos intelectuais saudosistas, conipreen-

de-se, hoje, na América, a urgência de

se fazer a literatura colaborar com a

política, 
numa obra de construí ão so-
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ciai. Aliás, não sómente a literatura

como também a ciência. E' ciai o 
que

não se está defendendo a tese de uma

literatura ou de uma ciência dirigidas.

\ 
participação 

da atividade liteiaria c

da atividade científica com a 
política

deve resultar de um movimento espon-

taneo e livre, 
por parte 

daqueles 
que

as representam, deve ser fruto de uma

tomada cie conciencia da necessidade de

criacã) c construção nacionais. A 
po-

lítica autentica e, 
por 

assim di/er, um

denominador comum cie todos os mis-

teres human is (i). Não é sómente uma

função 
privativa 

do Estado, mas tam-

bem da instituição, do 
próprio 

indivi-

duo. Toda ação cjue não comece e aca-

be no sujeito é 
política. 

Note-se 
que

não se di/ dogmaticamente cj»• e deva ser

p 
lítica. No Brasil, o ve/o contra a 

po-

lítica não foi tão só uma atitude li te-

raria, mas atingiu também o nosso sis-

tema 
pedagógico, que permaneceu 

chi-

rante muito tempo desinfoimado de

nossas 
premencias, 

esquecido de nossas

realidades, e só no últimos tempos se

vem tentando, com resultados, o reajus-

tamente 
político 

cias varias categorias cie

ensino. Seja-nos 
permitido 

observar cjue

;i importancia cjue vêm tomando aos

olhos do 
governo 

as faculdades de li-

losofia, é um sinal evidente desta nova

compreensão. E' de esperar cjue as ge-

rações 
que 

se estão 
preparando 

nestes

institutos de ensino sejam menos ver-

balizadas 
que 

as 
precedentes, portado-

ras de uma formação mais 
grave 

e de

uma atitude menos romântica diante da

vida. A Argentina, tão 
perto 

de nós, co

mcca a colher os frutos de sua Faculda-
»

de de Filosofia, em cujo seio, como nos

informa o ensaísta 
Joaquim 

Xiráu num

livro notável sobre Husserl, 
já 

sc divi-

sa o aparecimento de correntes de 
pen-

samento, coisa digna cie ser assinalada

em terras onde se tinha o hábito de

pensar por pensamentos 
feitos, como di-

ria Péguy.

Os dois livros de 
que 

nos ocupamos,

neste instante, são testemunhos de uma

nova mentalidade a registrar na Amé-

rica. Trata-se de El índio En La Poesia

de America Espanola 2), de Aida Co-

metia Nfan/oni. e de Panado v Presente

Del índio, de Antonio Garcia (3).

A 
primeira 

impressão cjue temos de

Aida Cometia Manzoni. ao contado de

seu livro, é a cie ver alguém que está

familiarisado com trabalhos universita-

rios. Desconfiamos mesmo 
que 

este li-

vro seja uma dessas tarefas curricula-

res, tal a sua riqueza em citações de

fontes e a sua fidelidade ao real.

Estudando a evolução dos textos li-

terarios sobre o indígena, Aida Cometia

Manzoni. utilizando uma indicação de

José 
Carlos Mariátcgu», distingue três

períodos: 
o hispano-americano, cjue cor-

responde à época colonial; o la ti tio

americano, cjue caracteriza a éra rejm-

blicana; e o indo-americano, em cjue se

exprime, segundo ainda Maiiátegui, a

nova concepção da América, a oual sc

estruturará cm uma definitiva organi-

zação 
política, 

econômica e social, so-

bre a base nacional das forças de tra-

balho representadas 
pela 

tradição, 
pela

raça e 
pela 

exploração de suas mansas in-

dígenas 
que 

representam o fundamento

da 
produção 

e a médula da vida cole-

tiva do continente.

Na primeira fase, a literatura sobre

o indígena é essencialmente descritiva,

à exceção dos escritos do 
padre 

Las Ca-

sas, 
que 

desde 1514 colocára o 
problema

das massas índias, no sentido de serem

incorporadas à vida nacional, de Mies ser

concedida a liberdade e a capacidade

civil, cjuasi exatamente como é colo-

cado agora. 
Quanto 

à 
poesia, 

o indio

que 
nela aparece é um 

personagem 
con-

vencional, não só em sua 
psicologia 

co-

mo até em certos critérios e aspectos físi-

ms, <> a criação máxima dessa época,

La Arancana, de Alonso de Eicila, é,

«•egundo a autora, um 
p-^ema 

europeu,

feito de acordo com os moldes clássicos,

tiue o seu autor teve sempre em conta.

Aliás, esta atitude estética dos literatas

do tempo de Ercila é resultante de uma

contingência econômica e política. De-

pendia-se 
absolutamente da Espanha.

_ 
Afirmativa amplamente demonstrada no excelente opúsculo sobre a

i niveiMdade 
política, 

do 
prof. 

Adolf Rein (Die Idee der 
politischen 

Universitàt,

Hcnseatische Verlagsanstalt 
— Hamburg, 1933) 110 

qual 
o legislador brasileiro en-

con trará muito 
que 

colher como experiencia.

(2) — AIDA COMETI A MANZONI 
— El índio En La Poesia De Améri- #

co Espanola 
— 

Joaquim 
Torres, editor Buenos Aires 

— 1939.

(3) — 
Pasado 

y 
Presente Del índio 

— Bogotá 
— 1939.
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Tanto assim 
que, quando 

no inicio tio

século \l\ surge a idéia da cmancipa

cão, c» incho é utilizado coino estan-
*

dartc. como bandeira de revolução con-

tia a Espanha. Entretanto, ainda aqui

o índio não 
passa 

de um tema 
pitores-

co. De modo algum, cli/ Aida Manzoni,

estes escritores realizaram uma campa-

ilha de carater indianista. Seu 
propó-

sito é simplesmente evocar uma 
grau-

deza 
passada, 

destiuida 
pela 

Espanha,

cuja 
perda 

choram e lhes serve 
para

exaltar o odio contra ela. Parecem

ignorar 
que 

o indio vive ainda em con-

dições miseráveis. Sua situação atual

não lhes interessa.

A atitude realista di inte do intlio, em

poesia 
como em 

prosa, 
tem Fido uma

conquista 
penosa, 

na América Espanho-

Ia. Mesmo nesta hora não 
podemos 

aí ir-

mar a existem ia de uma literatura in-

diatiista. de referencia à 
poesia por-

que 
esta deveria sei feita 

pelo 
indio,

cujo nível intelectual e moral ainda é

deplorável. Divergimos, neste 
ponto, 

da

autora de /*./ índio en In Poesia d< Ame-

rica Espatihola 
quando 

acredita na le -

gitimidade 
da 

poesia 
dita indianista. O

que 
é verdade é 

que 
o literatismo das

duas épocas 
precedentes, 

foi substituido

por 
outro, se bem 

que 
mais toleiavel e

conveniente.

O realismo 
que 

sem dúvida exis-

te nos 
poetas 

modernos do indígena

é 11111 realismo de intenção. Não esta-

mos negando a sua utilidade na forma-

ção 
de uma conciencia nacional, mas

a sua legitimidade como inspiração 
poé-

tica. Esta 
poesia 

nada mais é t o 
que

uma retórica, um verbalismo, como é

exemplo este trecho detestável de (»on

/ález Contreiras cjue transcrevemos ao

acaso:

Intlio, indio, indio,

indio Pedro, indio Pedro:

con tu dolor 
y 

tu angustia

ve 
poniendo 

en cinta al miedo

hasta convertirlo en 
grito

de inexorable denuedo!...

índio, indio, indio,

indio Pedro, indio Pedro,

tuya es la tierra 
que 

abonas

con la sangre de tu esfuerzo,

v nadie 
— como tú 

— tiene

sobre los campos derecho,

* 

Índio, indio, indio.

indio Pedro, indio Pedro!

ou este outro, também insípido de 
Ja-

cinto Pachano:

índio,

más blanco, más negro,

mi 
pueblo.

Vacija rústica,

mecida con indolência

colgacla entre dos árboles,

Gaviota tle lt>s mares,

(in/ tle hierro, Dios con 
garra,

auiora de Ias selvas incendiadas

el blanco.

Cai bón de 
piedra,

en los crisoles aborígenes,

para 
fundir 

pere/as 
melancólicas

\ temerárias altive/es.

el negro.

De 
qualquer 

modo, a obra de Aida

Cometia Manzoni nos 
parece 

interes-

sante 
pela 

objetividade e 
pelo 

equili-

brio com 
que 

desenvolve o seu assunto

e. com certeza, será daqui 
para 

diante

um indispensável auxiliar tle 
pesquisa

literal ia, 
pois 

é um levantamento com-

pleto 
da bibliografia 

poética 
hispano-

americana, sobre o indígena

Mas o indio não é sómenle v.m as-

sumo de literatura. E um 
problema

\ivt>, na América Espanhola. E t.111 vir-

tude dele os escritores mais representa-

tivos tl < continente têm dado à sua li-

teratura uni sentido 
político. 

Num 
país

como o nosso em 
que 

o indio está se-

gregado da cidade, em zonas fechadas,
o

e vive fora cio ecúmeno civilizado, o

problema 
do indio não assume a urgen-

cia 
que 

apresenta em 
países 

outros onde

constitue, às vezes, maioria tia 
população

ativa, como é o caso tio México 
(com

mais de 
quatro 

milhões) Equadoi, Bo-

livia, Paraguai, Guatemala, Peru e Ni-

caragua. O 
problema 

existe, no Brasil,

mas se coloca de outro modo. Vejamos,

assim, t> 
que 

é a 
questão 

do indio sobre

a 
qual 

tanto se tem escrito. Consiste,

tliz Aida Cometta Manzoni, na inagní-

fica introdução do seu livro, consiste na

incorporação definitiva das massas indí-

genas 
à vida social e 

política 
da Indo-

América; na aceitação do elemento au-

ótetone como 
parte 

integrante da nacio-

nalidade; no reconhecimento absoluto de

que 
o indio é um ser real, cujos 

proble

mas urge resolver, não só 
para 

cíignifi-
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car sua vida e elevar o seu nível moral

e intelectual, coiu o fim de fazer dele

um elemento conciente de seus direitos

e responsável de seus deveres, como 
por-

que 
da transformação de cada uni destes

elementos 
passivos 

ein força 
propulsora

depende, em 
grande parte, 

o futuro da

América e 
porque 

ele constitue um fa-

tor de eficaz importancia 
para 

a deter-

minação de nossa conciencia de ameri-

canos.

Passado 
y 

Presente dei Índio, de An-

toiiLj Garcia, livro escrito sem 
preten-

são literaria, é um esquema da 
questão.

O autor limita-se a expor a situação do

indio americano, sem tomai nenhum

partido. 
Economista, ele mesmo, Auto

nio Garcia se mantém nos limites da

economia e da sociologia ou, se se 
qui-

ser, da crítica social. Não formula de-

sejos de 
que 

a realidade fosse de outro

modo, não sugere teorias, mas verifica

e analisa fatos, ao contrario de Luiz

E. Valcárvel, indigenista avançado 
que

acredita numa ressurreição da Raça,

que 
segundo ele deve ser 

preservada 
da

mestiçagem.

Para o autor de Passado 
y 

Presente

dei índio, o 
primeiro 

falo de 
que 

o so-

ciólogo tem de tomar conhecimento pa-

ra compreender o 
problema 

do indíge-

na e o de 
que 

este e a terra constituem

um agregado único. Ioda a cultura do

índio foi criada sobre a terra e nela

encontra o seu sentido. Existe uma li-

gação 
sentimental entre o indio e a

terra. Mapuche, ou 
"gente 

da terra

chama-se a si mesmo o indígena chile-

110. 
Já 

o citado 
padre 

Las Casas tinha

compreendido esta indissolubilidade en-

tre o indio e a terra 
quando 

afirmou

que 

"110 
habrá salvacion 

para 
los in-

dios hasta 
que 

les sean devueUas sus

tierras", 
pois 

se observou que 
o auto-

ctone 
prefere 

ser escra".o consei vando-se

em contacto com ela a ser livre de ou-

tra maneira. Uma 
política 

de assimilação

do indio, de sua incorporação à vida

nacional terá de reconquistar o solo,

desembaraçando-o do íegime das 
par-

cialidades ou da 
quasi 

escravidão 
que

ainda se verifica em 
países 

«Ia América

Espanhola.

Os 
quatro 

séculos de servilismo em

que 
tem 

permanecido 
o indio ameri-

cano acabaram criando nele um comple-

xo de inferioridade e uma nnpassibili-

dade e resignação incríveis diante dos

seus 
proprios 

sorimentos. E se alguns

Estados inauguraram já 
uma 

políiica 
de

incorporação» como o México, verifi-

caiam 
que 

a integração do indio na vi-

da nacional não é 
possível 

sem educá-lo

primeiramente. 
Assim toda uma 

"maio-

ria morta" é excluída da vida 
políti-

ca. Na América Espanhola, a demo-

ciacia tem sido um regime 
que 

afastou

de si a concepção numérica das maio-

rias, substituindo-as por 
minorias àti-

vas e capazes de obrigações políticas (4).

As freqüentes ditaduras 
que 

ensanguen-

tam, de vez em 
quando, 

a Indo-Ameri-

ca encontram sua explicação nesta au-

sencia de comunidade nacional em 
que

permanecem 
até hoje as massas indí-

genas. 
Deseducado civicamente, o auto-

ctone é um elemento 
perturbadoi, pois

sua expressão 11a vida nacional, 
quando

ela se verifica, é essencialmente instin-

tiva. Sem concepção nacional, 
— diz

Antonio Garcia 
— toda ordem 

jurídi-

ca 
que 

se fundamenta em constituições

e leis e 
provisoria 

e insustentável, por-

que 
a vida constitucional não se impro-

visa nem surge como uma abstrata ne-

cessidade de 
paz 

e de 
justiça. 

For esta

razão 
— continua 

— nenhum fato da

América mais lógico do 
que 

o dai 
guer-

ras civis, expressão de uma época de

elaboração de 
patria, 

ou mais exata-

mente, de uma era 
pre-nacional.

Quando 
surgem caudilhos como o

grande 
Eloy Alfaro 

— estamos trans-

crevendo Antonio Garcia 
— 

ponto 
de

partida 
do novo Equador, os 

pilares po-

líticos 
que 

constroem com o fim de as-

segurar o direito das maiorias têm de

ser sustentados pela 
foiça e coarão or-

ganizadas, 
realizando-se o 

paradoxo 
de

que 
o regime de liberdade se eàifique

sobre sua 
própria 

negação.

Esta inadaptação do indio à v da 
po-

lítica, seu atraso técnico, seu nivel mo-

ral e intelectual representam um des-

perdicio 
de forças 

produtivas 
e um fa-

tor de 
permanente 

desordem social.

Encontram-se no continente três zonas

de 
povoamento 

indígena: a) zona do

indio 
primitivo, giegario, 

extranacional,

com técnica e 
psiquismo 

rudimentá-

res; com vínculos sociais e religiosos,

linguagem e costumes, de um definido

caialer 
pre-colombiano; 

economia de

caça, 
pesca, 

colheita e 
pastoreio; 

noma-

(4) 
- 

ANTONIO GARCIA 
- Op. cit. 

— Pág. 65.
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dismo acidental* b) zona do incito com

cultura mestiça, de religião católica, de

vestido, alimentação, familia, costumes

c técnica influídos em 
grande parte pc-

la cultura espanhola; de lingua própria

nas relações internas e castelhana nas

transações e contratos; de comunidades

— com regime legal sui-generis c or-

gani/ações 
sedentarias; c) zona do in-

dio desagregado, sem organização comu-

nal, nem lingua própria, 
nem clistinti-

vo cultural algum, incorporado às fa-

zendas, por 
meio de relações dc scr\i-

dao, ile anrendamento ou 
parceria, 

(pia-

si integralmente desnaturalizado.

Este, o chamado problema 
do indio

na América, problema 
como se \ê, não

apenas político, 
mas envolvendo aspcc-

tos culturais, técnicos, econômicos. Não

se trata de dar ao indio apenas o di-

reito de cidadão, mas de ensinar-lhe a

exercer este direito. Daí a ner.essida-

dc da intervenção estatal cm sua re-

solução, que, 
conforme o autor dc Pas-

sado y 
Presente dei índio, deverá oii-

entar-sc cm três sentidos:

i 
_ o da racionalização, que 

com-

preende 
a orientação técnica e a adapta-

ção 
da comunidade 

indígena as rnoder-

nas condições do mercado;

o __ o da integração nacional, que

consiste nas medidas de ordem 
política

e docente, para 
a incorporação 

do in-

dio à vida nacional, sem destruir suas

características nem sua tradição comu-

nal;

3 
— o da 

proteção 
ativa, que 

se re-

laciona com a 
provisão 

de créditos em

instrumental c especies agrícolas (com

um absoluto carater dc serviço social)

c não com as simples 

"medidas 
legais

dc defesa". • »

Tais são os aspectos da obra de An-

tonio Garcia que julgamos 
oportuno

destacar. Um livro como Pasmado y 
lie-

sente dei índio apresenta duas 
quali-

dades 
que, 

a nosso ver, bastam para 
o

elogio de um escritor americano: a de ex-

por 
nm 

problema que 
existe e a de

fazer esta exposição sem nenhuma gran-

diloquencia.
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No trabalho abaixo, o autor estuda o 
problema 

educacional da formação 
do.

torofessorado. Problema complexo e 
que quasi 

sempre foi 
descarado pelas,

autoridades. Mostra como a Monarquia não se interessou pela questão„

principalmente 
o ensino primário, que 

é o mais sensível, por 
ser o 

pias-

mador do carater individual 
- tanto assim que 

e hoje a 
psicologia 

da

criança estudada com carinho pelos 
nossos modernos pedagogos. 

O 

jnsti-

tuto de Educação resolve esse 
problema, 

com um estudo especiah-

zado e racional. Passa, em seguida, a tratar das reformas do ensino ei-

tando a reforma de Benjamin Constant, a de Carlos Maximiliano, a de Ro

cha Vaz Para chegar à de Francisco Campos, esta 
]a 

depois- da Re-

volução de .<,30. Começou-se, então, a olhar com mais atenção o 
proble-

ma educacional. Para o ensino 
primário 

è o Instituto de Educaçao o es a-

belecimento por 
excelencia, onde se ministram ensinamentos completos.

Para o secundário, as Faculdades de Filosofia.

Ai a aprendizagem è 
por 

demais rigorosa; saem 
jovens preparados 

moral e

niaterialmentee aptos a toda sorte de ensino, dado 
por 

mestres nacionais

e estrangeiros. 
O autor desenvolve essa tese, citando depoimentos idôneos e

terminando por 
confiar nas modernas gerações, que 

se ilustram no ensino

dirigido en antido pelo governo, 
numa época em 

que 
a administração nao

descura um minuto a boa ordem e desenvolvimento 
do ensino.

NA 

RAIZ das nossas necessidades

educacionais encontra-se sempre,

como principal, 
a da formação do

professor, que 
é, sem dúvida, a 

peça

mestra do sistema.

E' evidente que, 
sendo a educação um

sistema complexo, múltiplo e vivo, não

pode 
ser constituído de um só mecanis-

mo, nem dependerá o seu sadio funcio-

namento de uma das 
partes 

isoladas.

Mas, tudo 
presente, 

falhará, sem a

professor, 
enquanto que 

este 
pode 

ter

virtudes capazes de a 
qtiasi 

tudo su-

prir.

Se é verdade que 
algumas aptidões se-

rão inatas e mesmo dificilmente modi-

ficaveis, não será contestável que 
há ho-

ie técnicas e experiencias acumuladas*

indispensáveis a um exercício de magis-

terio, com maior rendimento.
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Entretanto, este 
problema 

foi, se-

não ignorado, de segundo 
plano para

a Monarquia. O do magistério 
primário

só foi considerado nos últimos anos do

regime, em 18H0, com a fundação da Es-

cola Normal da Côrte. Os demais, ape-

sar do Imperador ter sido amigo de

Pasteur, da famosa Escola Normal Su-

perior 
de Paris, e de ter estado na Ame*

rica do Norte em 1876, onde o 
problema

era considerado 110 seu alto relevo, não

existiram.

Os estadistas que 
nos dirigiram, olhos

voltados 
para 

a França, a Inglaterra ou

mesmo os Estados Unidos, não repara-

ram 11a iinportancia da formação dos

que 
ensinam. E sómente eles se 

pre-

paravam |>or 
nomeações de cai a ter 

pes-

soai ou de concursos, meio idoneo, mas

insuficiente, sem a 
preparação 

especí-

fica 
preliminar.

Porque o concurso é antes meio de

seleção e não de formação e 
pelo pri-

meiro escapam 
qualidades 

essenciais à

missão docente, que pelo 
segundo são

mais fáceis de apurar.

Mas mesmo as escolas de formação de

professorado primário 
só nos 

primeiros

anos da República, cm S. Paulo, com

Cesari > Mota e Caetano de Campos, e

em 1916, com Azevedo Sodré e Afranio

Peixoto, perderam 
o carater de estabe-

lecimentos incompletos de educação se-

cundaria, com algumas disciplinas 
peda-

gógicas, 
à maneira de adorno.

Só a 
partir 

de então foi 
que 

se sepa-

rou o curso geral 
do de formação 

pro-

fissional. com a indispensável prática,

em cvcola 
própria 

de aplicação.

No Distrito Federal e em S. Paulo,

com o desenvolvimento do sistema es-

colar e a conseqüente elevação do sala-

rio, os cursos normais começaram a

atingir a nivel universitário.

Presentemente o ante 
projeto 

elabo-

rado 
pela 

Comissão Nacional de En-

sino Primário estal>elece escolas em três

níveis: escolas normais rurais, escolas de

i.° e de 2.0 grátis.

No 
que 

se refere à educação, nos

outros 
gráus 

e ramos, o 
problema 

não

foi considerado, 
quer 

na Monarquia,

quer 
na República, até 1930.

Fxaminadas as reformas de ensino, nas

-quais se englobaram, até à do ministro

Francisco Campos, o ensino superior e o

secundário, as referencias ao magno 
pro-

folema eram escassas.

A de Benjamin Constant, como as

que 
se lhe seguiram, apenas cogitou das

esoolas superiores e do estal>elecimento

secundário federal único, mantido pela

União.

Com a Reforma Carlos Maximiliano

foi instituído um registro no Conselho

Superior do Ensino para 
examinadores,

mas 
para 

o 
qual 

nem sequer era exigi-

da 
qualquer prova 

idônea. A Reforma

seguinte, chamada Rocha Yaz. ampliou

esse registro, para 
o efeito de consti-

tuir as bancas examinadoras, que 
iam

aos Estados em 
peregrinações 

de recreio,

n> mês de Novembro...

A Reforma Francisco Campos, em 1931,

foi a 
primeira 

a considerar de modo ob-

jetivo 
os três 

problemas 
fundamentais.

1) o da formação de 
professores 

secun-

darios; 2) o do 
professor particular;

3) 
o regime racional de concurso para 

o

magistério secundário e superior ofi-

ciai. Não se diga (pie é apenas na le-

tra escrita de lei 
que 

eles foram con-

siderados, 
porque 

também o exame das

leis anteriores é feito assim e a 
gente

se esquece de como eram elas cumpri-

das. Para citar um só exemplo: na Re-

f->rma Epitacio, pela 
forma escrita da

lei, havia uma revisão de todas as ma-

terias, de madureza, no 6o ano, e no en-

tanto nunca foi cumprida.

Aliás, o fato é geral. Qualquer jor-

nal amarelecido pelo 
tempo tem 

pres-

tigio de fonte histórica, 
que 

os de hoje

não 
possuem.

O 
primeiro problema 

só foi conside-

rado 
por 

S. Paulo e 
pelo 

Distrito Fe-

deral, nas respectivas Universidades, es-

ta substituída pela 
Faculdade Nacional

de Filosofia, criada na Universidade do

Brasil.

Há esperanças de 
que 

venha a contri-

buir 
para 

melhorar a situação atual, em-

hora sem a velocidade necessai ia.

O do 
professor particular 

foi atenua-

do com o registro 
provisorio (tem 

10

anos), infelizmente só em via de ser

atendido agora 
pela 

Faculdade Nacional

de Filosofia.

Terceiro item, o do recrutamento do

magistério oficial, teve solução 1 acionai.

Com efeito, até então, 
quando 

se da-

va uma vaga, desaparecia o especialista

do assunto, e como a Comissão Exami-

nadora saia da 
própria 

Congregação, em

número 
que 

variou entre 3 
e 4 

mem-

bros, acontecia que 
ficava constituída

de não especialistas, 
porque 

não seria fa-

cil, 
principalmente 

em algumas mate-
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rias, obtê-lo? em número suficiente.

Houve mesmo casos em 
que 

os arguido-

res 
poderiam 

arguir mas não ser ar-

guidos...

Km uma das escolas superiores, em

concurso de astronomia, nenhum dos

membros da comissão 
que 

examinou po-

deria ser examinado.

A Reforma Francisco C ampos estabe-

leceu 
que 

a Comissão de 
5 

membros se-

ria constituída de 2 da Congregação (o

que 
manteria uniformidade com o es-

pi 
ri to das Kscolas) e 

3 
tias cadeiias aná-

logas à da vaga, de escolas congêneres.

Além de dar autoridade técnica à Co-

missão, dilicultava os conchavos e arran-

jos 
da Congregarão, que, pela 

aprova-

cão' do* 
parecer, 

mantinha coiuudo o

controle da escolha dos seus 
pares. 

Na

escolha do 
professor 

de 
gráus primário 

e

secundário, a formação pedagógica 
so-

brepuja a cultural, neste menos 
que 

11a-

quele. 
Nas escolas superiores, alem da

necessidade evidente de conhecer a ma-

teria, há a de ser capaz de abrir rumos

e horizontes, fazendo sondagens era 
pro-

fundidade, tendo sobretudo qualidades

inspiradoras.

Ainda aí a lei Campos veio exigir 5

anos de formatura, o 
que 

impedirá que

espíritos brilhantes passem 
dos bancos

escolares imediatamente para 
a cátedra,

sem a autoridade profissional 
necessaria.

Se a necessidade da 
preparação 

espe-

cífica do 
professor primário 

é hoje 
pa-

cífica, a do magistério secundário so-

fre contestação, principalmente 
entre

nós.

Em 1935. o Bureau Internacional clc

Educação realizou um inquérito entre

56 países 
sobre a formação do 

pessoal

docente cio ensin > secundário, traba-

lho resumido e 
publicado 

nos Arquivos

cio extinto Instituto de Educação da

Universidade 
de S. Paulo. Apenas 10

dentre eles não exigiam preparo 
espe-

ciai 
para 

o 
professor 

secundário, e da

Europa só a trança e a Itália.

Entretanto da 
própria 

França nos vi-

nham as 
palavras 

de um nobre educa

dor, Jules 
Payot, em livro, 

que 
é uma

especie de testamento profissional, 

"La

faillite de Tenseignement": 

"Uma 
criação

se impõe: a de 
quatro 

ou cinco esco-

ias superiores de 
pedagogia, 

com um

liceu anexo como campo de observação

e de certo modo como laboratorio de

verificação experimental. Ninguém de-

veria chegar a um 
posto 

de ensino e

sobretudo de direção de um estabeleci-

mento sem ter feito aí um estagio".

Não se trata de opinião isolada. Em

outro inquérito feito 
pela 

revista 
"L'en-

seignement scientifique" vários dos de-

poimentos 
insistem na mesma nota 

— a

necessidade da formação 
própria 

de

professorado.

A mesma corrente, entre nós. 
Já 

o lú-

cido Azevedo Sodré apontava-o, em

1925, como um dos 
grandes 

erros da

Monarquia. O inquérito 
promovido pe-

la Associação Brasileira de Educação, em

1928, contou um número insistente de

opiniões no mesmo sentido, como em

outro 
promovido pelo 

Estado de São

Paulo e dirigido 
por 

Fernando de Aze-

vedo.

São deste nobre educador, na oração

de 
paraninfo 

da 
primeira 

turma de 
pro-

fessores secundários oficialmente forma-

dos no Brasil, esta<s 
palavras 

formosas e

justíssimas:

"Mas, 
de um lado, a 

própria 
finalida-

de nacional da educação secundaria, 11a

preparação 
da unidade moral e espiri-

tual do 
país, 

e de outro, as condições

econômicas que 
não 

permitem 
à fami-

lia realizar senão de maneira muito in-

suficiente, sua tarefa educativa, exigem

cada vez mais 
que 

a função de 
profes-

sor secundário, longe de se reduzir ao

ensino, se amplie e se complete com a:

de educar a formar adolescentes. Daí

procede que, 
se o 

que 
temos de formar

é um 
professor 

e um educador a um

tempo, não somente um despertador de

vocações e um organizador de cultura,

mas um formador de caiacteies e um

criador de valores espirituais e morais,,

por 
cuja 

palavra, 
exemplo e atitudes se

vai trocando antecipadamente 
o leito

por 
onde se escoarão as aspirações e o

destino d^s gerações 
saidas das suas

mãos, a sua formação educativa tem de

passar 
ao 

primeiro plano 
das cogita-

ções 
de uma 

política 
de educação na-

cional".



O ensino c/a lingud nâcionâ

ALT A Ml RAM O NUNES PEREIRA

Tenente-Coronel, Professor Cátedra tico chi Escola

de Intendencia tio Exército. Ex 
- Professoi

do Colégio Militar c da Faculdade de Engenharia

do Paraná.

O autor, seguindo artigos 
já publicados, proporciona 

mais ensinamentos do

vernáculo. Trata, 
primeiramente, 

da chamada 
"aridez" 

e 
"monotonia" 

de

temas lingüísticos, rebatendo tais afirmações de 
professo} 

es 
que 

< olaboi atn

em registas e 
periódicos. 

Argumenta que 
não há temas monótonos, que

dificilmente se nos depara um destes. O modo como o 
professor

ensina, a maneira de explanação da matéria, o 
jeito 

todo especial no cn-

caminhar as explicações aos estudantes. são nuanças que jamais 
tornam

temas do vernáculo monótonos. Dessa falsa suposição surge uma natural

aversão do estudante 
pela 

lingua, cabendo a culpa à maneira 
porque 

os

mestres etisitiam, à falta de aulas racionais. Em seguida, trata da anilise^

e seus métodos. Mostra também as noções erradas e cheias de 
"parti-pris

dos chamados 
"mestres", 

dctem-sc a apreciar a 
questão 

de como ensinar

a lingua 
patria. 

Reporta-se a explicações dadas antigamente pelos pro-

fessores. 
considerando-as et radas. Cita velhos métodos, usados 

por profes-

sores inescrupulosos, que prejudicam 
os estudantes, fazendo 

nascer nos seus

espíritos um horror 
pela filologia. 

Termina afirmando, que, 
com esses me-

todos. jamais 
os estudantes acharão aprazível aprender o vernáculo.

Estabelecidas 

as condições siste-

máticas para 
se conduzir o 

jovem

estudante 
pelos 

caminhos da apren

dizagem da lingua nacional, com o se

lhe conceder a conciencia do arcabouço

geral 
de sua capacidade e de seu 

po-

der de discernir, diante da estrutura

normal da lingua, segundo vimos de es-

tabelecer, impõe-se agora recordar aos

responsáveis pela 
atividade educacional

ou de instrução, algumas normas de

conduta.

Velha é a técnica de 
que 

se valem os

professores 
em 

geral 
de criar dificulda-

des aos estudantes, forçando-os a enca-

rar as 
questões 

de linguagem sob o in-

fluxo de condições 
psicológicas 

cm 
que

sobressai a timidez, a tendencia a achar

tudo dificil...

Aos mestres não se lhes 
pode 

negar

o desejo de bem cumprir seus deveres.

Querem-no, 
seguramente, 

pois 
todos de

vem estar certos de 
que 

a função é

apostolar e benemérita. Como fazê-lo,

porém, 
é 

que 
muitos não no sabem.

Agora mesmo, interessante revista ca

rioca, 
(1) 

ao divulgar resumos de lições

de metodologia de Português, sob a alta

(1) 
— 

Vamos Ler, 4-9-1941» P^gs- 5l*
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direção do acatado professor 
Antenor

Nascentes, oferece-nos oportunidade pa-

ra sentirmos grave 
constrangimento 

e

lamentar que 
os métodos sejam tão vi-

ciados 
por 

essa convicção de difieul-

dade. Os resumos das 
quarta, quinta 

e

sexta aulas dizem respeito a: Flexões

nominais; Verbos irregulares; e Prefi-

xos e sufixos. O 
primeiro 

aviso, em to-

dos esses casos, é o de 
que 

o assunto é

árido e cansativo, mas 
para 

as 
quarta 

e

sexta aulas acrescenta o 
professor 

o

conceito, para 
o assunto, 

- monótono.

Ora, tais assuntos são atraentes, vivos

c sem nenhuma especie de monotonia se

os 
professores 

souberem ensinar em boas

condições, com os recursos de técnica

para 
despertar o interesse. A concei-

tuacão, contudo, feita como a 
põe 

°

referido professor, 
tende a diminuir o

interesse e a criar a falsa convicção de

que 
do estudo árido e monótono vai

resultar a fadiga, pelo 
cansaço.

Essa é a conduta de estudioso proles-

sor com altas responsabilidades 
110 ma-

instei io da lingua nacional e a 
quem,

por 
certo, não se 

poderá 
negar um gian-

de /elo 
para 

bem cumprir suas funções.

A de outros mestres também carecei ia

de reparo sob vários pontos.

Raro é o 
professor 

que, prelecionan

do ou ensinando 
a composição 

de car-

tas, não traia suas manifestações 
com a

afirmação 
de 

que 
é esse o 

gênero 
mau

dificil. Quasi 
todos os manuais de est

lística ou de escrever a lingua, assim se

conduzem. 
Entretanto, 

bem sabido c

que de todos os aspectos 
formais de com

posição 
literaria, a carta é o mais na

tural, o 
que 

tem suas operações 
ia

facilmente 
realizadas. 

A invenção 
c su-

bordinada 
aos imperativos 

comuns

nossas relações sociais, pelo que 
os as-

suntos não requerem, 
via dÇ »egia, i

nhum esforço de imaginaçao. 
Eles se

deixam 
comandar pela 

entrelaçamento

de circunstancias 
muito naturais, 

mui

to humanas 
e se instituem 

sem nenhum

esforço notável ao espirito.

Da mesma forma, as demais operações

para 
a carta, a disposição 

e a red^°'

se subordinam 
aos princípios 

taceis e

.rerais de todas as composições, 
cumprin-

do observar que 
os objetivos que 

im-

põem 
à escrita de carta, por 

si mesmos

se dispõem 
e coordenam 

em sistema. A

redação 
conforma-se 

às normas impôs-

tas pelas 
regras de bem usar a lln^

nacional, 
tal 

qual 
como se fala. Que

dificuldade, pois, pode 
existir no es-

creverem-se cartas?

A falsa conceituação, não obstante, vai

gerando 
nos espíritos um temor que 

se

generaliza, 

- o temor de errar na es-

crita, 
— 

graças 
ao 

qual, 
nós, brasileiros,

somos nas estatísticas, o 
povo que 

me-

nos escreve cartas...

Com essas rápidas observações, podemos

lembrar agora aos mestres em 
geral que

se não deixem imbuir de aspectos de

dificuldade que 
o estudo da linguagem

possa 
apresentar, pois 

na realidade eles

não existem. Se, 
por 

ventura, algo lhes

pareça 
dificil à compreensão 

de seus

discípulos, busquem os 
professores 

en-

contrai uma das muitas e varias modali-

dades de exposição, de modo a tornar

atraente, não monótono, não árido nem

cansativo o estudo.

Há, por 
certo, a 

justa 
medida para 

se

evitar a fadiga. Os recursos de labora-

torio são hoje tão notáveis 110 campo

da psicologia 
da atenção e divulgam-se

tantos recusos para 
se saber despertar o

interesse sem atingir a fadiga, que 
não

se 
pode 

mais desejar de 
qualquei pio

fessor da lingua portuguesa, que 
ele

afirme ser isto, aquilo ou aquilo outro,

assunto dificil...

Agora, ainda, em referencia às ati-

vidades magistrais, cumpre chamar a

atenção de todos os 
que 

sejam respon-

saveis pelo 
ensino da lingua nacional,

para 
os métodos formais por que 

se de-

vem colher as leis da linguagem e os

principios para prelecionamento.

O estudo de todas as coisas exige do

espírito humano a análise dessas coisas,

como medida fundamental e básica, sem

o 
que 

não será possível 
esgotar-se a cog-

nocibilidade 
dessas coisas para 

«rteli-

gencia perfeita 
delas. A 

palavra 
analise

então, não significa, apenas a mera par-

lição do todo em suas 
partes 

constitu-

tivas. Vai além, pois 
reconhece, mede,

compara, qualifica, 
classifica te., va-

lendo-se de amplos recursos para 
suti-

ciente percepção 
do 

que 
se trata, para

daí haver-se a noção ou conceito pre-

ciso e certo.

Para estudar a lingua e 
para 

o en-

sino da lingua nacional, o método de

resultado apreciavel 
é o de analise da

linguagem, análise a 
que 

erroneamente

chamam de lógica, quando 
ela e a rigor

análise lógica sintática. Não lhe cabe o

nome particular 
de análise lógica por-
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que 
iodas as análises, 

sejam de 
que 

or-

dem forem. s8o análises lógicas.^

E' a análise sintática operado ele-

mentarissima. 
mas indispensável para 

a

aplicarão aos estudos da língua, pois

só 
por 

ela será 
possível permitir-se 

ao

estudante o recurso para 
fácil interpre-

tação dos fatos da linguagem.

Os nossos professores 
cm geral 

não

aplicam esse necessário recurso quan-

do versam ensino da língua. Desorien

tando-se quanto 
à instituição do meto-

do, valeram-se. como ainda se valem

alguns, de métodos falhos e controver-

sos 
para 

análise, encaminhando-sc 
todos

para 
um grande 

desencantamento 
em

relação aos resultados. Nlas, a fatalid«i

de de se gerarem 
controversões, 

equí-

voe os e 
pavor 

do estudo de coisas da

língua, com a convicção de extrema di-

fículdade para 
tal estudo, como é o

caso geral, 
não resultaria da análise,

se ela 
pudesse 

merecer esse nome.. .

Em trabalho já 
editado, tive ensejo

de mostrar como estão os autores tia

matéria eivados de vícios e até mesmo

de erros de varia especic. Os objetivos

a serem atingidos não encontram nos

recursos de 
que 

se valem os .uitoics. ne

nhuma ajuda. A terminologia, que 
é o

instrumento preciso para 
se distingui-

rem as varias funções dos termos, é vis-

ceralmente falha, errônea, inapropiia-

da, imprecisa. <>s nomes com 
que 

se

classificam as orações e os 
períodos 

dei-

xam tudo a desejar. . 
. , •

Lá um deles distingue: predicado 
Io-

giro, 
é o verlK) com tudo mais 

que 
res-

te na oração tirado o sujeito; predicado

gramatical 
é o verho, isoladamente ton-

siderado. Ora. tomando-se o caso de

analisar a oração: O Governo não de-

feriu o requerimento, 
— 

por 
esse mé-

todo iríamos ter: 
predicado 

lógico, 
—

não deferiu o requerimento; e, 
— 

pre-

ditado gramatical, 
deferiu. Por tal mé-

todo. nega-se a valencia do 
primeiro

principio 
da razão, aquele que 

diz 
que

uma coisa é ou não é, ou melhor, que

nenhuma coisa 
pode, 

ao mesmo tempo,

ser e deixar de ser. No caso. o sujeito

da ação negada tem um 
predicado que

nega. é o tal lógico: outro que 
afirma,

é o 
gramatical.

Por esse breve comentário, quem 
não

adivinha que 
os insucessos no ensino ou

no estudo da lingua nacional dimanam

da falta de métodos de exame das 
ques-

tões?

Haveria coisas mais interessantes 
a

divulgar, nesse terreno para 
chamar a

atenção dos 
professores. 

E como neces-

sario é alertá-los. agora que 
vamos ter

a gloria 
de ver a lingua que 

falamos,

ensinada em vários centros americanos,

não há como deixar de considerar mais

altruma breve coisa relativa aos vícios

dessa falsa análise, tão improdutiva 
e

maior responsável por 
muitos insuces-

sos. No caso de: Nós demos voltas pe-

la praça. 
— 

para 
os métodos que 

impug-

namos' há: predicado 
lógico, demos vol-

tas 
pela praça: 

— 
predicado gramatical,

- ciemos. Ora, se bem que 
não tão des

concertante quanto 
se nos depara o ca-

se anterior, a falência da análise aí es-

tá no se separar o verl>o de seu comple-

ntento. quando 
se vai considerar o 

pie-

dicado gramatical. 
E o verbo exprime

um dar 
que 

não é dar...

Finalmente, em se tratando de classi-

ficação de orações há coisas altamen-

te desconcertadoras. 
Oração ehtica

não é. como 
parece, 

uma 
que 

esteja

toda oculta; essa será semiótica, enquan-

to aquela é uma que 
está claia, tendo

apenas algum elemento de função ou

unia a função oculta... Ao mesmo tem-

po, porém, 
sujeito elítico, objeto elí-

tico etc., são termos que 
estão ocultos

011 que 
não vêm expressos na estrutura

da oração...

A tais organizações ficciosas e inopeian-

tes, não lhes deveria caber o nome de

Métodos de Análise. Elas, 
porém, 

as-

sim se designam, vendem e desservem ao

ensino da lingua nacional.. •

Sobre outros aspectos, a falta de se-

gurança por parte 
dos 

professores 
na

conceituação das condições em 
que 

sc

apresentam 
certos termos, coopera as-

sasmente na falsa inteligência das 
ques-

tões e 
pretende 

revelar dificuldades lin-

guisticas 
inexistentes, mas, ao contrario,

consequencia de falta de 
pendoies 

e de

formação por parte 
de mestres.

a

Ainda há 
pouco, 

divulgava certo 
joi-

nal (2) desta cidade do Rio de 
Janeiro

uma lição do ilustre professor José 
de

Sá Nunes, na 
qual 

dizia ele como se

devia conceituar o verbo resultar. Pa-

ra isso distinguia os casos de seu em-

prego 
em: instransitivo, transitivo dire-

(2) 
_ Correio da Manhã, suplemento, pág. 

2, de 17-8-1941.
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lo. transitivo indireto c bi.transitivo,

estabelecendo uma regração arbitraria e

furiosa. Em 
quasi 

todos os casos, os

exemplos que 
ele ofereceu se identifi-

cam e são cio mesmo tipo, o 
que 

eviden-

cia 
grave 

controversão e 
pouca 

seguran-

^a 
nos conceitos em 

que 
tem esse mes-

tre certos termos com que 
deve lidar

para 
esclarecer seus alunos.

Ora, fundamentalmente, 
os 

profes

sores devem definir e 
precisar 

os contei-

tos em 
que 

se devem ter os termos ge-

rais, sob 
pena 

de se continuar a confu-

são dos assuntos e das 
questões 

mais

elementares, 
cm matéria de ensino tia

lingua nacional.

Não atendendo a esse imperativo, nao

há como possas 
os 

professores 
descobrir

na análise da linguagem ou na análise

sintática, os 
grandes 

recursos para 
se ar-

marem de uma alta capacidade e de um

não menor poder 
de transmitir sem mo-

notonia, sem aridez sem fatigamento,

as condições justas 
e reais ila linguagem

nacional. . ,

Sobrepairará, por 
certo, o regime da

confusão, tia controversão 
e da ampla

justificativa 
de 

que 
nossa lingua é mui-

to dificil 
— enquanto ninguém se aper-

ceberá de 
que 

os erros e as dificuldades

sejam , mais dos mestres e 
professores

que, 
na realidade, da lingua...

Em nossos estudos 
e livros vamos

ensaiando por 
tais questões ;

,ra para 
despertar 

nos professoics 

um

maior interesse pelo 
estudo dos fatos da

linguagem 
à luz dos métodos 

com fuiv

damentação 
científica, 

na esperança

«V 
.l-ndonem

critério 
de se louvarem 

apenas 
na ex

ploração 

da memória, 
nos aui tores c «

Los, em análises 
.noperantes 

eJ* ™

sicos, em auau^ 

objetividade. 
Muitos 

são os resultados

jâ 
colhidos, 

mas a 
preservaçao 

do erro

semnre foi mais longa <pie a da vei

de de modo que 
inúmeros professores

oue reconhecem 
a impropnedade 

e

inutilidade 
de seus métodos, 

continuam

abroqueíados 
neles por 

temerem que

seus alunos 
sejam alhures 

reprovados.

Temos perseverado 

em realçar as ra

™ 

nPcc«.sWade 
de « '»~T«

inicialmente 
os termos 

com que 
hão de

desinenar-se 
e distinguir-se 

os ele"1"

íos na estrutura 
da frase —Ua

frase verbal, da oraçao 
e do penod 

.

Reputamos 
certo partir-se 

para 
o esti

do depois de se conhecerem 
os eleme

tos 
porque, 

sem isso, será impossível 
a

fácil assimilação, 
o Teparo e a reflexão,

a inteligência, 
enfim, de como os v«á-

bulos que 
são fôrmas, se desenvolvem,

se ligam, se arranjam para permit

a expressão literal dos pensamentos 

or-

ganizados. 
E dal, por 

certo, essa pos-

sibilidade vai decorrer, essa de 
por 

s.

mesmo discernir o estudante, 
o estúdio-

st» ou o 
que 

trata dos fatos da língua-

gtE 

para 
terminar esta serie de con-

siderações, 
com que 

a 
partir 

da 
pio-

xiina colaboração, 
darei inicio a exposP

ção dos aspectos 
estruturais 

da língua

nacional, 
vem a 

pelo 
referir sobre as-

sunto intimamente 
ligado ao ensino,

porque 
é o 

que 
se diz respeito aos exa-

mes ou as questões 
de 

provas.

Em minha jornada pelo 
magistério

da lingua, não poucas 
vezes tive como

colegas de atividade 
certos professores

^ue 
encontram 

um encantamento 
em

criar dificuldades 
aos jovens 

sujeitos a

arguições. 
Alguns se divertem pedindo

ao estudante que 
lhes conjugue o verbo

apropinquar, 
outros pedem 

ao jove

oue lhes dê o imperativo 
do verlx. po-

der ou de chover para 
sentir um agrado

«,tó,l quando, 
.ujd» '1™ 4 

!>>°X

a confusão, 
recebem respostas 

fora tias

regras da gramática.

Ora, essa conduta, 
sobremodo 

lamen_

tivel só tem um mérito, que 
c

criar e desenvolver 
no estudante 

o hor-

ror ao estudo da lingua Pel°

temor de errar, enquanto 
se H^ gera

convicção 
de 

que 
a língua e diticii...

Oue se 
pode pretender 

com a exigenc.a

de saber o aluno conjugar 
verbos ar

vevesados 
ou arcáicos? Que quer 

con^-

ruir o mestre que pede 
ao aluno o un-

perativo 
de verbos cuja significação 

nao

comporta 
noção de mando? à

Esses excessos, por 
certo,

mamem o conhecimento 
das condiçoe

S de preparo 
dos estudantes, para

exploração 
de inibições 

ou de,

ções 
naturais 

nos momentos p

Em consequencia, 
os 

graus 
fiam ao ar^

hítrio tiuasi sempre, das condiçoes 
ae

sentimentalidade 
desses professores. 

E,

por 
vezes, as notas são revelações 

con

tristadoras 
de uma incapacidade qu 

^

raramente 
e em poucos 

casos, poderia

^ 

Sob'outrtf 
aspecto, 

a revelação 
de 

que

o excesso 
de rfgor tem determinado 

re-
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provações 
de até 8o 

% 
de estudantes de

certas classes, fenômeno de 
que 

em 
jor-

nal se 
jatara 

um ilustre 
professor que

era o dono da catedra, 
— tal foi a con-

tristadora informação em entrevista a

um vespertino cm i94°* 
— constitue de-

monstração evidente da inconsequencia

de métodos e de normas 
pedagógicas 

no

ensino da lingua nacional. Matéria de

rara facilidade, pois 
a ela estamos afei-

tos desde 
quando 

começamos a falar,

não é 
possível 

através de seu ensino se

colherem tão 
precários 

c insáboros fru-

tos.

Destas considerações podemos, porém,

colher 
que 

há mestres que 
reputam difi-

ceis, cansativos, áridos e monótonos, as-

símios fadlinios; há mestres que 
ensinam

sem terem sc apercebido dos conceitos dos

termos com que 
lidami ha nicstics que

não conhecem o método para 
exame ou

análise dos fatos da lingua; há mestres

que 
sc divertem reprovando aos jovens

com o 
perguntar-lhes 

coisas absurdas; e,

ainda, há mestres que 
em face de 11111

insucesso notável de seu 
proprio 

magis-

terio, reputem isso meritoso quando 
te-

nham grande 
número de alunos repro-

vados...

Disso tudo decorre, por 
certo, a con-

ceituação de 
que 

a lingua seja difícil...
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ANTONIO SIMÕES DOS REIS

Do Instituto Histórico e Geográfico de

Sergipe e cio Instituto Nacional do Livro

Relação dos livros 
publicados 

no Brasil em Outubro de 1941:

LIVROS BRASILEIROS

Administração

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL 
- A criação e a organização. 1930-

1(jlo 
— Rio 

— Imprensa Nacional 
— 1941 

— 
424 Págs-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E SAÚDE 
- Serviço de Documentação 

- Sistema de

Remuneração e Registro dos Professores Particulares. 
- Folheto n. 2

Rio 
— Imprensa Nacional, 1941 

— 
32 págs.

Assuntos militares

l.iriTFIRFDO TEN. CEL. LIMA 
- Cidade e Sertões 

- Biblioteca Militar 
— vol.

XL 
— Rio, Gráf. Bloch, 1941 

— 232 mais 29 fls. 
gravs. 

mais 1 mapa (f.

desdobrável).

Bibliografia

REIS ANTONIO 
SIMÕES DOS 

- Pseudônimos Brasileiros. Pequenos verbetes 
para

REIS, ANI^U 

Didonario 
_ g 

a 
serie 

_ Rio Zelio Valverde, 1941 
- 64 

págs.

Biografia

LOPES, SILVINO 
— Almeida da Cunha 

— 1841-1941 
— Recife 

- 18 
págs.

*TFIVA ARTUR 
— Necrologio do Professor Adolpho Luiz. 1855-1940 Reimpres

NEIVA, ARI UR 

.,Memoria« 
do Instituto Qsvaldo Cruz-, Tomo 36 

I "

nicrs 1—XXIII—1 
— Est. Rio de 

Janeiro 

— 
.1941 

• Em apendice 
Bi-

bliografia do Prof. Dr. Adolpho Lutz", organizada pelo 
Dr.

T ent em i<m; revista e corrigida pelo 
Dr. Artur Neiva e A. .

Jneer. 
_ Rio! Imprensa Nacional, 1941 

- XXIII pág. 
Traz o retrato do

Prof. Lutz.
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PEIXOTO. AFRANIO 
— Martim Soares Moreno. Fundador do Ceará, iniciador do

MaranhSo c do Pará, herói da restauração do Brasil contra franceses e

flamengos. Nota à 
"Iracema". 

Belo Horizonte (Minas 
Gerais) Livraria

Editora Paulo Bluhm, 1941. 
— 

9l

MARTINS, JOSÉ JÚLIO 
SILVEIRA 

- Silveira Martins e a Unidade da Patria.

Rio, 
Jornal 

do Comercio, 1941 
— 

32 P^gs-

YELOSO, DARIO 
— Psykês e flauta 

rústica. Biblioteca Neo- Pitagórica dirigida'

pelo 
Instituto Néo-Pitagórico, n. 

3 
e 4. 

Curitiba (Paraná) 
Ed. do Insu

Neo-Pitagôrico, 1941 
— 27 

págs.

Botânica

JOAQUIM 
FONTES 

— O Jardineiro 
e as rosas do Brasil 

— S. Paulo 
— Ed. Ltd_

— 1941 
— 170 

págs.

SECRETARIA DE ESTADO NOS NEGOCIOS DA AGRICULTl RA INDUSTRIA

E COMERCIO 
— Secção de Informações e Propaganda Agrícola. Rio

Grande do Sul 
— Estudos sobre as flores 

de Piretro do Rio Grande da

Sul. Contribuição para 
o conhecimento da sua composição, 

qualidades

e manipulação adequada. Pelo dr. W. Mohr 
— 20 

págs.

Ciências aplicadas

REIS, FELIPE DOS SANTOS 
— Mecânica econômica brasileira. Potencial, energia,

obstáculo, trabalho, aplicações práticas. 
Rio, Cia. Carioca de Artes

Gráficas, 1941 
— 

385 págs.

Ciências médicas

COTRIM, NELSON 
— Aspecto eletrocardiogrâfico atípico no bloqueio de ramo

direito do feixe 
de His. Reimpressão de 

"A 
Folha Médica" de 

5 Ju-

nho 
— 1941. Rio Canton & Reile, 1941 

— 10 
págs. 

Com 
gráficos.

RODRIGUES, FRANCISCO VÍTOR 
— Semiologia do ovario com um estudo 

par-

ticular da citologia vaginal pelo 
método de Shorr. Rio, A Casa do

Livro Ltda., 1941 
— 286 

págs.

Diversos

PINTO, VVLADIMIR 
— Folhas do Outono. S. Paulo, 1941 

— 
215 

págs. 
Capa de

Ruth Almeida. Com retrato do autor.

BARROS, FERNANDO DE 
— A arte de ser bela 

— Rio, Zelio \ alverde, 1941 
—

192 
págs. 

Com ilust. f. 
t.

CASTEJOU, WILSON DIAS 
— Idealismo e nacionalismo. Conferencia realizada

no Centro Cultural Ararense, da cidade de Araras. Publicação do De-

partamento 
de Estudos Brasileiros do Centro Acadêmico XI de Agosto

II 
— S. Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de S. Paulo,

1941 
— 

20 
págs.

GUIMARAES, ULYSSES SILVEIRA 
— Tentativa. Prêmio 

"Academia 
de São Pau-

lo". Coleção 
"XI 

de Agosto" Vol. 12. S. Paulo, Ed. da Faculdade de

Direito da Universidade de São Paulo, 1941 
— 

220 
págs.
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Dicionários

ASSIS, F. EUGENIO DE — Dicionário 
geográfico 

e histórico do Estado^ do EXpiri-

to Santo. Vitoria, 1941 — 
(Vida 

Capichaba, imprimiu) 
— 

312 págs.

Educação

'GRANDE, 
HUMBERTO 

— Educação 
para 

a vida moderna. Rio. Ed. Panameri-

cana, 1941. 
— 

240 
págs. (Gráf. 

Labor 
— Rio).

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
— Educação e Estatística 

— Breve

documentário oferecido aos 
professores 

e alunos do Curso de Ferias, le-

vado a efeito pela 
Associação Brasileira de Educação em 1941. Rio Serviço

Gráfico do I. B. G. E., 1941 
— 

43 págs. 
Com 4 

fls. ilustr.

Educação cívica

"MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

— 
Departamento Nacional de Educa-

ção. 
Divisão de Educação Física. Setnana da Patria. Instruções 

para 
a

Formatura da 
Juventude 

Brasileiro em 1941. 
(Rio) 

Iip. Batista de

Souza, 1941 
— 

27 
págs. 

e com fs. 
desdobráveis.

Estado Novo

VARGAS, GETULIO 
— Discurso do Rio Amazonas, 

proferido 
em Manaus 

pelo

Presidente..., em 10 de Outubro de 1940, no banquete 
que 

lhe ofere-

ceram o Governo e as Classes Conservadoras do Estado. (Rio) 
Depar-

tamento de Imprensa e Propaganda, 1941 
— 

4 P^KS- ("• 
nums.).

Estado Novo 
— Diversos

ESTUDOS E CONFERÊNCIAS n. 13 
— Gustavo Capanema: Juventude 

brasileira;

Nely Laranja Menezes: Da estrutura da familia; 
Vera Savaget: Da es-

trutura econômica', Veda Pereira Franco: Da estrutura 
política, 

San

Tiago Dantas: A encíclica 
"Rerum 

Newarum"; A. F. Cesarino 
Júnior:

A legislação social brasileira e o sr. Getulio 1rargas; Pe. Leonel Fran-

ca S. I.: O odio 
passa, 

o amor 
permanece, 

construindo 
para 

o tempo e

para 
a eternidade; Pe. Saboia de Medeiros S: 

J.: 
A 

"Rerum 
N ovar um"

e a legislação social brasileira; Ari Maurell Lobo: Opinião 
pública,

forças 
armadas e economia 

— as três componentes da vitoria. (Rio)

D.I.P. 
- 

(n. 
222 

— Graf. Olímpica) 
- 

78 págs.

DOS JORNAIS 

— A. I n. 3 
— Agosto de 1941. 

— 
(Rio, 

D.I.P.) 
— Ho 

pigs.

Estado Novj 
— Economia

ROLLEMBERG, LUIZ DIAS 
— Aspectos e 

perspectivas 
da Economia Nacional.

Obra 
premiada 

no concurso de monografias intituido 
pelo 

D.I.P. (Rio)

Departamento de Imprensa e Propaganda, 1941. 
— 

(Decenal 
da Re-

voluçáo Brasileira 
- n. 

5) 
- 

(n.° 
190 

- I. Amorim & Cia. Lida).

Folclore 
— Etnografia

1 AMENZA. MARIO 
— Provérbios. Pref. de Silvio Alves. Nova edição. Rio, H.

Antunes, 1941 — 287 págs.

SECRETARIA 
DE EDUCAÇAO E SAÚDE 

— 
Publicações do Museu da Bafa.

Procissões tradicionais da Haia. (Obra Póstuma). De 
João 

da Silva
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Campos. Prefacio dc Arnaldo Pimenta da Cunha. (Sep. 
dos Anais do

Arquivo Público" (Baía, 
Imp. Oficial do Estado, Capa dc Albeito Va-

lença 
— 268 págs. 

— Com um retrato do autor, por 
Alberto Yalença).

Geologia

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA AGRICULTURA, INDUS-

'IRIA 
E COMERCIO DO RIO GRANDE DO SUL. Secção de Iníor-

mamões e Propaganda Agrícola 
— A erosão dos solos. Por Labieno 

Jo-

bim. 34 págs. 
com 

gravuras. 
Boletim n. 47 

— 
Julho 

— 1941*

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA AGRICULTURA, INDUS-

TRIA E COMERCIO DO RIO GRANDE DO SUL. Diretoria da Pro-

ducão Mineral. Caolin varvitico, 
posiglacial, 

do Rio Pardo, Estado do-

Grande do Sul. Prof. Viktor Leinz. Boletim n. 84 
— 

Janeiro 

— 1941.

12 
páginas.

— Gênese da 
jazida 

de Cobre 
"Camuquam". 

Município de Caçapava 
—

Rio Grande do Sul. Por Viktor Leinz e Sandoval Carneiro dc Almeida.

Boletim n. 88 - Agosto, 1941 
- 

48 págs. 
e fs. 

com 
grav.

Guerra de 1939

# • •  a Apreciação de ocorrências sociais. (Especialmente 
internacionais),

A propósito 
ainda do angustioso dilaceramento fratricida que 

continua,

vitimando a Europa, o Ocidente e a Terra. Por membros da Igreja

Positivista do Brasil. Rio (Jornal 
do Comercio) 

- 1941 
- 

22 
p;igs.

H igiene

IsEI\ \ ARTUR 
— Condições sanitarias do Estado de S. Paulo. Conferencia In-

ternacional de Emigração. Roma, 1924 
- Rio> Imprensa Nacional,

1941 
— 26 

págs 
.

Historia

TRAVESSO, ANTONIO 
— Fatores da formação 

dos 
povos 

sul-americanos. (lese

apresentada à Congregação do Colégio Pedro II). Rio, Cantou Sc Reile,.

»94I 
- 

393 Págs-

Historia do Brasil

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E SALDE 
- 

Instituto Nacional de Estudos Pe-

dagógicos A Instrução e a República. 2.0 volume. Código Fernando.

Lobo (1892-1899). 
Por Primitivo Moacir. Rio, Imprensa Nacional, 1941

— 24° 
p^g*-

j.rATO 
— Carm.. Frei ANDRÉ 

— Notas históricas sobre as Missões Carmelitas no-

extremo norte do Brasil. 
(Século 

XVII-XVIII). Recife, 1941. 
328 págs.

Com grav. 
fora do texto.

SILVA, DE CASTRO E. 
— Esse colosso, o Brasil. Ligeiro ensaio de historia, 

geo-

grafia 
e crítica. Cada de Otávio Sgarbi. S. Paulo, Rev. dos Tribunais,

1941 
— 

78 págs. 
Com o retrato do autor.

Historia da literatura

f RIEIRO, EDUARDO 
— A Ilusão Literaria 

— Nova edição 
— Belo Horizonte,.

' 

Livraria Editora Paulo Bluhm, 1941 
— 

223 
págs.
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Literatura didática

Admissão

P'AVI LA, ANTONIO 
— Guia do estudante. Preparatórios 

para 
admissão ao Cur-

so Normal, Português. 2a ed. S. Paulo, Liv. Acadêmica, 1941 
—

288 
págs.

COMES, ALFREDO 
— Exames de admissão aos 

ginásios. 3-a 
ed. Rigorosamente

de acordo com a 
portaria 

n. 479, 
de 30 

de Novembro de 1940 e de-

mais dispositivos 
que 

seguem os exames de admissão. Coleção Didática

Nacional 
— Edições Brasil 

— 
n. 

7. 
S. Paulo, Ed. e Publicações Brasil,

• 
911 

- 
447 P;i8s-

CAVEIRA, CARLOS LUIZ; e RENATO DO VALE 
— 

Concurso de 
postalista.

Programa de Noções dc Direito, Prática de serviços 
postais, 

Estatística,

Geografia Geral, Corografia do Brasil. 
(Rio), 

Ed. da 
"Revista 

dos Cor-

reios e Telégrafos", 1941 
— 

262 
págs.

Ciências físicas 
e naturais

MENEZES, LUIZ 
— Ciências físicas e naturais. i.a serie 

(de 
acordo com o 

progra-

111a do Colégio Pedro II). 
7-a 

ed. muito melhorada. S. Paulo 
— Liv.

Acadêmica, 1941 
— 

226 
págs. 

Ilustr.

— CiCncias físicas 
e naturais. 2.a serie, 

5/1 
ed. muito melhorada 

— 
S.

Paulo, Liv. Acadêmica, 1941 
— 

293 
págs.

Francês

COELHO, HERMEZILIA PINTO 
— Francês. i.a serie. 3a 

ed. S. Paulo, Liv.

Acadêmica, 1941 
— 149 

P^gs.

MELO, MILTON CABRAL DE 
— Moti livre de Français. Pour la deuxième année.

Biblioteca Pio XI 
— 

Vol. 6.° Recife 
(Pernambuco) 

Rodolfo 8c Pereira,

1941 
— 186 

págs.

OLIVEIRA, CLEOFANO DE 
— Tcxtes français. 

Lère. année. 2a ed. rev. 
pelo

autor. S. Paulo, Liv. Acadêmica, 1941 
— 144 Hust.

Textes français. 3-ème 
année, 2.a ed. rev. 

pelo 
autor. S. Paulo Liv.

Acadêmica, 1941 
— 

229 págs.

Geometria

PEIXOTO, ROBERTO JOSÉ 
FONTES 

— Elementos de 
geometra 

analítica. Pri-

meira 
parte: 

Geometria de duas dimensões (de 
acordo com os 

progra-

mas do exame vestibular da Escola Politécnica e dos cursos comple-

mentares) 2.a ed. Rio, Ed. Minerva, 1941 203 
pags*

Geografia

LENZ, LUIZ GONZAGA 
— Geografia. 2.a serie. 4-a 

ed. S. Paulo, Livraria Aca-

dêmica, 1941 
— 

259 
págs.

Historia da Civilização

CESARINO IUNIOR, A. F. e ALCINDO MUNIZ DE SOUSA 
- 

Historia da ci-

vilização 
— i.° ano. Pref. do dr. Francisco Azzi. 4.® 

ed. S. Paulo,

Liv. Acadêmica, 1941.
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SOUSA, ALCINDO MUNIZ DE 
— Historia da civilização 

— 
4-a 

serie. 2a ed. S.

Paulo, Livraria Acadêmica, 1941* 
— 299 

págs. 
Ilust. com um mapa.

Historia do Brasil

FERREIRA, TITO IJVIO 
— 

Pontos de Historia do Brasil. i.a serie do curso

fundamental. S. Paulo, Liv. Acadêmica, 19441 3® PIlKs*

POMBO, ROCHA 
— Historia do Brasil (Curso 

secundário) 2i.a ed. S. Paulo,

Cia. Melhoramentos. 1941 
— 

317 págs.

Historia Natural

MENEZES, LUIZ 
— Historia Natural 

— 
5a 

serie (de 
acordo com o atual pio

grama 
do ensino secundário. j.a 

ed. melhorada e aumentada. S. Paulo,

Liv. Acadêmica, 1941 
— 

4°4 P^gs.

Inglês

#

LINTZ. DARIO GOUVEIA 
- I Língua inglesa. Para 2.a, 

3." 
c 

4-a 
series. 2® ed.

S. Paulo, Gráf. S. 
José, 

1941.

PIERCE, STEPHEN 
— Regitners English. Class Book I. Direct Method. jrd.

Edition. S. Paulo, Livraria Acadêmica, 1941 
— 127 

págs.

Leitura 
primaria

PROENÇA, ANTONIO FIRMINO 1)E 
— Leitura do Principiante (Serie 

Proen-

Va) 55a 
cc*« s- Paulo, Cia. Melhoramentos, 1941 

— 110 
págs.

Matemática

POMFIM, LÊO 
— Matemática. i.a serie.. 4 

a 
ed. revista e aumentada. S. Paulo,

Livraria Acadêmica, 1941 
— 

293 
págs.

— Matemática. 2.a serie. 
3-a 

ed. revista e aumentada. S. Paulo, Li-

vraria Acadêmica, 1941 
— 

375 págs.

Lingua nacional

PUENO. SILVEIRA 
— 

Florilegio da literatura luso-brasileira. Desde o século XIII

ao século XX. S. Paulo, Liv. Acadêmica, 1941 
— 

239 
págs.

LEAL, A. DE SOUSA 
— Analisemos... II vol. Análise lógica. 

(De 
acordo com

o 
programa 

oficial das 
5-as 

series 
ginasiais, 

Escolas Normais de Comer

cio e de Cadetes). S. Paulo, Liv. Acadêmica, 1941 
— 

316 págs.

literatura infantil

* • • — A estampa maravilhosa. S. Paulo, Cia. Melhoramentos, 1941 — 
9 págs.

I»EL PICCHIA, MENOTTI 
— Viagens de João Peralta e Pé de Moleque. 

3-a 
ed.

S. Paulo. Cia. Melhoramentos, 1941 — 119 
págs.

FLEURY, RENATO SENECA 
— A rabequinha maravilhosa. 2.a ed. S. Paulo,

Cia. Melhoramentos, 1941 
— 

57 págs. (Biblioteca 
Infantil 

— 
n. 62).

— Os três cavalos encantados. 2.a ed. S. Paulo, Cia. Melhoramentos,

1941. 
— 

55 págs. (Biblioteca 
Infantil — 

n. 61).
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A 
vingança de João de Burros. 2.a ed. S. Paulo, Cia. Melhoranien

tos, 1941 
— 

56 págs. (Biblioteca 
Infantil 

— 
11. 

58).

Os ires cisnes. 2.a ed. S. Paulo, C ia. Melhoramentos, 1941 
*— 

52 págs.

(Biblioteca 
Infantil, n. 60).

As 
três noivas. 2.a ed. S. Paulo. Cia. Melhoramentos, 1941 — r,(i

págs. (Biblioteca 
Infantil ti, (>5).

As duas 
galas pretas. 

2.a ed. S. Paulo, Cia. Melhoramentos, 1941

(Biblioteca 
Infantil n. 54).

I (>N I ES, OFÉLIA E NARBAL O 
gigante 

de bolas. Novel;* histórica. i.° 
pre

mio do 
"Concurso 

de historias e contos'. Rio. Leu/ingcr, 1941.

RIM A A. RI I \ AMIL DE Jaguara^â (Contos 
inspirados na Historia). Scgun

ilo 
prêmio 

tio 
"Primeiro 

Concuiso de Literatura Infantil" instituído 
pelo

Secretario Geral de Educação e Cultura tio Distrito Federal em «t)|o.

Rio. F. Briguiet & Cia. Editores. i<)|i «>7 
págs. (Cráf. Sauer, im-

primiu). 
lltisti .

M.HIMID, C()NKC.O Divida sagrada. 
$.a 

etl. S. Paulo, Cia. Melhoramen

tos, it)|i - 
5(1 págs. (Biblioteca 

Infantil n. 
39).

I bondade de l)eus 
j$.a 

ed. S. Paulo Cia. Melhoramentos, K|| 1.

"»I 

págs. (Biblioteca 
Infantil n. 

^f>).

As 
pedras preciosas. 

°,.1 
etl. S. Paido, Cia. Melhoramentos, 19ll 

—

-,(> 

págs. (Biblioteca 
Infantil 

— 
11. 38).

— O fidalgo e o mendigo. S. Paulo. Cia. Melhoramentos. 19 
|i |

páginas. 
(Biblioteca Infantil n. |o.

NCUVERO, SAGRAMOR 1)E A 

'a 
casa do sonho. Ilusit . do Mariana Hullenhoff.

S. Paulo, Editora Anchieta lula.. 1911 
19 págs. 

(Bib. Intantil 
"A11

chieta" 
— voL VII).

Eu 
quero ficar 

honieni. ., S. Paulo, Editora Anchieta Ltda., 1941

(58 
págs, (Biblioteca Infantil 

"Anchieta" 
vol. X).

OLGA 
JAGI'ARIBE 

EK.MAN Kuxinin. Historia de uni indio Ca\i

naná. S. Paulo, Editora Anchieta Ltda., i()p 
— 

91 págs. 

-(Biblioteca

Infantil 
"Anchieta" 

vol. 111).

ANTOMO 
- Trânsito entre as formigas. 

S. Paulo, Ed. Anchieta Ltda.,

s. tl. () 
1 págs. (Biblioteca 

Infantil 
"Anchieta" 

segunda serie).

MARIA DO CARMO ULHOA 
— 

A o Pais dos Anões. Ilust. Kurt Eppens-

tejn 
_ s. Paulo, Editora Anchieta Ltda., 1 <) 

11 
— 

79 págs. (Bibliotec;

Infantil, 
"Anchieta" 

vol. IV).

Romance, s

AZEVEDO, ÁLVARES DE 
— Noite ria Tave ma. 

— Macario. Introdução de Ed

gard 
Cavalheiro. Ilustrações de Di Cavalcanti. S. Paulo. Livraria Mar

tins, s. d. (Biblioteca tle Literatura Brasileira 
— 111) 218 

págs.

AZEVEDO, A. 1)A SILVA D" 
— 

O (oração tem dois 
quartos. 

Romance, Editor;

Anchieta Ltda.. 1941 
— 

230 
págs.

SIMÕES,

VIEIRA,

VIEIRA.
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CASI RO. FERREIRA DE 
— A tempestade. Romance. i.a ed. brasileira. Rio,

Editorial 
"Inquérito", 

1941 
- 

502 págs-

(•ll.Vf ARÂES. BERNARDO 
— Maurício. 

— Os 
paulistas 

em S. João 
d El-Rei.

a.a edição. Rio. Briguiet & Cia. editores, 1941 
— 

l4l p:igs.

SC.HMIDT. XFONSO 
— A marcha. Romance da Abolição. (S. 

Paulo), Editora

Anchieia Ltd., 1941 
— 295 

p;*gs.

VÍTOR. MAM Kl. 
— Os dramas au floresta 

virgem. Ilusir. ele Belmonte. 5*a 
C(^ •

S. 1'atilo. Liv. 
- Edil. Alberto C. de Azevedo, 1 «)41 

- 
«44 

P;'*SS-

Viagens

NF.IVA. AR I I R — Excursão ao norte da Argentina. Excerptos de 11111 diário

Fevereiro a Maio de 1916. Rio. Imprensa Nacional, 19.U 
— 

56 P

com 23 fls. com gravuras /. 
t.

Zoologia

>EIVA. AR I I R. e THERMAN LENT 
— Sinopse dts triatomideos. Sep. da Rev

de Entomologia", vol. XII 
— fase. 1-2. 

Julho, 
1941 Rio, 1941

de 61 a <>2 
págs. 

Com 2K 
gravuras 

no t.

NO 1 A 
— O número de edições no Brasil cresce dia a dia. Aqui na 

"Cultura

iclitica" só consegui até a 
premente 

data registrar mil e 
poucos 

livros, o 
que 

não

íepresenta. na verdade, o espelho da nossa situação 
produtora 

em li\i<ç». Iara

s.,nar este fato. venho apelar 
para que 

as remessas de livros não fiquem restritas

aos editores unicamente. Este 
pedido 

se estende aos médicos e cientistas 
que pu-

Miram separai as; aos advogados com as suas razões e os seus 
pareceres; 

e, enfim,

a todos aqueles 
que publicam por própria 

conta, como as repartições 
públicas 

fe-

cicrais, estaduais e municipais.

Aqui, como em outros trabalhos em vias de 
publicidade, 

darei referencias

das obras recebidas. Basta enviar um exemplar para 
o organizador desta secção

à Rua Prof. Valadares n. 214, ap. % (Grajaú 

— Distrito Federal). Seria de 
grande

vanlagctn se as remessas viessem acompannadas de umà nota bio-bibliográfica.

de cada autor. . ^

A. S. dos R.



Bibliogrdfid estrângeirâ sobre

o Brasil 

(1937-1941) (*)

V

CARLOS PEDROSA

Do Conselho Nacional de Geografia

Alemanha

BALDUS, HEBERT 
— 

Her^schaftsbildung und schichtung bei naturvõlkern Suda-

merikas. In 
"Arch. 

Anthrop. Volk. Kult", neue folge, Cd 25, 1939 —

Braunschweig.

BIJL, A. 
— Der Grundfehler der Liberalen Wirtschaftspolitik. In 

"Wertwirts-

chaftliches Archiv", 
53 

band haft 
3, 

Mai 1941. Kiel.

DEMSELBEN, VON 
— Xur nenen amerikanischen Agra rgesetzgebund. Verlag von

Gustav Fisches 
— 

Jena 
— 

1940.

FREISE, FRIEDRICH W. 
— Irselberge utid inselberg-landschaften in 

granit-

und 
gneisgebiete 

Rrasiliens. In 
"Zeit. 

Geomorph.," band 10 hcft 4-5,

januar, 
1938.

FRIESE, MARTIN 
— Geschiehte der Katholisehen mission unter den eingewander

ten 
japanerm 

in Brasilien. In 
"Mission 

Wisscnschaft nnd Religions

wissenschaft", vol. 2, Muenster 
— 1939.

CiEIGER, PAUL 
— 

Volkskundliche bibliographie für 
die 

jahre 
1933 und 1934-

Edit.: VValter de Gruyter, Berlin. 1939.

GREVE, L. 
— Eine Molluskenfauna aus dem Neogen von Iquitos am Obreren

Amazonas in Perú. Edit.: Birkhiiuser, Basel, 1938.

KANTER, H. 
— Deutsche ackerbansiedlungen in südamerikanischen grassland.

In 
"Pefler 

Mitl.", 85 
jahrg. 3 

heft, marz 1939 
— Gotha.

MAHD ERNST 
— Geschiehte junger 

deutschbrasilianer. Edit.: Schwarzhaupter

verlag. Leipzig, 1939.

(*)— Nesta resenha também se encontram livros e outros trabalhos que

contêm, de modo 
geral, 

referencias de substancial interesse 
para 

o Brasil, bem tomo

trabalhos de escritores nacionais 
publicados 

no exterior.



< i i u ra i»oi.mc.A

VVMHABER. ERNS I 
— Die luknnft 

Sudamerikas. In IHiiImIh Rundsiha

jalirg 
Wi. okt . >939* ^

1'I.I.MANN. HERMAN / 

'/.ukutiflrcisr 
ir i Rxisiliot. U>ip/inK- "9.17-

\ MIE. RAFAEI. HEI.IOlKíRO 
Hiblitwafia <>r I" 1,1

"Rev. 
lltero-Atnerit .tomo I. n.° 2. nov. i<)39 

- Benm

WII.HEI.MV. H. /'' obleiiu- de! Crwaldkoloniuitiou in Siidamerika. In /tits»h

nfi dei C.esellsthaft fui Erdkunde zu 
— Berlin , 1940.

XVn 11(11 ERNESI />«• ente drurkeui iii linrrika: ilire gruendn 
mui ihr.

(li tukwftkf In 
"II>c,o-AtiuTH 

. Aulm". 
)>hrK. 

... heft I. -939

y.ukunttige llezieluitigeti 

'/.wisdien 
Siidatnerika und <lf >< hhstntna

chtrn In 
"Belin 

Roma-Tokio". mano i|i|i Berlin.

. I rgentina

XCKVEDO DIA/.. 1.1)1 \RIX) <¦«ogiafia de hne>/<</. Tc,xis ir!iras v Itllmli

,as Edil.: El \teneo 
- Bueno* Aires 1939.

\/\ \r [ [ |s Precut sores <lr Ia bibliografia histórica americanista. In Munia

dade» tomo XWIli l -a 1'lata•

iw\\L 
| 

i| 
j.- Difusion 

<l( Ias plantas 
caucliiieras < I ranscr. de (.eopoütua

allo 11. „/ j). 
In 

'Re\ist;i 
Geo^rAfica Americana". n.° 93- 

vo1 XV

junio 
de M)|i. Buenos \ites.

<;\NAI. FEIlOO. B. Mitos perdidos 
Edti.: Compania Impresora \rgentina.

Buenos \ i 1 es, 1938

^ \s\ls JOSI- 
/•./ 110 San t*atuisci> (Biasil). In Revista C»coj»iátu«i Auuiic.ui.i

ano MU. ><>1. XM. »•" 91. Í"1'" 
'01' Buenos Aires.

C\S\NO\ \ M)l \RDO / altas 1 alturas de o America Indígena In Rc v

<.<•00 Amei icana". ano 0. vol. vol. ia. >».« 
'»¦ 

I9S9 
- Bncn.s \ires.

COI.ON ( RISIOBAI. Diário de Xavegation. Con una nota de V. M.

«obre Colou como precursor 
literário. iC.ol. C lássir s l niversalesU

Edit.: I oi. Buenos Aires. 1939.

( OR I \/ \R ACGISIO RAl'I. /¦-/ folklore v el concepto de muionahdad 
-

Buenos \ires. 1939*

]>1MB<>. \DOI.FO Ia decoracion dentai ia en ia America aborigen ln Rev

Geo*j. \mericana". ano <>, vol. n.° 70, 
1939 

~~ Buenos Aiies.

DRE1SER. I HF.OIK)RE burrica debe ser salvada. El 
pueblo 

amo '.cano anlt

In trajedia de la 
guerra. 

Buenos Aires, 19-11.

11 NES FREVRE. I-RANC ISCO Arbol 
genealojuo 

v datos biográficos de dou

José 
Freyre de Andrade \ dona Manuela li driguez de tresno ^ breyre

Edit.: Ricardo Funes. Rosário de Santa l*e *937*

(• \BR1 \( . I* Sovissama geografia 
atlas 

— 
Canso médio 

— 
3.*1 

ediciou, Edit.

Alberto Mol\ 
— Buenos Airc« 

— 1939.
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(.AN DIA. KNRKH K l.os limites <le la Republica Argentina. In Revista Ge>«

gráfica 
Americana". Vol. XIII. n.° 81, 

jnnio 
de i<)l° 

~ Buenos Aiies.

(.(>11 W 
|OSI 

í. H. Solidariedad americana. In 
"rniversidad". 

puhlicacion

de Ia Inivcrsidad dei Litoral, vol. <> 
(3/1 parte), jnnio 

ii)|o 
- Santa Fé.

(,()\/ \l 17 \RIOSTO D. Los 
primeras 

formulas constit ucionales en los /mi-

ses dei n/ata (1810-1813). 
Buenos Aires 1910

1MBELONL |()Si 
Idbla classif icadora de los intlios. Regiones biolegicas v

1grupos racial es humanos de tmcrica. In 
"IMiysis 

. tomo XII 193'^ •

Buenos Vires.

1M1UI 1 ()\l 
J. 

Lue^uidos 
y 

Istnguidos. Posicion aclual de Ia roía 
paieo-

americana de Santa. In 
"Analcs 

dei Museo Argentino <U' Ciências-

Naturalles", tomo XXXIX. 1937 Buenos Aires.

|\H1LR. 
\l \RIO I I descubrimienlo de America ilustrado en Ias c\tampHlia\

postal 
cs. In 

"Rev. 
Cíeog. Aineric.", n." 

;|. m;t() 
- Buenos Aires.

KFNl RKNA'1'O 
— li 

l)()s 
vulgares. Perfiles 

psi(<)-criti(Os. 
Divulgacion (ienti)i(e

popular 
Buenos Aire s 1 *) 

| 
> .

1 \UOl C.I E. RICARDO 1>K La Republica de Bolivia en el 
panorama 

sudame-

ricano. Edicion dei autor 
— Buenos Aires M)39-

I \| l KM F. M AC II Al \. RIC ARDO 1)F 
- Conquistadores de la Plata. Biogra-

íias com 
prólogo 

dei doctor 
Juan 

B. Lcran. Edicion dei autor 
— Bue-

nos Aires 
— 1937*

LE\ Fl.LlER. ROBFRIC) Rumbo Sm Estampas virreinales Americanos, Edit.:

Domingo \ iau v C ia. 
— Buenos Aiies, 1937*

LM rol D. KNRKH E 
— l bastecim iento interamericano de 

petroleo. 
I11 Bole-

tin de Iníormaciones Petrolcras". Ano XVIII. n.° 203, julio 
1941

Buenos Aires.

1 IAC HO. L. 
— Mitos perdidos, por 

Bernardo Canal Feijão. I11 
"Nosotros 

, \ol.

X. >939- Buenos Aires.

I I \M \/ARES. Jl 
AN 

— La trgentina en el Comercio Ibero-Americano. Edit..

Bolsa de (comercio de Buenos Aires, 191» •

rrata-se, segundo tleclara <> autor, tio 
primeiro 

estudo sistemático e

comparado do comercio exterior da Argentina com as nações da Ame-

rica Latina, inclusive o Brasil.

MC >! IN ARI, DIEGO LI IS 
— La política 

luzitana v el Rio de la Plata. In Uís-

toria de la Nacion Argentina", editada pela 
Academia Nacional de

Historia 
— 

Buenos Aires 
— 1939.

Ml RIKX-.H. I'.: FORD, C. S.; HUDSON. A. E.; KENNEDY. R.: SIMMONS,

! \V : WHITING,; ). 
W. M. 

- (inia 
para 

la investigacion etnolo-

nica. 
íraducion de R. A. Altineri. Edit.: Instituto dc Antropologia,

rniversidad de I ucuman 
— Tucumaii., 1939•

OR 11/ S WS, FERNANDO 
— La unidad histórica de America (Conferência pio-

nunciada ante los mocrofones dc Radio llliami de La Pa/. Bolívia).

In 
"Intercambia", 

ano I. n.° i, mayo 1939- Buenos Aires.
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PARDAL. RAMON: 
— Medecina abarigen americana (Humanior, 

Bibl. dcl ame-

ricanista moderno, seccion C., vol. 3). 
Edit.: 

José 
Anesi 

— Buenos

Aires 
— *937'

PASSADOR1, JOSEFINA 

- El universo 
y 

los 
países. 

Edit.: A. Kapelusz 
y 

Cia.

Buenos Aires, 1937.

pELELE 
— Figuras dei II Congresso Internacional de Historia de America. (Ca-

ricaturas cie los delegados y 
comission orgsinisadora). Edit.. Panapress,

Buenos Aires, 1937.

PIDAL, MENENDEZ 
— 

L s romances de America. Edit.: Espasa 
— 

Calpe. Bue-

nos Aires, 1939.

RAMIREZ. OCT AVIO 
— Uti audaz 

pintor 
brasileno: Cândido Portinari. In 

"La

Nacion", 19 de Maio de 1940 
— 

Buenos Aires.

RATTO. HECTOR R. 
— Lms operaciones navales en la camparia de C.ascros. In

"Bolctin 
dcl Centro Naval", vol. 

58, 
n.° 

538, 
Scpt. 

— Oct., 1939 
—

Buenos Aires.

ROBERTS, CARLOS 
— Ias invasiones inglesas dei Rio de la Vlata 

— 1806-1807.

Edit.: Talleres Gráficos S. A. 
Jacobo 

Peuser Ltda. Buenos Aires, 1938.

RI IZ MORENO, ANÍBAL 
- La lucha antialcoholica de los 

jesuítas 
en la época'

colonial. In 
"Estúdios", 

n.° 
340, 

oct. e n.° 
341, 

nov. 1939 
— Buenos

Aires. %

SANTOS BILONI, 
JOSÉ 

— 
Vision de Martin (.areia. In 

"Rev. 
Geog. Americ.",

ano 6. vol. II, Marro 1939 
— Buenos Aires.

SATII, C. 
J.í 

FLORES. S. M. — America. Edicion de los autores, Buenos

Aires, 1937.

SERRANO, AN IONIO 
— Ia cultura litica dei sur brasileno. In 

"Revista 
Geo-

gráfica 
Americana", n.° 61, 1938 

— Buenos Aires.

SERRANO, ANTONIO 
— Los sambaquis 

y 
otros ensayos de arqueologia brasile-

ria. 
(Separata 

dos Anais do 111 Congresso Sul Riograndense de His-

toria e Geograia). Edit.: Museo de Entre Rios, 1940.

SEI)ANO ACORI A, |l 
ANA C. DE 

— Motivos Americanos. Edit.: A. Kapelusz

y 
Cia. 

— Buenos Aires, 1937.

SOMMARIVA, F. G.: Compêndio de historia americana 
y 

argentina 
(Época 

Colo-

nial). Edit.: Libreria dei Colégio, Buenos Aires, 1937.

SPERONI, DAVI1) 
- Miguel Co uto 

y 
la confratemidad argentino-brasileiia. Edit.:

"La 
Semana Médica" 

— Buenos Aires, 1938.

I ERRADA. E. 
— Correntes Marinas 

(Conferencia 
leida 

por 
el autor en Ias trans-

misiones radiotelefônicas de la Universidad, el 8 de septiembre de 1939).

In 
"Revista 

dei Centro Estudiantes de Ingenieria de La Plata", ano

XVII, n.° 
73. 

marzo-abril 1941.

O autor, além de considerações de ordem 
geral, 

refere-se as coirentes

marinhas do Brasil.
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+

1RISTAN, FLORA — 
El itidio en la 

poesia 
americana. In 

"Claridad", 
vol. XVIII,

n* 
339» 

*939 — Buenos Aires.

I RKSÍA, HENRIQUE 1*. — Sobre cl 
problema 

dei andai ucismo dialcctol de <*me-

rica. Edit.: Instituto de Filologia de la Facultad de Filosofia y Le-

tras — 
Buenos Aires 

— 1937.

VIDRAURRE, ALBERTO SAYÃN I)E — 
Por la cooperacion interamericana 

—

Buenos Aires 
— 1941.

WERNICKE, EDMUNDO — liutas 
y 

etapas de la introduccioti de los animales

domésticos en Ias tierras americanas. In 
"Gea", 

Anales de la Sociedad

Argentina de Estúdios Geográficos. 101110 VI. 1938 
— 

Buenos Aires.

YABEN, 
JACINTO 

R. — Biografias sndatnericanas 
— I omo V. Letras R a Z.

Edit.: Metrópolis 
— 

Buenos Aires. 1940.

* # #

* * *

El Brasil de hoy através de la 
palabra 

dei Doctor Lourival Fontesf

Diretor dei Departamento Nacional de Propaganda I11 
"Intercâmbio",

ano I, n° 1, Mayo 1939. Buenos Aires.

Primer Congresso Panamericatio de Itigetiieria de Minas 
y 

Geolo-

gia. 
In 

"Boletin 
de Informaciones Petroleras", ano XXIII, n.° 203, 

ju

lio de 1941 
— Buenos Aires.

Noticia completa sobre esse 
grande 

certame internacional, contendo

antecedentes, informações e 
programa.

# # — Noticias Liierarias Brasilenas. I11 
"Intercâmbio", 

ano I, 11" 1. Mayo

1939. Buenos Aires.

* * —El Ferrocarril Corumbá 
— Santa Cruz. Ricas regiones bolivianas se-

ran beneficiadas con la nuei a linea ferrea. 
La opinion de D. Alberto

IVhately. I11 
"Intercâmbio", 

Ano, I, n.° 1, Mayo 1939 
— Buenos Aires.

# ? —La Bahia de Santos (Brasil). 
In 

"Revista 
Geográfica Americana", n.°

93, 
vol. XV. 

junio 
de 1941 

— Buenos Aires.

Áustria

PÔCH HELLA 
— Beitrag zur kenntnis von deu fossilen 

menschlichen Funden von

Lagoa Santa 
(Brasiliens) 

und Fontezuelas (Argentinien). 
Mit 

4 
Ta-

feln und 6 abbildungen 
— Mitterlung der Anthropologischen Gesells-

draft in Wien, Bd LXVIII, 1938 
— Wien.

Bolivia

MORALES, URQUIDI 
— La comunidad indígena. Cochabamba 

— 194»-

ORTIZ SANZ, FERNANDO 
— La unidad histórica de America. In 

"Rollasiivo".

ano I, n.° 5, 
1939, JLa Paz.

ROJAS, CASTRO 
— Reflexiones sobre historia eeonomica. I11 

"Kollasuyo", 
ano

1, n.° 
3, 

1939 
— La Paz.

ROJAS, CASTRO 
— 

Ideas e ideales 
políticos 

de los hombres de la independericia

en America. In 
"Kollasuyo", 

ano I, n.° 12, 1939, Paz*
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Canadá

RON \l BANK OK CANADA 
— Husiness condUions in Latm Amnica and thr

IVrsl Judies. Montreal. Quel>ec, 
1939*

Chile

\I ,FC»R1 \. ( IRC) /*/ inundo esatuho v ajeito. Edil.: Euilla Santiago

A comi il»iiK5o bibliográfica antes citada refere-te a uma novela «l<-

autor brasileiro que 
<>l>te\e <> i.» 

pretnio 
no recente concurso de novelas.

Bll B \C) FRANCISCO 
- / a Imerica eu 

peligro. 
hvangelio americano. Edil..

Biblioteca \inanla. Santiago «í»!1

(OMISION (1111 I N \ Dl COOPERAI ION INTEI.ECI l \l.: Miston de America

<11 tl Plano intelectual como factor 
de !a organizacion de Ia 

paz. 
Ias

mas r Entietiens de Santiago (9-10 
\ 11 Encro de 1939). Edit.: Im

pu 
nia l ni\e» sitaria Santiago 

- >989*

(OMISION C.HIl.K.NA DK C.OOrKRAC ION IN I UM I I Srgunda Con-

jcxmia (ieneral de Ias Comisioiies Xacionales de Cooperacion InteU-

ctual (reunida 
de 

5 
a 

9 
de 

julio 
de 1937). Actas e Informes. Eclit.:

Imprenta l niversitaria Santiago 'Í)H9•

PI III. M U.nAI.KNA C.olnirla Mishal In Boletim Bimestral de Ia Comi

sion C hilena de Cooperacion Intelec tual", ano II. 11" itf. nov . dcc .

1039 Santiago 
- •91o*

ROORlCa i./. \NC.EI lutopsia de una 
guerra: 

Campana dei (haco. Edicio-

nes Frei lia. Santiago. 1910.

^\\( ||t / l I merica: \o%'cla siti novelistas ií .'1 cd. Edit: Eicilla, San

>91°-

\ \l I 
|l 

AN Al (.1 MIN \l.l RRAI.DK. NIC ANOR 
- Sish-ma Panawcrirano

de ( arreteras. In 
"Tercei 

Congresso Panamericano de Carreteras", Tomo

II Fd : Imprenta rniversilaria Santiago »91°

Colom bia

\R( INIECAS. CERMAN (oloti no lio el 
primero 

sin > el ultimo. ín 
"Rc\ 

. de

la índias", ép:<a 2. n.° N. 1939 
- Bogotá.

( \R\ AIAI . MARIO l os Ires mistérios d< America. In 
"Revista 

de Ias índias",

abril, 1939 
— Bogotá .

t.\Nl)I\. ENRIOCE 1)E I.os modernos 
problemas 

dei dest obri mieul > de Ame-

rira. In Tniv. Cat. Boliviana", vol. 
\. 

ns. n-13, 
junio-nov. 

1939

— Medellin.

(.1 KRR \ I . LI 1S AI KJANDRO America ^ ia < ou<i uista espanola. In An.

Cniv. Narino. a.a época. n° 2, 1939 
— Pasto.

II DFAVK., C. KEEC:H 
- 

Aspt tios econômicos fundamentales 
de la America

Latina en 1939. In 
"Revista 

dei Banco de la Republica", vol. XIII,

1940 
— Bogotá.



BIBLIOGRAFIA ESTRANGEIRA SOBRE O BRASIL 425

VII 11KR, GABRIEL KARPF 1'royecto v plan 
de accion 

para fomentar 
tos

estúdios de 
prchisto) 

ia en America. In 
"Estúdio 

. ojgano dei Centro

dc Historia dc Santaiuler, ano VII. ns. 81 v 82. septiembre 
y 

octubre

1938 Bucaramanga 
- Colombia.

I 
• 

t Kl/ SARMIEN IO, 
|OSI 

MONVEL Eijacion de fronteras, 
sus antecedentes

\ la solucion el uti 
possidetis. 

In 
"Boi. 

Hist. Antig. . vol. 2(1, n.°

•jt)7. 
1939 B -gotá.

RONENSKl. 
|OSÉ 

( . Ia cooperado)) entre los 
pueblos 

de lmeri<a 
(Discurso

pronunciado 
ou la Samana dt*l Comercio Extranjero cn New ^oik).

111 
'Revista 

dc! Banco dc La Republica", vol. \IIÍ, m>|<> Bogotá.

M R\ \/ \, 
josi 

INÁCIO / a conquistadores </< Imoica. In 
"Estúdio", 

01-

gano 
dcl C entro de 11 ii:i dc Santandei ns. io~, n»; Decieinbre

de 1 m i° 
Biu ai amanha .

\\ \ | so\ | HOMAS | 
Comision l fitei americana de Irbitrage Comercial (I.a).

In 
"Revista 

dei Banco dc La Republica" , vol. XIII. 19 |o 
— Bogotá.

Comercio de Ia Imerica dei Sur 
(l*us perdidas 

dei). I 1 aduzido de

revista 
" 

lhe National ( it\ Bank ot New Nork In Revista dei

Ban< > de La Republica" vol. XTU 
— 1910 Bogotá.

uba

\ R \ N H C )S\ Al DC) El lirasil ante el conflicto cnropco. In Amei ii a . vol.

\. n.° 1. 
junio 

1 <> 
11, 

Habana.

\RC.E. j. 
RAMON RODRIGl EZ El regime)) de un continente. La democracia

cn America. In 
"America", 

vol. n.° 1. 1039, Habana.

11 \y \ sv\ ll H\ 11 1/ I.ineamcnto de una arquitectura americana. (Ponencia

presentada por 
el arqnitecto  

miembro de la Comision

Naci. nal de Arqueologia de la Republica de Cuba, eu relacion con el

lema ».<> i(). dei 
programa 

<le la octava Conferencia Internacional Ame-

ricana sobre conservai iou \ 
preservacion 

de regionas naturales y 
lugares

historicos). In 
"Revista 

de Arqueologia", Ano I. ...» Febrero, 1939

— La Habana.

BRl l l M ARIANO 
— l.a conferencia de la Habana. In Revista Cubana

\1Y, 
julio 

— decieinbre 1940 
— La Habana.

O autor comenta principalmente 
neste trabalho o tratado sobie a admi-

nistracão provisória 
das colonias e 

possessões 
européias na America, te-

rendo comentários sobre o 
perigo 

nazista no hemisfério ocidental.

C AIA. A. FERNANDEZ 
— Marti en Português. I11 

"Archivo 

José 
Marti . n.° 1.

julio, 
agosto 1940 

— La Habana.

DEI RIO. PAS TOR 
— Eo 

que 
estamos haciendo y 

lo 
que 

deberiamos te haver.

In 
"America", 

vol. X. n. 1, 
junio 

1941 Habana.

C.ARC IA. FERNANDO Y GRAVEDE 
— Excurciones arqueológicas 

— cap. II. In

"Revista 
de \rqueologia'\ ano I. n.° 3, 

febrero 1939 Habana.

C.OME/. LUÍS 1ER AN 
— Conferências regionales interamericanas. In America ,

vol. X. n.° 1, 
junio 

1911 
— La Habana.
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MORALES COELHO. JÚLIO 
- Informe dei l)r  sotne et

XXVI! Congresso Internacional de Amcricanistas. (Sesion 
cie Méxi-

co, D. F., celebrada dei 
5 

al 14 de agosto de 1939)* *n Revista de

Arqueologia", n° 
4, 

Ano II, Mayo 1910 
— La Habana.

PI DAL, R. MENENDEZ 
— Como hablaba Colon. In 

' 
Revista Cubana", vol.

XIV, 
julio 

— detiembrc 1940 
— La Habana.

ZAMORA, JUAN 
Cl .EMENTE 

— Im libertad, Ias dictaduras v Ia democracia.

In 
"America", 

vol. X. n.° 1. 
junio 

1941 
— 

Habana.

Equador

SILVA, RAFAEL EUCLIDES 
- 

Legislacion de índias. In 
"Anales 

dei Archivo

Nac. de Historia 
y 

Museo Único", época 2, tomo 1, 1939 
~ 

Quito.

• • • — Coleceion de documentos 
para 

la historia ('eclesiástica dei Nuevo

Mundo. Documentos relativos a los sacerdotes seculares e regulares (\ue

pasaron 
a índias, contenidos en el estante 

45, 
cajon I, legajo 1-17» atlos

1509-1939 In El 
"Oriente 

Domenicano", vol. 12, 1939 
— 

Quito.

Espanha

FRIAS, LEMES 
— 

Las misiones espanolas de la America meridional eran estados

independientes? In 
"Ra/on 

y 
Fé", vol. 117. 1939 

— Madrid.

Estados Uti idos

ALFARO, RICARDO 
J. 

— 
Credo dei ciudadano de America. In 

"La 
Nueva l)e-

mocracia". Agosto 1941, New York.

ALFARO, RICARDO 
JOAQUIM 

— Panorama internacional de America. Edit:

Harvard lTnivcrsity Press, Cambridg, Mass. 1939.

ALVAREZ, A. 
- 

La vte Internationale el le droit des 
gens 

en Ameritjue. In 
"Bo-

lcíim da União Panamericuia", vol. LXXIV, n.° 4, abril de 1940 
—

Washington.

ANDRADE, THEOPHILO DE 
— llrazil rejects coffee valorizai: n 

planat 
Rio de

Jan eiro Convention 
— Brazilian Trade Missioti learns xnews of New York

Coffee Trade. In 
"' 

I'hea & Coffee 
Journal**, 

vol. 
79. 

n. 
5, 

nov. 1940

— New York.

BANCROFT, HOWLAND 
— A 

plati for protecting 
direct invesiments < 

f foreig-

tiers in Latin America. 111 
"Engin. 

Mining. 
Jour"., 

vol. 140, 11.0 
g,

1939. New York.

BARBER. CHARLES H. 
— Production of cotton in Latin America. In 

"Foreign

Agriculture", vol. 
3, 

n° 
9. 

1939 
— 

Washington.

BEARLS, RALPH L. 
— 

The emergence of an American culture. In 
"Civilization

of The Américas", Lniversity of Califórnia, Berkclry, Califórnia, 193B.

BEHRENDT, RIC.HARD F. — Foreign influences in Latin America. In 
"An.

Amer. Acad." vol. 204, 
july, 

1939, Philadelphia, Pennsylvania.
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BEHRENDT, RICHARD F. 
- Promotion of teaching and research in Latiu Ame-

rican econotnics and sociology. 111 
"Proceeclings 

of lhe In ter-American

Educational and Cultural Conference", University of Florida. Gaines-

vi lie 
— Florida 

— 1940.

BELL, 
) 

N R., WHITFIELD 
J. 

— The relation of Hemdon and Gibbon's expio-

ration of lhe Atnazon to North American slavery 1850-1855. In lhe

Hisp. Ainetic. Hist. Review", vol. 19, n.° 4. 
'939 

- New York-

BENNET, WENDELL C. 
— A selective 

guide 
to the material 

published 
in 1938

o7i anthropology South America. Archaeology. In Handbook of Latin

American Studies 1938", Harvard l niversity Press, 1939*

BEVERN, MAXIM VON 
— The Geographic Bases of Panamericanism. I11 

"Procee-

dings of the Institute of World Affairs". Edit.: Los Angeles Univer-

sity of International Rclations 
(Institute 

ol World Affairs). Los An-

geles 
— 1939. >

0

BOGGS, S. W. 
— The Map of Latin America by Treaty. Proc. Am. Philos. Soe.,

vol. 
79, 

1938.

j}0(p(;KSS, BENNETT 
— Os serviços aereos da America no Comercio Continental.

In 
"Boletim 

da União Panamericana", maio-junho 1941, 
— Washin-

gton 
D. C. á ,

Este trabalho foi editado também em inglês 
pela publicação 

"Foreign

Commerce Weekly", vol. I. n.° 9, 
nov. de 194o •

BOLTON, HERBERI EUGENE 
— 

Wider horizons of american history. Edit.: D.

Applelon 
— Century Co. XV . New York, 1939*

BOURNE, RUTH 
— 

Qxieen 
Anne's navy in the West Indies. Edit.: Yale Univer-

sity Press, New Haven, 1939.

BOYD, WILLIAM C. 
— Blood 

groups 
of american indians. I11 Americ. 

Journ.

Phys. Anth", vol. 25, n.° 2^ 1939 
— Philadelphia, Pennsylvania»

BR \NCHES E W 
— A borracha de torna-viagem à America. In Boletim d*v

União' Panamericana", vol. XLIIl, n.° 7. j»'ho 
'94'. Washington.

BRATTER, HERBERT M. 
— Foreign Exchange Control in Latin America. In

For. Pol. Assoc. Rep.", vol. 14, n° 23, New York.

RRIIMAN HENRY í 
— The Russian Investigations on Plant Genetics in Latin

UmmVa and Their Hearing on C.ulture History. In 
"Handbook 

of La-

tin America Studies". Harvard University Press, 1937.

BCTRKE T. 
— Comunicações interamericanas. In 

"Boletim 
da União Paname-

ricana", vol. LXXIV, n.° 4. 
abril 1940 

- Washington.

' 
.

BUTLER RUTH LAPHAM 
— Files of 

periodicals published 
in South American

Countries which new form 
a 

part 
of the Edward E. Ayer collaction

of the Newberry Library of Chicago. In 
"Hisp. 

Amer. Hist. Rev ., vol.

19, no I, Feb. 1939 
— Durtram North Carolina.

CANNON MARIE WILLIS 
— Latin American Book Catalogues. In 

"Handbook

of Latin American Studies 1939" 
- Harvard University Press 

- Cam-

bridge Mass. 
— i94°«
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C ARR. KA I HKRINF 
— Soní/i American Primer. F.dit.: Re\nald llitchtock.

New Kork 
— iq^O

< \KS<)\ lAMtS s. \<u aplnoachrs in inttí-an><ri<an 
commercial rclatums.

In 
"An. 

Anui . Acad.". vol. 204. Philadclphia. Pcnnsylvama, »í>3<»-

C: \SI \1ÇEI)A, C ARLOS F. 
— The begitmmg of 

printing 
in America. Edit.: Lm-

\eriií\ of I c\as. Austin. I exas. 1939*

C \s I I- LI Al. MARCELINO DE 
— Bibliografia sobre Ia família 

hnguyòtita tukano

(antes 
hetoxa). In 

"Procccdings 
<.f lhe Sc«...<l Convention ot thc In-

tcr-American Bibliographical and I.ibrarv Assooiation 
- Washington

- 1959-

í II \l NIF RS IDNRN O embati da 
guerra 

contra a 
política 

comercial da Anu 
~

nVvi lalinti In In «oU.in, ,1a Inião Panamcricana", abril. -

Washington.

CORIUI I l»ERC A K. Canada and Pau imericanism. In lhe Qnartcrly Jom

nal of Intcr-American Rclations", \ol. 1. n" 
j. 

octnbrc de 1939 
-

Camhridge Mass.

(O) IFRILL. RORER1 S1>ENC ER I *hort Histon of thc Imencas. New

York 
- 1939.

C i)\ (. !l 
- lima and inter-ameruan s,lidarit\. In World Altaiis. \ol. lo--

Washington I> C.

D1FFIK. HARLEY W. The next Step: I Higher School of Latiu American S!u-

dies. In 
"'lhe 

Intcr-American Quarterh 
\<>l. ;{• 

n.° MM1

Washington

DO\ I 1 HENRY (.R \ I 1 \N Cultural elements ;n in tcr-amcrican unders-

tanding. In 
"Modem 

Langnage 
Journal*, 

^>1. 22, n." 8. 1939 
—

Washington.

i-1- R RIS \ \ l H \N I . I lic rclations lhe l nited States with South .imitita

durma th, Atturirau civil xrnr. In 
"Thc 

llis|>;iiii< \mcrican Hisíoricnl

Review", feh., 1941.

IK.t FIRA. CiASTON J mis Hant ke: (,ilherto Freyrc lida 
y 

obra. Bibliografia.

Antologia. 

' 
In La 

"Nncva 
Democracia*. Agosto 1911 

— New \ork.

o

FIC.l I-1R \ C. ASTON 
- Xuevo 

poema 
aI hnazonas. In La Nneva Democracia

\go%to 
- 1911 

—¦ New York

11C.I 1 1 R V DF MELO. FRANCISCO 
- 

Proteção da criança escola» em São Paulo.

In 
"Boletin 

de Ia Oficina Sanitaria Panamcricana' 
— Mar/o it)|i 

-

Washington.

Ill/C.IBSOV RI SSFI.L H. 
— Iht ròlc of Latiu America m World Pohtus.

I11 
"Civili/ation 

of lhe Américas' l'niversit\ of Califórnia 
— Barkclev.

Califórnia, 193**.

FIT/.CIURON, RUSSEL H. 
- 

The Basis of Pau Americanism 
- A footnolc. 

In

" 
l he Inter \mcrican Onarterlv . vol. n" 2. april iQ|i Washington.

C.l EN L. MARTIN CO. 
— Amo i(as veteran builder of bombas findoisteselj

u ith thc bigest baeklong. In 
"Fortune" — December, 1930 

— New

York.
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<;REEN. PHILIP LEONARD 
— Our Iaiííji American Neighbors. Edil.: Hastings

House 
— New York, 191 * •

H \I I ROBERT BI RNET 
— American raw. 

— material deficiences and regional

dependence. In 
"Geographical 

Review", vol. XXX. n.° 2, april, 1940

—- New York.

II VNkl 1 EW1S 
- Gilberto freire. I ida v <>'»«. Bibliografia. Antologia. Edil.:

' ' ' 

instituto cie Ias Espa.Vas 
- New York 

- «939-

II \RI)Y OSGOOI) 
- European Influentes ,n Latin America. In 

"Pacific 
South-

west Acaclemy" (Pub. 
18). Eclit.: Pacific Southewest Academy. Los An-

geles 
— 1939.

1JWSON SIMON 
- Vroblem wf <i" inler-american econoniy. In 

"(Hiarl. 
In-

toramerit". Relations". vol. I. n° >989. Washington.

IOR1)\N EMIL l.EOPOl.l) 
- Imcicans. I tiew liistoy «f lhe 

peoples 
ivho

' 

setlled the Américas Edil.: W. \V. Norton & Coinpany. 1939 
-

New York.

KHKAI CH PUL R. 
- ''<»> American cooperatioli in agricaiture. In Buli.

: "u, 

Americ I niõn". vol. 73- 73- 
M««*. »9»9. Washn^ton.

KRFLSFR OI IO 1 . 
- Some intcr-american financial problems. 

In 
"An. 

Amenc.

\!ad 

vol. -939. 
Philadelpliia. Pennsvlvania.

líIFINSMID. R 14. VON; and H1LL, 11. W. 
- Vroceedings o) lhe Instituto of

W orld Iffairs. ilitli session. Rwerside. Califórnia. Mil.: Los Awge ea

I-nivorriiv of International 
Relations (Institute of World Affa.rs)

- >939'

KROEBER \ 1 
- South America (Golden 

(iate International Exposition. l>e

par,me,u 
of fine Arts. Catalogue of Pacific C.ulture) 

- San Haiiosco.

Califórnia, 1939-

1 \NC'E FR \NCISCO CURT 
- 

l.os estúdios mas/ca/cs de Ia America Latmapu-

b/içados ultimamente. 
In 

"Handbook 
of Latin A.ner.can Stnd.es , Ha.-

varei l niversitN Press, 1938.

LANKS, HERBER1 C. 
- The 

f>an 
american high^ay| In 

"Scientific 
Monlhly",

vol. <)t. oct. anel nov.^ 1939 
- New \oik.

I IBRENA. MARIO 
- Necessidad 

esperitual de America. In l.a Nueva Democra

V 
\R\HN 

- )iiMiot>raphical 
sources concerning p. pulalion

Notes on Brazil", Harvard Iniversity, Press 
- Ganihi icIr : as*

ti nuwif ( KEECH 
- Economic and financial 

developments in Latin America

m,938In"Comercial 

Pan America". April-june. i939. «a. S3-»5 
-

Washington

,...rk ruNHVRI) 
- The gennam 

of south lirazil: a 
germanvU-w 

¦ In 
"O.uart.

MAACK, Amcrit 

Rci vol. I. n,- 3. 
'939 

- Washington.

MACDONALD, 
N. P. 

- Hitler «ver Latin America 
- New York. .941-
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MANGAN, SHERRY 
— Report from 

Argentina. In Fortune-, may 1941 
— New

York.

MARTINE7. GUERRERO, ANA ROSA 
— j\rgentines organize to defend demo-

cracy 
— In 

"The 
Inter-Amcrican Quartely", 

vol. 3, 
n° 2, apiil 1941

Washington.

MATSCHAT, GECIl-E (HULSE) 

— Seven 
grass 

huts; an engineer*s unfe tn Cen-

trai and South America. Etlit.: Farrar & Finchart 
- New York anel

Toronto 
— *939-

MAYERS, H. W. I>. 
— United States Trade With Latin America in 1940. In

"The 
Inter-American Quarterly", 

vol. 3. 
n° 2, april 1939, Washington.

MAYERS H. W. D. 
— 

Quarterly 
trade analisis: United States trade With Latin

America for 
the first 

half of 1939. In 
"Quarterly 

Journal 
of Inter-

American Relations", vol. I. n.° 4. 
october 1939 

— Cambndg, Mass.

MCBR1DE, GF.ORGE M. 
— Geographic aspects of Pan-Americanism. In Pacif

Southwest Academy" (Publicacion 
18). Edit.: Pacific Southwest Aca-

demy 
— Los Angeles, Cal. 

— *939-

MCCULLOCH, I. B. JOHN 
— Challenge to the Américas. (Headling 

books) The

Foreign Policy Association, New York, 194°»

METRAUX, A. 
— Messiahs of South America. In 

"lhe 
Inter-Amcrican Quartely ,

vol. 3, 
n.° 2, april 194», Washington.

MOI.L. A. A. 
— Meio século de adiantamento em medicina e saúde. In 

"Bole-

tim da União Panamericana", vol. LXXIV, n.° 4, 
abril ipto 

—

Washington.

MYERS. JR. 
S. D. 

— America and the World erisis. Proceedings of the Sixth An-

uuai Conferenee, Institute of Public Affairs. Edit.: Southern Metho-

dist University, Dalas, 1939.

NATTIER |R.; 
FRANK E. 

— Commercial aviation in the republies of Latin

America. In 
"Commercial 

Pan America", n. 89, ouct 1939, Washington.

NEWHALL. B. 
— O indio nos selos dos correios das nações americanas. In Bo-

letiin da União Panamericana", vol. LXXJV, n° 4, 
abril de 1940, —

Washington.

%

NINSUENDA|Ú. (.1 R I 
— The apinayé. Translated by Robert Lovvie. Edit.:

Catolic University of America Press, 1939.

OWEN, EUGENE DAVIS 
— Recent Latin American Labor Codes. In 

"lhe 
Inter

American Quarterly 
, vol. 

3* 
,l<) 

January, 
1941» Washington.

PADIN. JOSÉ 
— The teaching of inter-american languages and literatures. In

Proceedings of the Inter-American Educational and Cultural Conferen-

ce", University of Florida. Gainesville 
— Florida 

— l94°•

PEARL RAYMOND 
— The Natural History of Population. Edit.: Oxford Uni-

versity Press. New York 
— 1939.

Em sete 
páginas 

deste trabalho encontram-se referencias à 
população

brasileira.
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PECK, ANNE MERRIMAN 
— Roundabout South America. Edit.: Harper &: Bro-

ters, New York and London, 194° •

PEPPERCORN, USA M. 
— 

Ensenanza de la musica en cl Brasil. In Boletin de

la Union Panamericana", abril 1911. Washington.

PHELPS, 1*. M. 
— Petroleum regulation iti temperate South America. In Ame-

rican kconomic Rev.", Evanston, Illinois, vol 29, n. 1 
— 1939-

PHELPS. D. M. 
 The Exfolution of Economic Cooperation in lhe Hemispheie.

In 
"The 

lnter-American Quartely", 
vol. 

3, 
n° 2, april, 1941 

—

Washington,

P1ERSON, DONALD 
- The negro in Bahia, Itrazil. In 

"American 
Sociological

Review", vol. 4, 
1939 

— Pitsburgh, Pennsylvania.

PRATT ADMIRAI. WILLIAM V. 
— Warfarc in the Atlantic. In 

'Foreign 
Af-

fairs. An American Quarterly 
Review", july 

194» 
- New \ork.

PRICE ARCHIBALD GRENFALL 
- White settlers in tlie tropies Edit: Ame-

rican Geographical Socicty, Special PublicaUon n° 23 
- New \oik, 1939.

PRIFSTTEY HERBERT I. 
— American Foreign Policy in Latin America. In

"Proceeding 
<>í the Institue of World Affairs". Los Angeles, .939.

RIOSECO, ARTURO TORRES 
— La novela en la America Htspamca. Edit.:

University of Califórnia, 1941 •

ROOSEVELT N1CHOLAS 
- Wanted good 

neighbors; the nees for 
closer Heswith

RO LVin 

America. Edit.: National Foreign Trade Counc.l 
- New York.

bovai 1NSTITUTE OF INTERNATIONAL 
AFFAIRS 

- The Problem of In-

R°\AL INV^ 

Investment. Edit.: Oxford University Press. New \ork .937-

«ovai INSTITUTE OF INTERNATIONAL 
AFFAIRS 

- The Republics of

,1 
pontual 

and cultural Survey. Edit,. Oxford Umver-

sity Press 
— New York. 1937-

RUSSEL CUTRIGHT, 
PAUL 

- The great 
naturalists explore South America.

Edit.: Macmillan Company, New York, 1940.

«.tupi <S W EUGENE 
- The legal crisis in the Jesuil 

mission of Hispanic Ame-

rta ín 
"Mid - America; an Historical Review", vol. 2., i939 

-

Chicago.

London, 1939 •

SMITH ROBERT C. 
- Brazilian Painting in Neu, York. In 

"Buli. 
Pan Americ.

SMITH, ROBERT 

^ ^ 
^ g ^ 

_ Washington. D. C.

ROBERT 
C. 

- São Luiz do Maranhão. In 
"Pan 

American Traveler,

'SMI ' 

lake Charles, La.", vol. I, n° i. otc., nov, t939-

SOLENNL 
GINO DE 

- LoPe de Vega^el 
BrasU Ttn&T)'.
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STILES. II E 
- Potiery of tUr Itrrrirnn Imlitms. New Noik i939

,AVI.<»R. üdmonu 
- nou ,r..... »s,"íS

Rjcal faclors. 
In 

"Fortune", 
may 191» 

- New '°

TRKAVARTHA. 
CLENN T. 

- .«» inlrodut.ion 
to Ura,!,,, and cHmate 

- New

York 
— »9S7 •

I SION IVVNAMKRH 
ANA I alin imerican Studtcs >" •'manai» Institutions

oi Hi^hei Leaming. Washington 
- i93s39*

VVIFN llNI F E 
— •Estrada de rodagem Vanamt ruana. In Hojictiin da l nia<

' AI E 

ílníincHcana 
. sol. XU.I. n.» julho - 

U-lungton

V.IIVR MEDARDO 
- Com» dehe escribirse 

Ia literatura de nuest™ /»««¦

' 

í! «ú dd Primor Congresso Internacional 
,lc Catedra.uos 

,k

Literatura II>cro Americana .

li 1 1 \N (, 
- Comercial interdependenec 

of lhe Anu-riras. In <<"»

* ' 
llA 

. ., 
\mí.rirn- no 8o - Washington,

meie tal I an Aintiuj n. .M.»

WAIBEl.. LEO 
- Tlu- plantation 

system in iMtin Amena, <lnlro.luced bv baiah

Bowinan) Baton Rouge, Luisiania, 191°-

\VH1 I XK.ER, JOHN 
I . 

- Amemos to lhe South. Ktlil.: 1110 Mac Millan Com

pany 

— New Yoik.

\VH1 l NEY, ANICE 1.. 
- Social huuranu- in Latiu Amenca. In Monlh. laboi

Rcv.vol. |(t. 
n.° ;i. 

»9S9. Washington, D. C..

\ vil 1 rs \ C l R IIS 
- Some sisteenth. centuiy histories and historians o)

AnJica 1» 
"Buli. 

Pa»- *mor»»» 1vo1' n° ,<)3!' 
"

Washington.

\BARRA r. R 
- Ameia, faces 

South. Kilil.: !»<«»«». & C" New Wk

I r?aml i» lixr.il. Edit.: Braiilian Aepresentation al. New \ork

World's Fair 
— New Vovk *939*

of latiu American Puhlishers and Book Dealers: PrinUrs Li-

Ihoiiratiliers. Kngrmvrs. and Puhlishers, llooks. MagftgiMs, and Per,.,-

(liials hnporters and Deaters. Edit.: Commerrial Inteligence Divuion.

Department of Comniene. Washington, 1939.

- J-jludiQs In>1 Ia Expedido,, Cientifica lfrasilera para 
la 

grau 
Carie-

lera Pau Americana. (Bine print 
copies of maps on varionr stales slio-

wiiie the ronte of a 
group. 

of Brazüian engineers who completed in

iq*8 a nineyear journey 
in tw a Ford cars from 

— Rio de 
Janeiro 

to

New York to stucl\ rontes for the Pan American) llighway 1938.

1- Atlas of clitnatic chartic oj lhe Oceans. Edit.: I nited States Weathei

Bureau 
— New York 

- 1938.

* *

• #

• •

• •
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? ? ?

BARR \. I. R. 
- Arte 

gráfica 
do Hemisfério ocidental. Gravuras «mte.nparaneas da,

repúblicas latino-Americanas. 
Coleção permanente. 

Edit.. Inteinatio

nat Business Machines Corporation 
- New York. ...

Neste trabalho há referencias aos artistas brasileiros Osvaldo Goelrti,

Percí Lau e Carlos Osvaldo.

_ Cândido Portinari adds fame 
and lustre to lirazil and het soffee.

In 
"Thea 

8= Coffce Trade Journal", 
vol. 8o. n» a. Fev. i9t<. New ^ork.

1 AlV.If.RE 
- Les três revirend pere 

Gaitais (1851-1907) 
et sou oeuvre missionaire.

In 
"La 

Vie Dominicaine" 
— 1939 

~~ Marseille.

LE GENTIL. GEORGES 
- 

l.e Hrésil i-r< 
par 

les diplomates français. 
In Fram*

Amérique", 30.C 
annóe, 1939 

— Paris.

OLIVEIRA, DOLORES 1)E 
- Saudades; Contes 

p,pulaires 
brésiliens. In 

"Mer-

cure cie F rance", vol, 28 j, 
May >93^ 

~~ Paiis.

KWMOM). C.ARRUr 
- l.e developpemenl 

éconotnique de létat de São Paulo.

In 
"France-Amérique". 

30." 
année, 193(1 

- Paris.

klCARD ROBERT 
- les Jesuites 

au Hrésil pendant 
Ia seconde moitiê

di 1 siecle 1549*97• l'< 
"Reviu- 

d'Histoire <les Missiones. lai.», i<)3, •

WWRIN M \ROriS DE 
- Moeurs et coutumes des Ituliens de VAmerique da

.strf IMeíacc du Marquis de Crequi Montfort. (Bibliotheqne 
Sc.ent,.

fique. Edit.: Payot, Paris, 1937.

_ Êtudes sur Ihistoire de Vexpansion portuense 
dans /e„ "Z^ift.wne

ave< le concours de 
"VInstituto 

par,, 
a Alta Cultura , 

de Ltslwnnc.

In 
"Revue 

d'Histoire Moderne , tome » 
|. 

n. 39' MM9» 
a 1S<

*

Guatemala

ROBFRlO 
- Dereclw de los Índios de America a sus tirras, y

lind,, 

dé los reys de EsPana a la cot^uista, se^n^l ;padre 
, ,tor,a.

In 
"An. 

Soe. Geog. Hist. de Guatemala , vol. 15, n 1, i9S9-

- Boletin de la Reunion de los Ministros de Hacimda_de 
Ias

cas Americanas, 
n. .-8 

- Noviembro 
i939 

- Edit.: l.p. Nac.onal

m

Guatemala •

Holanda

"ST"-**"

' 

zxstrsxz. 
AWZSSS.

Utrechtsch 
- Nieuwsblad 

— i94l-

V \1 KHOFF P 
- 

De Betekenis 
van Amerika en Azié voor het

Lhienleven 

van de zevantiende 
en achttiend eeeuw. In Ntoph.loU

jrus". 
vol. XX1IL 1937"'038 

- Amsterdam.

Inglaterra

BISHOPP. d. w. 
- Memorandumon £2 

^

In 
•Buli 

Geol. Snrv. oi Brit. Guiana 
n. o, .1.1
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FRANZER, 
JAMES 

GEORGE 
— 

Anlhologia anthropologica. The native roces of

America. Edit.: P. L. Humphrics & Co. Ltda. — 
London, 1939.

HAKLl YT SOCIETY 
— 

The voyages of Sir James Lancaster to Brazil and the

East Indies 1591-1603. New Edition With Introduction and notes by

William Foster 
— London 

— 1940.

NORMANO, 
J. 

F. 
— 

Japanese emigration to South America. In 
"Population",

vol. 2, n.° 
4, 

1938 
— London.

• • The South American Journal, vols. 125-126, ns. 1-26 — 
Weeklin,

London 
— 1939.

I odc>s os números antes apontados desta 
publicação 

contêm oportu-

nas e interessantes informações sobre a economia e as finanças da Ainé-

rica Latina.

• • • — British Investments in Latin America. I11 
"Soutli 

Ameri. 
Jour.", 

vol.

125, 1939 — London.

I tal ia

DORIA, G. 
— 

Storia deli'America Latina, Argentina 
y 

Brasile. G»m 8 tavole fuo-

ri testo. Milan, 1937.

BACON, L. B. AND SCHLOEMER — 
World Trade in agricultural Products: Jts

cusis; and the new Frade Policies. Edit.: International Institute of Agri-

culture 
— 

1940 — Roma.

BIGNARDEI.IJ. G. ORES I E — 
Amerigo Vespucci nclla tradizione9 nella critica

c nella storia. In 
"Revista 

di Cultura Marinaria", 
july, 

Aug., 1938

Roma.

C.ALMON, PEDRO — 
Lo zucchero. Su storia cd influetiza nella civilizzazione bra-

siliana. In 
"Brasile". 

ano VI, 11.0 
34, 

Febraio 1941 — 
Milano.

CARDOSO. LEON TINA LICINIO — 
Musica Moderna Brasiliana. I11 

"Brasile",

ano VI, n.° 
34, 

fabraio 1941 — 
Milano.

GOME/, R. L. — Los 
privilégios 

de la America Latina en su 
perte 

historico —

cronologica, 1493-1897. Edit.: Pontifícia Universidad Gregoriana —

Roma — 1938.

México

AC.OSI A 
|. 

DE Historia Natural 
y 

Xloral de Ias índias en 
que 

se tratan Ias

cosas nolabel d es cielo 
y 

elementos, metales, 
plantas y animales dellas>:

v los ritos 
y 

ceremonias, leyes 
y gohieno, y guerras 

de los índios. Es-

(lios Preliminares de Edmundo O' Gorman, México — 1940.

ALTAMIRA, RAFAEL — 
RI manuscrito de la 

gobernacion 
espiritual 

y 
temporal

de los índios 
y 

su lugar en la historia de la recopilacion. In 
"Revista

de America", vol. 2, n.o 
7, 

1939 — 
México.

ALTAMIRA, RAFAEL — 
Técnica de investigacion en la historia dei derecho in-

diano. Edit.: 
José 

Porrua e Hijos — 
México — 

1939.

GRAFF. lTP. DE — Cazadores de Cabezas de Amazonas. Version hespanola. Pró-

logO de Cnnningham Graham — 
México — 

1941.
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NORTON, LUIZ — 
A colonização Portuguesa no Brasil 

(1500-1550). 
Súmula €

comentário de alguns documento e 
provas. 

In 
"Revista 

de Historia de-

América", n.° 11, abril 1941 
— 

México.

O autor aborda neste trabalho o descobrimento do Brasil e as 
primei-

ras explorações do litoral brasileiro, a empresa de Cristovtyo 
Jaques

c a expedição coloniza dor a de Martim Afonso de Souza, a atuação dos-

donatarios, 
governo geral 

e os 
jesuítas.

VALTON, EMÍLIO 
— Los origenes de la imprenta en America. In 

"Boletiu 
de la

Biblioteca Ibero-Americana 
y 

de Bellas Artes", tomo I, ns. 
7-9 

— 
ju-

nio—Agosto 1939 
— México.

* * — Epistolario de Xueva Espaiia 1050-1818. Recopil. 
por 

F. oel Paso

y 
Tr ncoso 

— 
remos I-IV. 

(Biblioteca 
Histórica Mexicana de 01>ras

Inéditas 
— Segunda Serie). Edit.: 

José 
Porrue 

y 
Hikos 

— 1939.

* * — Bibliografia de Historia de Americay 1937-1939. In 
"Revista 

de His-

toria de América", n.° 
5, abril de 1939 — México.

Pa tia má

* * * _ Dia tio de la Iieunion de Consulta entre los Ministros de Relaciones

Exteriores de Ias Republica Americanas. Edit.: Tall. Grâf. 
— 

Panamá

— ¦939•

Perú

BELAUNDE, VICTOR ANDRES 
— I a VIU Conferem ia Panamericana 

— 
In»

"Mercúrio 
Peruano", vol. 21, n.° 146, 1939 

— 
Lima.

LA ROSA, A. E. DE 
— Firmas dei ciclo heroico. Documentos inéditos 

para 
la

historia de América. Edit.: Imp. Torres Aguirre, Lima 
— 193**•

# * # —El azucar de cana. In 
"Bolletin 

dei Banco Central de Reserva dei

Perú", ano 9, 
n.° 92, julio 

— 1939 — Lima.

Portugal

ACADEMIA DE CIÊNCIAS DE LISBOA 
— 

Vocabulario Ortográfico da Lingua

Portuguesa. Imprensa Nacional 
— Lisboa 1940.

1

BARROS, JOÃO 
1)E 

— O Descobrimento do caminho 
para 

as índias, livro IV da

i.a Década. Notas de Antonio Sérgio. Edit.: Nova Seara 
— Lisboa.

BARROSO, GUSTAVO 
— Discurso do dr  na inauguração do-

Congresso Nacional de Ciências da População. In 
"Revista 

dos Cen-

tenarios", ano II, n.° 21 Set. 
- 1940 

— Lisboa.

BARROSO, GUSTAVO 
— O Brasil e a restauração de Portugal. In 

"Revista 
dos-

Centenários", ano I, n.° 6, 
junho 

1939 
— Lisboa.

BOLTON, HERBERT E. 
— A obra colonizadora portuguesa 

e espanhola. In Boi.

\la Soe. de Gco. dc Lisboa" 
- 

ns. 
3-4 

- Março-Abril dc 1040 
- Lisboa.

Este trabalho foi 
publicado 

em inglês 
pelo 

"The 
Christian Science Mo-

nitor" de Boston, de onde foi traduzido para 
o 

português.
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n WTAS ll'l IO 
— O Congresso do Mundo Português. In Revista dos Cen'i

' 

narios". ano I. n.» 7 
- 

Julho 
«939 

~ 
IMk».

\lém cio comentário assinado, este trabalho contem os 
programas 

cios

noves certames realizados por 
ocasião dos festejos comemorativos dos

Centenários Portugueses, inclusive o cio Congresso Luso-Biasileiio.

<"OS'l \ DANTK 
— I (fitesfrio de freqüência 

infantil aos cinemas. Cadernos d.i

Seara Nova. (Estudos 
Pedagógicos) 

— 
3a 

edição. Edit.: Seara Nova 
—

Lisboa 
— 1937*

(os I \ DANTE 
— I Jnfancia e o cinema. Cadernos da Seara Nova (Secçao 

de

Estudos Pedagógicos). Edit.: Seara Nova 
— Lisboa 

— 1939*

1HR\() FREI IOSE DE SANTA RI IA 
- Cara muni 

- Adaptado ein 
prosa 

dc

João 
(lc Barros (ColeçSo 

"Os 
Grandes I.ivros da Humanidade). Edit.:

Livraria Sá da Costa 
— Lisboa.

FERREIRA MARTINS, GENERAI. 
- Glorias r Martírios da Colonização l'orlu

gursa. 
Fase. I. II e 111 (Coleto 

Belo império) Edit.: Agencia Geral

das Colonias 
— Lislxia *939*

( \C.() ( OI l INHO 
— Navegação de Pero Lopes de Souza. 

"Estudo 
crítico 

pelo

Comandante Eugênio de Castro". In Boi. da Soe. dc Geog. de I.is-

boa", ns. 9-10. 
Set.-out. 1940

fvAMMERER. ALBERT 
- UHemisphére australe en 

projection polaire 
equidis-

tante du 
portulan portugais 

anonyme du Yieux Sérai d'Istamboul, 
pro-

bablemant de Pedro Reinei et dê 1523 ou du dèbut de 1524. In 
"Boi.

da Soe. Geog. de Lisboa", ns. 
9-10, 

Set. Out. 1940.

LEITES ).. 
Pe. SERAFIM 

— Luiz Figueira. A sua vida heróica e a sua obra li-

teraria. Edit.: Agencia Geral das Colonias, 1940.

LI 1/ PINTO, EDMUNDO 
— Discurso do Ministro  da Lm-

baixada Especial do Brasil, 
pronunciado 

11a sessão solene na Assembléia

Nacional. In 
"Revista 

cios Centenários", ano II, n.° 18, 
junho 

cie 1940

— Lisboa.

>li; RI AS, MANUEL 
— Portugal: Império. Edit.: Livraria Clássica. Edit.: Lisboa.

OLEGARIO M ARI ANO 
— Discurso do 

poeta 
 

"cm 
louvor da Liti-

mia Portuguesa". In 
"Revista 

dos Centenários", ano II. n.° 1$. 
junho 

de

i<) 
|o 

— Lisboa.

SÉRGIO. ANTONIO 
— Em torno da lingua brasileira. Cadernos da Seara Nova.

(Secção 
de Estudos Pedagógicos). Edit.: Seara Nova 

— Lisboa.

• * _ Historia de Portugal 
— Edição Monumental comemorativa do 8.° teu-

tenario cia fundação da nacionalidade. (Obra que 
constará de 8 volu

ines, em curso de 
publicação, 

sob a direção literaria do escritor Da-

miâo Peres, estando a 
parte 

artística conferida a Eleuterio Cerdeifa, com

a colaboração de autorizados historiadores portugueses. 
Edit.: Por tu

calense Editora. Porto 
— 19(i.

Suiça

EAI SEL. ERICH 
— São Leopoldo 

— Statistische ermittlungen aus deutschen evan

gelischen 
kirchenbüchern in übersee. In 

"Volksforschupg". 

3 
band. 3

heft, 1939 
— Genebra.
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A/AROLA. G1L I.. E. 
- Historia da Colonização de Sacramento. 1680-1828. 

-

Montevidéu.

r.,.nn \f\Ri\ VNTOMETA DE 
— A Educação Sanitaria tia0 Lscolas (São

(AS.RO MARíA AN IO ,.Bol 

del Inslilulo lnternacional Americano de

1'roteccion a la Infancia". Tomo XV. n.° 
julio 

.94. 
- Montevidéu.

( OST \ D\NTE 
— I/enfance et le cinema. (Separata 

ilel Boletim dei

tu c Internacional 
Americano .le 1'roteccion a la Infância, tomo XIII,

abril de .910). I.nprenta Artística de Dornaleche Hermann 
-

Montevidéu 
— *94° •

k r \í I 1FV1CH l- 
- Manual de Paleontologia Hioplatense. Osteologia compa-

KRAt EVUJ 

de Io, mamífero,, I Tomo, Montevidéu. .<,37-

MU.GIOI.O. 
OSCAR J. 

- I" inquiriud de I« cducacion en America. In F.l

nino", abril 1941 
- Montevidéu.

. . . _ libro de acuados e instr,aciones dei Ministério de Relaciones Ex-

" 

Ad,,r,»«ia 
V  to jr 

».. -

,H24,.|»5<) 
- l*ublicaciou 

Oficial. Montevidéu 
- «989-

NO l A: 
- A, remes*,, de 

publicações

rt^sS^v?niort:Zo.». 

>, 
-



O 
Evolução a r tí s t i c a

A ordem 
p 

o I í ti c a e

d evolução d rtístic ò

IX

OVAM 

DO, cm o movimento

modernista brasileiro eWrava na

sua segunda 
fase, isto é, no seu

período 
de decantação ou revisão de

valoreis, eliminando, como Saturno a

seus filhos, os lebentos imprevistos de

-+uas relações com a estética nova, 
polira•

mente o lirasil se 
preparava, 

inconcien-

demente, talvez, 
para 

a mais 
fértil aven-

tura de sua \>ida, 
para 

a vida de seu

povo.

A Aliança Liberal 
foi, por 

assim di-

ler, um movimento de critica coletiva

<de nossos defeitos e um balanço inte-

ligente, 
programado, 

de nossas virtudes

relegadas no tempo e 
que 

o autor da

-plataforma 
da Esplanada do Castelo sou-

be, tão sabiamente, sintetizar. Nasceu

da verificação de um erro, — 
cresceu 

pa•

ra corrigi-lo.

Mas, de tal forma a recusa oficial a

seus 
princípios 

se consolidou, tjtic —

-em 
pouco, 

o recurso das armas se itn*

pôs 
como o único a ser tentado, com

sucesso, contra a barreira dos 
precon-

ceit >s de 
que 

se 
forraram os chamados

republicanos liberais, tradicionais, 
que

vinham dirigindo o 
pais 

desde a 
pro-

clamação da República.

Porque a verdade c 
que 

a 
primeira

¦República continuava minada dos mes-

mos vícios utópicos 
que 

tramaram, na

sombra, o ocaso das instituições impe-

riais.

Falava-se em liberalismo, em concien-

•cia democrática, em direitos do 
proleta-

riado e tramava-se ao mesmo tempo,

tias consultas 
políticas 

de todos os mo-

mentos, 
justamente o contrario, isto è, os

mais estranhos 
projetos que 

desmenti-

Tiam, na 
prática, 

o 
que 

se 
pregava 

teo-

ricamente, nos discursos 
pomposos 

a

qualquer pretexto.

Como reflexo 
político 

necessário, o

meio social vivia os mais amargos mi-

nutos (te sobressaltos e inquietudes, à

espera de algo terrível 
que 

estava sem-

pre por 
suceder.

Como resultado dessa dolorosa expec-

tativa, o Estado era, ao envés de um es-

timulante às atividades nacionais, em to-

dos os setores, um agente 
promotor de

entraves ao 
progresso artístico da Na-

ção, pelas 
nuvens negras 

que 
os seus

proprios 
responsáveis agitavam ante os

olhos do 
povo.

Pura relação de adaptação social,

autentico 
fenômeno especular de um

tempo, uma época, uma 
fase da vida

popular, a literatura, — 
como arte — 

c

as artes — 
como 

formas de conhccimen •

to — 
der/iam sofrer, como sofreram real-

mente, um 
período de marasmo.

Após as 
facilidades e a agitação dos

primeiros anos do modernismo 
(da Se-

mana da Arte Moderna, de 1922 a

1927-1928, mais ou menos) repentina-

mente. Na 
pena 

dos nossos escritores,

na 
palheta dos nossos 

pintores, nos es-

tiletes ou nas tal/ladeiras dos nossos es~

cultores, nas mãos de nossos músicos ou

na ifoz de nossos cantores.

I eio Outubro de 1930 e essa data se

incorporou, também, à historia da re-

volução artística brasileira. Ficou sendo

um divisor de aguas, um marco assi-

notando dois 
períodos distintos na nossa

vida criadora.

Ou, em outras 
palavras, o fim da

nossa literatura moderna de imitação,

pura 
e simples, e o 

principio da origina-
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lidade não 
procurada, 

natural, sem cxo-

tismo e sem artifícios.

O abstracionistno da 
primeira fase

modernista è bem uma 
prova 

do 
que

afirmamos, linhas atrás: contra o 
pre-

conceito da forma 
(passadista) 

o 
pre-

conceito do motivo 
(modernista); 

con•

tra a arrogancia das maiúsculas simbo-

listas 
(passadismo) 

a falsa 
modéstia das

m i ti úseu Ias 
(modem 

ismo) inexpressivas;

contra o universalismo dos temas 
(pas-

sadismo) o regionalismo 
(modernista)

caricato dos 
primeiros 

momentos.

Esquecíamos, nas artes, como esque-

cêramos, na 
política, que 

as fórmulas

verdadeiras, eternas, capazes de 1 encer o

tempo (tanto 
estéticas como sociológi-

cas) devem fundir, 
no mesmo 

produto
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artístico acabado, a experiencia do 
que

passou 
com a atualidade do 

que 
se está

passando.

A Constituição de 10 de Novembro

de 1937 corresponde, no terreno 
politi-

co. ao inicio do modernismo espontâneo,

nas letras. Isto é, à fase 
de equilíbrio,

de 
paz, 

de construção, de convívio har-

mònico do 
presente 

com o 
passado.., 

o

pagamento 
de uma divida a uma voca-

ção 
coletiva inconciente. num c nou•

tro campo.

Porque a verdade é (jue. hoje, uma

e outia nos conciliam com o 
presente,

sem tios distanciar do 
passado, pertni-

tindo-nos, 
pois, 

e de outra 
parte, 

tne-

lhor e mais, nos 
prepararmos para 

o

futuro.
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/.C/Z HEITOR

Professor Catcdrático ila Escola Nacional

de Música da Universidade do Brasil

( ma página 
de recordação enche esta crônica l m 

[touro 
da vida de f.u-

t iaito C.allet e retratada neste trabalho, frisando 
sempre o auto, as 

passa-

nem mais evocativas da vida daquele artista. .1 nova orgamuiçao do Ins-

titulo Xaeionat de Músiea; as suas coleções de canções 
populares 

brasüe,-

,as. harmonizadas para 
concerto: a renuncia pessoal 

dos ai listas. tudo f«-

subir aos nossos olhos a obra desse musicista e 
professor. 

Enfim, lebusia o

autor, nestas linhas, um 
passado que 

não vai longe. 1 ermtnando, cita e

Hashiniitou. 
onde se encontra, un, depoimento interessante sobre Luciano

C.allet: o interesse do 
público 

norte americano 
por 

esse 
giande 

aitisla lua-

siteiro. a 
quem 

o 
governo 

confiara a organização de nosso Conservatório

th- Música.

HA 

DEZ anos passados, 
numa des-

sas luminosas manhãs da 
prima*

vera carioca, tão azuis e tão cheias

dc alegres prenuncieis 
do verão 

que 
sc

aproxima, um angustioso telefonema

tirou-me da cama. Era cia C.asa cU

SsmkIc São 
JostS prcvenindo-mc 

dc 
que

Luciano Gallet estava muito mal e o

seu 
passamento 

era esperado de 11111 1110-

meu to 
para 

outro. Corri 
para 

a cabe

ceira do amigo e. algumas horas mais

tarde, 
presenciei 

o sereno trespasse cies-

se justo. 
Estávamos a 29 de Outubro

de 1931. A sua morte não era uma sur-

presa, pois que 
a longa enfermidade já

há muito nos tinha 
preparado 

o espírito

|Mira 
es*a tremenda realidade Mas ha

sempre 111.1a dolorosa revolta de todo o

nosso ser, 
quando 

11111a criatura jovem,

forte de corpo e 
pura 

de coração, co-

mo Luciano Gallet. sucumbe às invés-

lidas da última companheira, osa mor

te corporal, 
que* 

0 Santo de Assis ceie

brou como sua irmã, 11a Criação, ao*

lado do Sol triunfal 011 do ínfimo vev-

mezinho da terra. Um 
grande 

atordoa-

mento e o amargo travor de uma de-

cepção irreparável, estampavam-se em

todos os rostos de amigos que, 
com a

divulgação da noticia, acorriam ao lo-

cal. Lembro-me de Barro zo Neto, ao-

meu lado. nesse dia. acabrunhado t*

soturno, Barrozo 
que 

agora também ja

sc 
passou 

à região da eternidade, e (pie.

tão diferente de Luciano Gallet, em suas

atitudes em relação à Arte, tinha 
por

ele a admiração e a estima 
que 

a estu-

penda 
irradiação de simpatia do revo

hieionario harmonista das 
"Canções 

Po-

pulares 
Brasileiras" não deixava de

atrair, por parte 
de todos os corações

bem formade >s, muito embora, às vezes,

aborrecendo-os como um 
profanador 

do

templo das Musas bem comportadas e

dóceis 
que povoam 

a 1

seus sonhos de arte.
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Minhas relações com Luciano Gallet

não lia\ iam sido longas; mas foram mui-

lo estreitas. A fundação da Associação

Hrasileira de Música e a nossa 
posição

cm sua diretoria haviam tornado fre

quentes 
as ocasiões de encontro. Desde

i omeços de que eu o avistava va-

i ias vezes 
por 

semana c, morando a 
pou-

ca distancia da sua casa, em Santa 1 e-

roa. muitas vezes, depois do 
jantar, 

tí-

nhamos serão na casa tia rua Almirante

Alexandrino, onde o escritorio do com-

positor, 
com janelas para 

Paula Matos,

retratava tão bem a singeleza de seu

dono. I ma velha mesa e velhos arma-

lios com ortinos coloridas 
por 

trás dos

vidros, tinham, sempre, aquele aspecto

de escrupulosa arrumação de todas as

suas coisas. Sil vinha Marques, aluna

querida 
de Gallet, era, nesse tempo,

uma especie de secretaria dele, e em

grossas pastas 
de 

papelão, 
numeradas

e enfileiradas nos armarios, classificava

minuciosamente toda a sua 
papelada.

Ouando, numa manhã de Dezembro

de 1930, tive 
pelos jornais 

a noticia da

nomeação cie Gallet paia 
Diictoi do

Instituto Nacional de \li'isica._ minha

impressão foi de 
que 

a Revolução poli-

tica vitoriosa cm Outubro era. de fa-

10, uma revolução comportando profuh-

das e inéditas transformações 
na rotina

administrativa 
do 

país. 
Gallet, um mo-

.0 de idéias avançadas, que 
certa vez

tivera a ousadia de convidar Ernesto

Nazareth, em 
pessoa, para 

executar os

>eus tangos, no final de uma audição

de música brasileira, por 
ele organiza-

tia, era apenas um docente-livre 
de 

pia-

no. olhado com simpatia mas com mui-

I;l 
prevenção 

artística pelo 
colégio de

pontífices 

'que 

davam a feição domi-

nante ao sisudo Instituto da rua do 1 as

lio. Ele, à frente desse estabeleeimen-

,,, impondo sua orientação pessoal 
con-

ira o tumultuoso 
bom senso canalizado

pelo 
conformismo 

de muitos anos e de

muitos espíritos, era um aspecto palpa-

velmente revolucionário 
do novo Bra-

sil, no campo 
das atividades aitísticas,

a que 
em geral 

confinam suas observa-

, õcs políticas 
os 

que 
nele labutam. Ha-

via realmente alguma coisa do novo

nesse Brasil, pensaram, por 
essa ma-

nhã muitos dos nossos músicos...

Durante vários anos Gallet acaricia-

ia a utopia de uma grande 
escola de

musica, funcionando 
nos moldes das

universidades 
norte 

- 
americanas, 

com

dormitorios, grandes parques, 
campos

de esporte e cursos de cultura geial 
mi-

nistrados aos jovens 
musicistas.

Nas 
grossas pastas 

de 
papelão 

do seu

arquivo, ora conservado na Biblioteca

da F.scola Nacional de Música, há 
pa

peis 
relacionados com esses projetos.

Gallet tinha a mania dos 
projetos. 

O

seu espírito muito 
positivo 

se inclina-

va, com facilidade, para 
os 

planos 
bem

concatenados, carinhosamente articula-

dos, 
que 

a dura realidade de um meio

insuficiente para 
a sua capacidade íea-

lizaclora (como 
insuficiente para 

dai o

devido aprec > a obra criadora de um

artista cio seu refinamento) devia con-

deitar, sempre, a intérmina expectativa,

nas 
grossas pastas 

de 
papelão 

do seu ar-

quivo. 
De repente, 110 auge da sua ma-

turidade ansiosa de realizações, quando

o 
jovem 

Mestre contava 37 
anos e a

transformação política que 
se operara 110

país 
ia 

permitir 
as mais radicais inova-

cões, em todos os ramos da atividade

pública, 
eis 

que 
a sua opoitunidade

aparece, com o oferecimento que 
lhe faz

o 
governo 

Getulio Vargas, recem-chcga-

do ao 
poder. 

Lembro-me que poucos

dias depois de assumir o seu 
posto, 

Gal-

let recolheu-se a uma fazenda, 110 Es-

lado tio Rio. 
para. 

em dias tle 
pròfun-

cio repouso, haurir forças 
para 

a taie-

fa 
que 

ia empreender. De regresso, co

1110 
ce 

preparava, 
110 Ministério cie tian-

cisco de Campos, a 
grande 

refoima do

ensino superior, decretada em Abril de

1931, Gallet requisitou, de São Paulo, o

concurso de seu 
grande 

amigo c confi-

dente Mario de Andrade, o qual,

por 
sua vez, se fez acompanhar 

de An-

tonio Sá Pereira, um especialista em

questões 
de educação musical, e os três,

cm dias c noites de intenso tiabalho

(silencioso, para que 
os interesses pes-

soais não 
perturbassem 

o 
plano 

ideal

do novo Instituto, que 
dessas elucubra-

cões deveria surgir), montaram, artigo

por artigo, o complicado mecanismo do

novo regime do Instituto Nacional de

Música. Depois, era de ver se a sere-

11 idade, a imperturbável 
elegancia mo-

ial que 
ele sabia conservar, ao enfren-

tar a tempestade de descontentamentos

que a sua reforma não podia 
deixar cie

provocar, pela 
abrupta transformação 

de

hábitos educacionais que 
ia exign c 

pe

Io mistério através do 
qual 

se 
[notes-

sara, desprezando 
a opinião daqueles

que 
tinham as melhores razões para 

se
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•considerarem os mentores da vida es-

colar, em nosso 
primeiro 

estabeleci meu-

u> de ensino musical.

Há alguns dias. aqui cm Washington.

de onde escrevo, um jovem 
musicista

norte-americano, discípulo da Nadia

Boulanger\ Rtchard Goldman, tendo exa-

minado um 
grande 

lote de música bra-

sileira, existente nas coleções da União

1'anamericana e em outras, expressava-

me a sua admiração |>ela 
obta de Ciai-

let. um nome 
que 

ele ignorava, 110 cor-

tejo de astros que 
representam tâo bri-

Ihantemente a nossa música no exterior.

Quem 
era esse Luciano Gallct 

— 
per-

guntava-me 
ele 

— cuja obra se apresen-

lava com uma técnica tão diversa da

<|ue geralmente 
se encontra na obra cios

com|>ositores brasileiros." I ma técnica

tâo rica. tâo finamente calculada? (E

eu 
percebia 

claramente cjue, no 
proces-

«o de formação erudita da nossa mu-

sica brasileira, era a solução de Gal-

let, evidentemente, a 
que 

mais atraia a

sua admiração). Respondí-lhe, com or-

gnlho, que 
havia sido um comj>ositor de

formação exclusivamente brasileira, c

em 
grande parte 

autodidata. I 111 ho-

mein cjue nunca saira do seu 
país, 

a

cujo engrandecimento musical se devo-

tara. tudo sacrificando, inclusive o 
pro-

prio 
sossego e a 

própria 
saúde. Autor

da melhor coletanea de canções popula-

res brasileiras harmoni/adas para 
con-

certo; de uma obra de 
pura 

criação ar-

tística cuja complexidade de concepção

e dificuldade de execução não haviam

permitido, 
até hoje. uma granel': 

clivul-

gação; 
dos 

primeiros 
estudos sistemáticos

sobre o nosso folclore musical; de mui-

tos empreendimentos cjue haviam elevado

o nivel da vida musical brasileira e cligni-

ficado o exercício cia arte, inclusive es-

sa 
grande 

reforma do velho Instituto

de Música, hoje agregado à Universi-

dade e conferindo aos seus estudantes

ou aos seus diplomados, através de uma

instrução superior, posição, 
na socieda-

de, análoga à das demais 
profissões 

li-

berais. E uma súbita emoção insinuou-

se cm ineu espírito, 
porque 

rodávamos

por 
Rock Creek Park, entre grandes 

ár-

vores, num dia magnífico, de magnífico

céu azul. Fôra 
para 

um local assim, en-

tre estas árvores e estes 1 eivados, cjue

Luciano Gallet 
planejara 

a sua escola

ile música ideal. E fôra num dia assim,

nesse Rio distante e feiticeiro, cjue ele

findara a sua 
jornada 

mortal, há dez

anos, à sombra veneravel de árvores

mais copadas e mais nodosas do cjue es-

tas. 11a casa de saúde do Largo dos

I .eões.

Washington, D. C., 
3-X.-1941.
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CARLOS• GA VALCANTI

Conservador de Museus cie Arte tio

Ministério da Educação

\cste trabalho, o autor estuda um 
problema 

interessante 
- o dos

museus Aborda-o inicialmente, no 
ponto 

de vista da função 
social 

que

sxerce um museu, detendo-se, mais demoradamente, ao estuda, o museu,

como orgão de cultura, destinado às classes intebctuais e 
populares. 

Diz

autor'que o museu não deve ser some,He objeto de cunho antigo, uvc-

laudo apenas coisas passadas, 
obsoletas, possuindo 

o ranço do bolor, como

J conhecido, mas sim. casa de estudos e de aperfeiçoamen, , mm so 
para 

o

erudito cotn-j para 
o 

proletário. 
Após essas considerações, bosque a o auto

historia do nosso Museu Xacional, fundado 
na admintsliaçao 

do >

altT^ncelos, 
recebendo o nome 

pitoresco 
de Casa dos Passaros por

ter sido confiada á direção de Xavier dos Pássaros, homem muito dado as

aves dono de 
grandes 

coleções delas, vivas e mortas. Passa, depois aevoiu-

ção 

'dessa 

Casa d;:s Pássaros ao interesse que 
lhe dispensou *£

íente Hoje constitue o monumento que 
conhecemos 

- 'l,nParad" 

£e'; 

LuiiHo belo seu diretor carinhosamente, 
tendo cursos especiali-

Zdos de museuologia, sedimentando 
a cultura popular, por 

meio de suas

variadas secções. onde se aprende toda a sorte de cienca.

COMEMOROU-SE, 

na primeira

quinzena 
deste mês, o décimo no-

no aniversario' 
de fundação do

Museu Histórico Nacional. O aconteci-

mento não deveria a rigor figurar nes-

tas páginas, 
consagradas 

tão somente aos

assuntos de artes plásticas. 
Mas tiata-

se de uni Museu, no 
qual 

também se

acumulam 
tantas e valiosas obras de

arte e, 
por 

outro lado, o assunto museu

relaciona-se 
diretamente com o 

proble-

ma de educação artística de nosso povo.

Na realidade, o Brasil ainda é um

país 
de 

poucos 
museus escassamente 

vi-

sitados. Na generalidade, 
nossos museus

são organizados 
sob grande 

influencia

-dos museus europeus e, 
por 

isso mes-

mo, algumas vezes não se adaptam ao

nível intelectual e à curiosidade de

cultura do nosso povo. 
Para a nossa gen-

te, são museus excessivamente 
eiuditos.

Tenho que 
em primeiro 

lugar neces-

sitamos de conferir carater eminente

mente didático aos nossos museus,

quaisquer que 
sejam suas especialida-

des, 
para 

em seguida democratiza-los,

isto é, torná-los realmente acessíveis e

convidativos ao grosso público, 
ao sim-

pies 
homem da rua, ao operário, ao cai-

xeiro de balcão. Alguns dos que pos-

suimos são excessivamente 
solenes, insta-

lados com tais acentos aristocráticos que

intimidam 
os mais simples e humildes.

Temem transpor as portas 
daquela casa

imensa, silenciosa 
e 

quasi 
agressiva e

misteriosa, 
com funcionários 

displicen
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,« ou 
qnasi 

hos.is, O 
problema 

dc 
pc-

soai eapecializado para 
museus.«• 

ou,

ira* palavras, 

os guias, parec

<|iic «tá exigindo 
esforços 

na l*»a «'gs

nização q"c 
devemos possuir.

As atividade, 
caracterislicamcntc 

«u 
-

unais de um museu, realizam-se 
hoje. c

tu , «idos saltem, nos chamados gabinetes

!,e «tudo. 
O 

grande público, 
o 

,>ubhco

,le visitantes 
domingueiros 

e c.dai.^aclo

ou dos colegiais, 
esse não quer 

>abe. de

alta cultura 
ou dos compliçados pi

„,a, de pesquisas 
e de identifi. 

icáo que

uma itcia qualquer. 

na aparência 
mst-

gnificante. 
pode 

exigir paraipei<-* 

•

classificarão. 
Ouer apenas 

ernsasaU,

tes e instrutivas, 
de latii <

apreensão 
e entendimento.

Aluuns esforços, 
entretanto, 

uni sido

feitos no sentido de colocar 
o. muscus

brasileiros 
dentro 

das ex,jçr»HUs 
m

atualizadas 
de museuograf.a 

e sol e u

d<> enquadrá-los 
nas necessidade» 

biasi

lei as F.sforcos que 
tendem sem duiida.

entro <le um futuro felizmente pitai-

,no á <reação de mu.eas i.pi.amcnic

brasileiros. 
isto é. «ritos depois ele 

pie

vio estudo das necessidades 
e in.linay.es

de nosso público. 
Dentro 

desses esfoi-

,„s convém assinalar 
a importaria que

a 
propaganda 

inteligente 
e bem orien-

t ula uode exeicer, 
no sentido 

de atian

visitantes. 
Felizmente 

esse tabu Jc anun-

oar uni museu ou uma exposição

qualquer 
ordem, com os 

processos que

a publicidade 
moderna 

nus 
poe 

.i<> ->1

anlc está desaparecendo 
entre nos.

num sinal de inteligência 
e «lc supeno-

«lade cio entendimento.

Seria uma injustiça. precisamente

ligando nos referimos ao aniversano 
do

Museu Histórico, 
alhear o nome de

Gustavo Barroso dos b.ms esforços que

st» teu» feito nu sentido de aperfeiçoai

norsos museus. O Museu Histórico 
foi

otiasi exclusivamente 
obra sua, ate que

o governo. 
nestes últimos anos, se \o

tou com maior interesse para 
o 

problc-

ma de aumentar 
nossos museus Cnan-

«lo novos, o governo 
aumentou a as-

sistencia dispensada aos existentes, per-

miliiulo-lhes 
ati\ idades mais consenta-

neas eom suas finalidades. 
O caso do

Museu Histórico e aliás expressivo. Du-

rante algum tempo, antes «la criacão do

Serviç > cie Defesa d<i Patrimonio 
llisto

rico c Artístico, zelou sósinlio PcJa 
con-

servacão cios nossos mais signiticati\«>s

monumentos 
de historia e* <lc ai te.

oi,rindo alguns 
milagres 

com uma \ei

l,a que 
mal daria para 

aliniciuar 
ui

• 
Kn Além de outras iniciativas,

!r" colacam 
num posto 

de incontes

talei relevo 
no continente, 

mantém des-

de uns oito anos um curso pari 
o eu»,

no de conhecimentos 
esiJeciabzKlos, 

^

cessa rios aos que preteiulem 

.ngre^r

nos quadros 
de seu funcionalismo. 

Nesse

curso é feito o ensino de conhecimento»

especializados 
como historia da mte. nu-

iiiisiii.ili>a. 
arqueologia, 

técnica de mu

seus e historia brasileira. 
Dele, que: 

\tn

funcionando 
regularmente 

e com afuen

cia crescente, 
o governo 

tem 
-ccolh d<

excelentes 
funcionários 

espec lalizacl )s,

une se distribuem pelos 
museus da <i

dade, numa carreira 
técnica 

a.n-

da incipiente. 
Ainda há um detalhe,

nesse curso, que 
merece ser fnsaclo

desde sua fundação, 
seus protestes 

eu

sinam 
gratuitamente...

Ouaudo se recorda 
e medita no que

«mu de/enove anos custou ele es ou os

de tenacidade 
a organização 

de um

mande 
museu, nossa imaginaçao 

volta

se naturalmente para 
a aurora do museu

do Brasil, para 
os 

primeiros 
museus que

possuímos 
e surge-nos aos olhos o de-

! ano de todos eles nas suas glorias 
hoje

mais do 
que 

seculares 
- 

o velho c Mus

tie Museu Nacional. 
Como nasceu essa

casa? Sem dúvida pitorescamente, 

no»

recuados tempos da colônia. Surgiu na

administração 
de Ltiis de Vasconcelos 

e

sua direção foi inicialmente 
confiada a

Xavier dos Pássaros, criatura assim de-

iluminada pela 
habilidade 

«pie punha 
na

execução de variados, vistosos c impie

X istos' ornamentos, 
confeccionados 

com

penas 
de aves. Por isso mesmo e 

pela

circunstancia 
de guardar 

coiccocs dc

aves, o futuro museu íecebera a clcno-

minação de Casa dos Pássaros, construi-

cia soí) as vistas cio 
proprio 

\ ice-Rei, pc

los sentenciados 
das 

prisões 
cio Rio de

Janeiro. 
Nuns cubículos epie fizeram

então, esse começo (te museu chegou a

ter vivos um urubii-rei, 
dois jacarés 

e

algumas capivaras, que 
foram postei 

101

mente remetidos para 
o Museu de l is

Corno diretor da Casa dos Pássaios,

Xavier tinha direito, alem da habitarão

no estaljeleciinento, a sessenta feixes « <

lenha 
\>c>r 

mês, duas arroubas cie velas

de cera e 12 medidas ele azeite doce 
poi

trimestre. Vizinha a Casa dos 1 assai os,

situada na época ali 
pela 

Avenida^ i a*

s(,s 110 locai onde demorou o edifício
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(Io tesouro, havia a l.agoa <l<> Panela,

ate onde chegavam as aves dos alagaoi-

eus da Praia Formosa. O diretor punha

sc, então à 
janela, 

dc trabuco cm 
pu

nho, numa espreita paciente, 
aguaulan-

,1.» ocasião propicia para 
as destaigas.

Caça\a o dia inteiro, sem abandonai 
.»

repartição, para poder 
organizai 

as co

loções. Ouando a caca abundava 
<•

nos Ladislau 
Neto 

- vinham caboc os

.,lo Arsenal a ajudá-lo 
na 

prepaiação 

dos

•exemplares, trabalho que 
se 

prolongava

noite a dentro.

Assim, humilde e 
pitorescamente, 

ion

a figura de >eu 
primeiro 

e devotado 
>b

retor, começou na realidade a 
'asa 

que

posteriormente 
st- transformaria 

no Mu-

sen Nacional. 
Mas. decorrido pouco

tempo, fecharam-no. 
Dispersou 

se a co

lcção de 
pássaros, 

carinhosa e c •

mente organizada por 
aquele 

caçado»

paciente. 
O Museu deixou virtualmente

íte existir. As pecas 
foram transferidas

para 
<» Arsenal 

de Guerra, 
com o objeti-

vo de 
-cr virem. juntamente 

com uma

coleção mineralógica. 
e inst. umenu» de

tísica, aos estudos práticos 
dos alunos <1..

antiga Academia 
Militar.

No ano de |8<>H, o Museu voltou a ser

•criado, 
por 

Dom João 
VI em moldes

mais amplos. 
O decreto dizia alias.

Hei por 
liem que 

nesta Corte st esta

bcleça um Museu Real paia 
once pas

sem quanto 
antes, os mstromento^ 

ma-

quinas 
e gabinetes que ]á 

existem <hs

perstis por 
outros lugares, 

fitan.io lut

i cargo das pessoas que 
eu paia 

o

tnro nomear. 
F. sendo-me presente 

que

a morada de casas que 
no campo ic 

y

Ana ocupa seu 
proprietário 

João 
Rodri

<rUes Pereira 
tV Almeida. reúne as pro-

portões 
e a.modos convenientes 

ao dito

estabelecimento, 
e 

que 
o mencionado

proprietário 
voluntariamente 

se presta

¦i 
vende-la pela quantia 

de trinta e c oi

tontos por 
Me fazer serviço: Sou serv.to

aceitar a referida 
oferta... 

E o 
pre

«lio, posteriormente 

modificado, 
onde

hoie se acha instalado 
o Arquivo 

Nacio

uai Ali começou 
novamente 

a exi

'.Museu 

Nacional. 
Logo depois de sua

fundação, 
Dom João 

VI fez-lh 
- 

dçmati-

vos- 
- dois armarios, 

contendo 
oitenta

modelos das oficinas 
tias 

profissoes 
mais

usadas no fim do século passado, 
um

vaso de 
prata 

dourada," 
coroado por 

um

belo coral, representando 
a batalha 

dc

uma ...» dc

tada de marfim, 
da idade media, uma

|>cla coleção tle 
quadros 

e outros objetos.

O 
primeiro 

diretor foi frei Josc 
da

Costa Azevedo, e. 
para 

auxilia-lo. 
na oi-

ganização 
e conservação 

tio novo esta

belecimento, 
o govewio 

concedeu lhe

um preparador, que 
acumulava 

as un

cões de porteiro 
e de guarda, 

um em-

pretrado 
tpie o auxiliava na 

preparaçao

zoológica, um escriturario 
e uni < scrivão

de receita e despesa. A dotação anua

para a verba material foi ativada, em

Maio de 1809. em dois contos oitocentos

e oitenta mil v£is.

No andar térreo, fez-se uma exposi-

tão de máquinas, muito visitada pelo

público 
fluminense, que 

mostrava desc

os tle percorrer 
as outras dependências

,k, estabelecimento. 
Mas. a entiada era

terminantemente proibida... 

1 ama-

nhos os abonei imentos provocados 
1>01 

-

essa proibição, 
na verdade curiosamente

absurda, 
- informa-nos 

anula Ladislau

Neto 
- 

que 
foi baixada uma portaria

determinando que 
fosse permitida 

vi-

sita ao museu na 
quinta-feira 

tle cada

semana, das dez .Ia manhã a uma da

tarde, não sendo .lia santo a todas

pessoas estrangeiras 
ou nacionais que 

se

fizerem dignas pelos 
seus conhecimentos

e qualidades; 
e 

que para 
com ervar-sc

em tais oca-iões a boa ordem e cutai se

qualquer 
tumulto, tem o Mesmo Senhor

ordenado pela 
repartição da Gueira que

no referido dia se mandem a 
guns

dados da Guarda Real de Policia para

fazer manter o socego que 
,é

te. 

" 
Assim começaram 

as visitas ao

seu Nacional.

Com 
pouco 

tempo, o edifício 
tornou^

se exíguo para 
conter as coleções tpie sc

multiplicavam 
e então o 

povo 
-po«t-

neamente 
começou a fazer doação-de

material de construção para 
»nn n

edificio. 
Esse material, 

amontoado 
no

pátio 
interno 

do edifício, 
toi depois

aproveitado para 
a tonsti ut ao

quartel 
e aumento 

do Arsenal 
A nda

resta uma noticia 
curiosa na historia

dos primerios 
dias do Museu 

^aciona .

O primeiro papel 
oficial recebido pelo

seu diretor foi um oficio ordenando 
en

negasse a um titular importante 
da epo^

ca cs tucanos 
vivos de sua

pássaros para 
com os inesm°Lsi 

foi 0

incitado o manto mipenal.Awm 
bw o

Museu Nacional, 
casa de (pie hoje inuuo

• 
í imente nos envaidecemos, pela 

soma

justamente 

nos prestado 
à

do altos serviços que i

cultura 
brasileira, 

em diferentes 
setoics.
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(ARTE 
MARAJOARA)

MARIA PORTUGAL MILWARD

A autora, neste trabalho, 
prot 

ura fixar, em largos traços, a arte 
pri-

mitiva (te Marajó, entrando em considerações sobre o antigo habitante

dessa região: aruã, na o 
i•>> 

nião (te Raimundo de Morais, de Ladislau

Neto, de Couto de Magalhães, de Hoquete Pinto etc. E* a arlc

inconfundível do arwak, 
que 

tem muito de 
grego, 

com seu tronco comum

na .isia, semelhante à arte azteca, incaica, 
quitchua, 

mclaticsica, como ex-

plica 
a autora. Depois caracteriza, nos seus traços mais 

precisos, 
as 

peculia-

ridades da arte marajoara. Mostra os costumes desse 
povo, que 

vem sendo

estudado acuradamente, chegando à conclusão de 
que 

ele tenha vindo

(to 
"Homem 

de PacovalTerminando, diz a autora, 
que 

se 
quer 

banalizar

a arte do aruã, no sul, dai nascendo uma industrialização dela. O 
que 

c

precisot 
coticlue. c 

que 
se não descure essa 

joia 
de arte 

primitiva, 
tomando

o Governo em devida conta o amparo dos motivos da arte marajoara, cul-

tivando-a carinhosamente e 
preservando-a 

em seus efeitos.

DF 

inicio, à mais simples análise,

ressaltam das linhas sutis do de-

senho, 
que 

st* convencionou cha-

mar marajoara, três característicos im-

pressionantes: 

— 
a constam ia 

quasi psi-

cológica do estilo; a mística antropo-

mórfica da representação linear nas fi-

guras primitivas; 
a leveza do traço, ora

ondulante, ora rígido e cortado a talhe

de foice, exprimindo todos os ímpetos da

raça ou das raças criadoras.

Da invasão dos argonautas milenarios

restou alguma coisa no espaço e no tem-

po: 
inscrições estranhas e bi/arras nas

pedras 
de Itacotiara. hieroulifos confu-

sos e talvez indecifráveis, 
que 

a 
pacien-

cia de Bernardo Ramos tentou esclare-

cer, sambaquis curiosíssimos cuja idade

coincide com a 
presença, 

na Amazônia,

do 
grande 

mar interior do 
período 

me

/o/óico. e frisos, desenhos, alegorias, le

tras ou frases, representações decorati-

vas. cujos autores 
podem 

ter coexistido

com <> 
já 

célebre e identificado 
"Ho-

nteni do Pacoval".

Na longínqua Marajó, 
que 

é um 
pe-

queno 
continente á foz do Amazonas, no

interior da antiga 
península, 

existe o

lago de Ararí, cm cujas margens movi-

mentadas 
por 

montículos de terra 
preta,

tantos fósseis vieram falar de épocas re-

motas e sombrias. Daí a designação

"marajoara" 

para 
todos esses motivos

artísticos, de 
grande 

beleza decorativa

índices de uma cultura desaparecida

que, 
a nosso ver, será tanto marajoara

como incaica, azteca, 
quitchua, 

melané-

sica ou asiática, oriunda da civilização
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egipcia ou cia 
própria Grécia. Ninguém

duvida mais da origem e da realidade

dos irisos decorativos dos velhos e ar-

minados templos e dos monumentos

mexicanos. A identidade é flagrante, e

a mesma força criadora 
pulsa, 

nuns

como noutros, nas ruinarias cio altiplano

andino omo nos aterros e montículos

de terra escura onde moraram, 
por 

tan-

to tempo, os restos do 
"Homem 

do Pa-

coval", na Marajó. De 
qualquer 

modo,

semelhantes ou não aos seus congêneres

cie outras 
paragens 

e regiões, os motivos

ornamentais dos 
primitivos atlantes da

Ama/onia existem e se li/eram 
padrão

de uma arte brasileira, arte 
que paten-

teia o 
gráu 

elevado dos restos de uma

civilização, arte 
que 

investe contra os

mais intolerantes 
preconceitos estéticos

e se firma, exprimindo um traço do

nosso 
primitivistno 

luminoso.

Kssa tendencia 
que 

deve ser conserva-

da e estimulada sofre, 
por 

vezes, defec-

Ções 
nas varias maneiras de interpreta-

ção, alterando assim, 
pela 

diversificação

e 
pela 

leviandade expressionista diver-

gente 
de cada decorador — 

principal-

mente do estrangeiro 
quand 

> da mate-

ria se ocupa — 
a intenção rudimentar

do 
pescador 

da Marajó. Daí ser interes-

sante e 
proveitosa uma sistematizarão,

embora de carater 
programatístico, dessa

aiie curiosa, criando-se um 
padrão, 

uma

base 
por 

onde se 
possam 

orientar todos

os afeiçoados a esse estilo elegante, belo

e discreto nas suas linhas 
puras. 

Con-

venhamos, assim, 
que 

ele se denomine

maraj ura, menos 
pela 

verdade cientí-

fica 
que pela 

orientação moderna em-

prestada 
ao estilo e façamos dele um

programa 
de reivindicações da arte de-

rorativa nacional, utili/anclo-o como

motivo de rara beleza e expressão, nos

seus mais variados e sugestivos efeitos.

No 
plano 

de remodelação da <. idade,

ora iniciado, cogita-se da abertura de

largas e amplas avenidas. Seria interes-

sante aplicar os motivos e desenhos

gravados 
11a cerâmica marajoara, tão ri-

cos na forma impressionista e expres-

sionista, como fatores decorativos desses

logradouros. Admirável efeito se obteria

transformando o 
piso, que 

revestirá la-

teralmente essas avenidas, em renda de

mosaico exótica e 
grandiosa, 

tecida com

os caracteres indígenas da Marajó. O

eixo de simetria transversal 
que 

domina

na arte americana, como 11a marajoara,

muito contribue 
para 

a elegancia do tra-

çado geométrico e, dessa forma, facili-

tará o trabalho, em mosaico, no revesti-

meu to dos 
passeios.

O arwak não foi um selvagem comum,

sanguinario ou indolente. Foi, sim, um

esteta de rara expressão e exerceu, sem

dúvida, influencia marcante entre as

demais tribus da bacia amazônica, 
pias-

mando e trabalhando o barro, dando-

lhe forma, cor, vida, expressão e movi-

mento e, desse modo, transformando a

cerâmica em arte de 
grande 

beleza de-

c01 ativa, livro de argila, documentação

em barro da historia ainda não esclare-

c ida do 
"Homem 

do Pacoval".

Presume-se 
que 

a cerâmica de Marajó

foi, como em outros 
pov 

is, obra femi-

nina, resultante da capacidade criadora

da india 
que 

reteve na 
pupila 

reminis-

cencias tradicionais de caracteres simbó-

licos secretos, misteriosos, figuras, letras

011 
palavras que permanecem 

indecifra-

veis aos 
pesquizadores 

e aos estudiosos,

envoltas 11a neblina dos tempos.

De onde surgiu esse 
povo?

Nenhuma 
investigação se 

positiva.

Como veio es se 
povo? 

Varando matas,

escalando montanhas?

A 
lógica nos faz 

presumir 
e nos

indica o rio 
"estrada 

que 
caminha",

como a via mais 
provável 

de sua mi-

gração. 
As opiniões dos cientistas diver-

gem. 
Porto Seguro, em estudo acurado,

11a sua magistral 
"Historia 

Geral do

Brasil", afirma 
que 

o antigo habitante

do farelhão marajoara é originário das

ilhas Lucaias e das Antilhas e 
que, 

de

lá veio expulso 
pelos 

caraibes, sendo

esta também a opinião expressa 
por 

ou-

tros etnógrafos. Raimundo Morais assim

descreve o tipo 
primitivo 

do habitante

da Marajó: 
"Dos 

descendentes desse fa-

moso aruã, de 
quando 

em vez encontra-

dos 
já 

confundidos com a civilização

das cidades, nos vilorios, nos rios e lagos

de Marajó, ressalta unia ficha física e

psíquica 
em condições de lhes ressaltar

a imagem do antepassado, mostrando 
que

o arquiavô 
— esse famoso 

"Homem 
do

Pacoval" 
— foi um tipo meão na altura;

cor de canela; 
pés pequenos, 

ombros al-

tos; espaduas largas; cintura reduzida;

boca breve; lábios secos; mãos 
papudas.
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cerâmica de Marajó, todo

em linhas rígidas

ele construído
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antes icdondas 
que 

compridas; tronco

csbclto e 
proporc 

ional ao conjunto; olhos

cm amêndoas; 
«íibranccllias levemente

obliquai; artelhos finos; orelhas médias;

i>c*coço 
grosso; 

dentes miúdos e 
gastos

no adulto; caliclos negro*, duros e lisos;

sexo curto; glabro 
no rosto c íaspado

no corj>o; ótimo caçador, excelente cano-

eiro. extraordinário pescador. 
admiraxel

farejante de embiaras magnífico bar-

<1 uei 10, cm suína". Roquete Pinto c

Couto < le Magallifies confirmam a

« 
pinião 

de vários naturalistas quanto 
«i«>

feitio da cabeça do arwak. considcran-

do-o um braquic éfalo, o 
que. 

aliás, 
pode

-crr observado se tomarmos em conside-

ração o 
plano 

descritivo tias figuras hu-

manas plasmadas 
na cerâmica maiajoara.

\ssim temos o 
"Homem 

do Pacoval

além de bravo e esteta, superiormente

lielo, com bela e sua arte incomparavel.

documentada cm argila «píer nas ninas

funcrarias. quci 
nas 

panelas 
e 

pratos 
de

uso doméstico, nos vasos sagrados, nos

ídolos, nas tangas 
propic 

iatorias e vo-

lisas.

An ninas fnnerarias ou catnotins. se-

gundo 
Raimundo Morais, erroneamente

chamadas igaçabas, eram vasos de 
gran-

i|cs dimensões onde o ama depositava

os seus mortos. Na cerâmica do

farelhão marajoara, a figura 
princi-

pai, 
dos vasos fúnebres, ou não. reves-

te-sc, vezes como na do Peru, de ta-

rater monstruoso c é interessante verifi-

iar 
que 

as figuras ou os ídolos tra-

/em. na Mia maioria, a indicação tio or-

gâo 
sexual feminino.

A tanga, ou vestimenta triangular,

usada pela 
índia, é 

particularmente 
no

taxei pela 
maioi taridade <• ainda mais

I>t»i 
c|iic* st> foi encontrada, como 

pai 
te

tia cerâmica indígena, no fareíhao ma-

rajoara. Ladbláu Neto, em curiosa in-

vestigação, positivou que 
st) a cunhã dc

Marajó fa/ia ust) da tanga de barro,

langa idêntica aparece na índia, como

oferenda à deusa loni. 
que 

retfe o 
prin-

cipio da maternidade. Raimundo de

Morais, referindo-se às 
pesquizas 

de La-

disláu Neto. indaga; 

"A 
tanga marajoa-

i.i seria de uso clc méstico? IH* ust) li-

uirgico? l)e us ) 
guerreiro? 

Representaria

nma veste comum, trivial no trabalho

diário? Ou apenas alegoria religiosa pos-

ta 
pela 

sacerdotiza n.t hora 
paga

cei imonia?".

Senclo a «•produção <lo triâugul > do

Oriente, de caratcr siml>ólico ou divino,

.1 tanga de barro tl;i Maraj • tleve havei

«ido criada e usada com o mesmo fim

propic 
iatorio e religioso.

Km muit s tios arranha-céos tlt> Kit),

São Paulo c outras cidades do Brasil 
já

Ne 
pratica 

a arte marajoara, disvirtu-

.m<lo-a 
para 

tins industriais.

Já 
se nota excesso 

pretencioso 
na li

nha de rigidez. Se não se adotar uni tii-

terio nacionalista tle defesa, ou um sis-

tema conservador da si 11 iI intenção in-

clígena. dentro em breve essa arte 
per-

derá seu carater inconfundível e singu-

laríssimo de bizarro 
primitivismo 

no

traço 
puro. 

espontanea e 
gracioso que

permitiu 
ao arwak definir e marcar no

barro, 
para 

sempre, a nobreza e a cultu-

ra incontestavelmente superiores de sua

raça.
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O (into) registra, nesta crônica, latos e acontecimentos ocorridos dentro do

Teatro \acionai. Passa cm revista, rapidamente, a temporada teatral de 41,

fixando. 
aqui c ali. o.s seus 

pontos 
mais importantes. Revela ao 

publno

neste trabalho, um novo autor teatral 
- Imaral (Uugel 

- cuia 
peça. 

'

pão duro', /•' presentemente, pela 
Companhia Procopto terrena,

no Senador. Diz 
quem 

é o novo dramatingo bandeirante, para 
isso citando

fatos 
da s'ua vida dc autor e ator. desenròladoS no interior do Estad 

». em

temporadas artísticas.

Registra, lambem, o 
gosto pelas 

'reprises", 
na atuaI temporada, talando das

iá dadas e das 
que 

se darão. Terminando, diz da difusão 
que 

tem tomado

a nossa rihalta. citando dois fatos 
,omprovanles a estréia. na llepu-

hlica de. São Domingos, da 
peça 

"Feitiço-, 
de Odnvado I uma e tam-

bém a estréia, em I.isboa, pela 
Companhia Maria Matas, da 

/><<« 
<"«'

mática de l< raci Camargo 

"Maria 
Cachucha .

AINDA 

que 
não se 

possa 
di/er 

que

o teatro nacional tem melhorado

qualitativamente, 
pois 

este ano,

nesse 
particular, 

não tem sido muito

promissor, 
encarado sol) o aspecto quan

titativo, o movimento de 1941 * 
parti-

t ulrirmeute interessante. Basta «i<<n

mai se 
que, 

no mês <lc OutuUo, lun

< iouaram no Ri<> de 
Janeiro 

simultanca-

mente quatro 
companhias de comédias

e duas de revistas e, em São Paulo, duas

de comedia*?, ^ ('e Raul Roulien e «» dt

Jaime 
Costa, uma de re\istas e ()Ulra

<le 
"pochades", 

com aqueles arranjos it

c|iie Nino Nelo, Genesio Arruda, íotn

Hill e Cai aí a habituaram 
os morado-

res dos bairros operários de São Paulo.

No Rio, as companhias de comédias que

funcionaram foram as de Pr copio Ter-

rena laiiz Iglcsias e Eva 1 odor, Dul-

< ina de Morató c Odilon de Azevedo o

a do Ginástico, cujas 
primeiras 

figuras

slo Rodolfo Mayer, Teixeira Pinto e

Amélia de Oliveira. No rol dos acon-

tecimentos dignos de nota, entre os em-

preendimeiitos 
dessas companhias, estão

o lançamento de um autor novo 
paia 

a

platéia 
teatral carioca, Amaral Gurgel,

nome 
já 

familiar a s 1 adio-ouvintes c

ao 
público 

de São Paulo, de 
quem 

Pio-

eopio e Bibi Ferreira lançaram uma co-

media dramática. O Pão Duro, 110 Tca

tro Senador; as 
"reprises 

de Esquecei

peca premiada pela 
Academia Bra-ilei

,a. de autoria de Luiz Peixoto, Tobias

Moscoso e Herbert de Mendonça, pela

companhia do Ginástico, e dc A comi

dia do coração, deliciosa peça 
de Pau

lo Gonçalves, anunciada pela 
compa-

nina Dulcina-Odilon. 
A 

primeira 
loi

uma criação notável de Leopoldo Froes.

o insubstituível galã 
cômico brasilpiio, e

a segunda teve, igualmente, um belo

sucesso artístico, quando 
criada, pela

primeira 
vez, liá 

pouco 
mais de 

quinze

anos Procopio Ferreira está interessado,

também, cm reviver velhos sucessos 
pas-

sados, devendo, segundo foi anunciado,

dar uma serie de representações 
de O

demonio familiar, 
de 

José 
de V.encai,
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na adaptarão <lc Yiriato Correia. 
Já

de uns três anos 
para 

tá vêm sendo

feitas essas 
"reprises 

\ com absoluto agra

do 
por parle 

do 
público. 

Lembramos,

entre outras, a de Genro de muitas so-

gr 
as, de Artur Azevedo e Moreira Saiu-

paio, pela 
Companhia 

Jaime 
Costa, no

Rival, e a de O Badejo, cie Artui A/e-

vedo, 
pela 

Companhia Procopio Ferrei-

ra, no Serrador. Existem outras obras

que 
mereceriam, exumarão, como aque-

Ias, visto como documentam fases inte-

ressantes da existencia ib nosso teatro.

Citarei, entre outras obras. o teatro de

|oão 
do Rio 

(Paulo 
Barreto), tão cheio

de vibrarão e de mérito literário; o de

Rolnrrto Gomes, o de Balisia Coelho

(João Foca) e 
para 

ir mais longe, no

passado, 
o de 

Joaquim 
Manuel de Ma-

cedo e o de Martins Pena e França

|únior: 
deste o 

público 
atual não co-

nhece senãci a delicirsa comedia .ts

doutoras, dada anos antes 
pela 

Compa-

uhia 
Jaime 

Costa cm todo o Brasil.

Na temporada deste ano. um dos r\i

tos mais significativos foi alcançado 
por

Luiz Igle/ias. 
que 

fe/ duas comédias

jogando 
com os mesmos 

personagens 
ccn

trais: Chuvas de i'erfio e Sol de 
f>rit:ut~

vera, ambas consagradas 
pelas 

expres-

sões mais legítimas da ciitica, como

obras de 
primorosa 

fatura v de lx>m

gosto 
literário. Igle/ias, aliás, 

já 
havia

marcado a sua vocação de coinediógra-

fo com a 
|>eça 

Onde estás, felicidade/.

apologia da vida mediana, sem 
grandes

lances, mas calma e lx>a, e com O últi-

mo Guilherme. obra de uma audacia de

concepção igual à cie Pense alto\ de Eu-

rico Silva, fértil cm cenas originais c

de forte cunho dramático. Embora ten-

do 
quasi 

sempre se deixado absorvei

pela 
revista. Luiz Igle/ias. 

que 
eviden-

temente tem talento e vocação 
para 

fa

/cr comédias, 
prova que 

esta em nivel

igual ao ilos nossos melhores escritores

tatrais, ou seja, de 
Jorací 

Camargo.

Oduvaldo Viana, Viriato Correia e Er-

nani Fornari.

Quem 
é Amaral Gurgel, autor de O

Pão Duro, 
que 

Procopio Ferreira lan-

çou 
há dias, depois de ver fracassar uma

farsa 
que 

o obrigou a fazer vohar ao

carta/, repentinamente* a comedia espa-

nhola O cura da aldeia? E' um 
jovem

escritor 
paulista, que já 

fôra 
por 

ele

proprio 
representado, fugazmente, em

São Paulo, em certa ocasião, 
quando

subvencionado para 
dar as 

peças premia

das 110 concurso do Departamento de

Cultura da Municipalidade de São Pau-

lo. Amaral Gurgel, um dos autores

premiados, 
concorrera com o drama Ter-

ra Bendita assinado com o 
pseudônimo

de Assis Ribeiro. A 
peça, que 

o autor

dava como 
"caso 

real", focalizando a

situação das fazendas de café do inte-

rior, a luta da técnica contra a rotina,

as geadas, 
os tipos de fazendeiros ainda

com um ranço de escravocratas, foi re-

presentada 
apenas como desencargo de

tmt compromisso, em fim de têmpora-

da. não voltando jamais 
ao cartaz. Ei-

cara, 
porém, 

em Amaral Gurgel, o mi-

crobio do teatro. Numa cidade do in-

terior 
paulista. Jaú, 

Francisco do Ama

ral Gurgel dirigiu um conjunto de ra-

dio teatro, 110 
qual 

era ele 
proprio 

um

dos atores 
principais, 

escrevendo uma

peça 
de tal êxito, Trapezios volantes,

que 
em breve essa obra não só era ir-

radiada no Rio, como ainda o autor

recebia uma 
proposta 

de emprego nesta

capital. Foi isso o inicio de uma ativi-

dacle mais intensa do 
jovem 

autor c ator

cie radio, 
que 

criou o tipo de detetive

Fratik fernon, numa serie de episodios

raclio-tcatrais. e outras 
peças 

dramáti-

ias, entre as 
quais 

Os transviados. Sen

do uma figura modesta, ainda de relati

\a 
projeção 

110 seu meio, Amaral Gur-

gel 
é icpresentado 

pelo 
valor de sua

obra, e não 
por 

uin ilusorio apelo ao

cartaz famoso, como tem sucedido com

certo 
"speaker", 

cujas comédias ainda

não valem 
por 

si mesmas e só têm sido

montadas 
porque 

os empresários têm

tentado capitalizar a sua fama. aliás em

pura perda. 
Dos numerosos dramatur-

gos 
do radio 

— e existem vários deles

já com certa fama, como Anibal Costa,

Eugênio Gomes, Berliet 
Júnior, 

Hélio

do Soveral e outros, 
— é Amaral Gur-

gel 
o 

que primeiro 
alcança o cartaz 110

teatro de comedia do Rio. 
Quando 

os

seus demais colegas ousarão imitá-lo?

Terão fôlego 
para 

tanto? Arriscar-se-ão

a experimentar suas obras diante de um

público 
mais rigoroso do 

que 
o do

radio?

Merece ser assinalada nesta secção a

vitoria alcançada 
pelo 

escritor Luiz Pei

xoto no 
pleito 

cia Sociedade Biasileira

de Autores Teatrais, destinado a 
preen-

cher a vaga no conselho deliberativo

dessa instituição verificada com a mor-

te de Carlos Bittencourt, um dos cam-



te;

peões 
do nosso teatro cie revista. toi

eleito 
para 

es*a vaga não apenas um

colaborador constante de Carlos Bit-

tcncourt, um dos campeões daquele 
gê-

nero de teatro, mas ainda um autor de

comedia 
premiado pela 

Academia Bra

sileira de Letras 
(Esquecer) 

co-autor da

opereta Marquesa de Santos 
(com 

Ba-

tista 
Júnior), 

e um d(A mais finos 
poe-

tas brasileiros contemporâneos. Luiz

Peixoto é autor de algumas das mais

belas letras das nossas canções 
popula-

res, musicadas 
por 

Hekel Tavares, Hen-

rique Vogeler, Ar\ B trroso e \'icente

Paiva. E' o 
poeta 

dos suburbios. da vi-

da humilde do Rio de 
Janeiro, 

da li-

nha auxiliar, dos bombeiros, marinhei-
•' 9

ros e soldados <le 
policia. 

Tem espar-

sos, 
publicados 

em revistas e em músi-

tas, 
poemas que 

dariam cinco ou seis

livros deliciosos e de 
perduravel 

inte-

i esse.

Não 
quero 

encerrar estas notas sem

registrar dois acontecimentos expressi-

vos, 
que 

mostram a 
penetração 

das lc-

iras teatrais brasileiras no exterior. Em

Lisboa, a Companhia Maria Matos, en-
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cabeçada 
por 

uma das 
glorias 

mais le-

gítinias 
do teatro 

português, 
iniciou no-

va temporada com o lançamento da co-

media Maria Caehucha, de 
Jorací 

Ca-

margo, cuja apresentação à 
platéia por-

tuguesa constituiu 
grande 

sucesso,

gundo 
os telegramas divulgadas. Em

Ciudad Trujillo, na República Domini-

cana, foi levada à cena a 
peça 

do Odu

valdo Viana intitulada Feitiço 
(Bruje

ria), 
pela 

melhor companhia local, com

grandes 
aplausos da crítica. Conquan

to 
pareça 

menos importante, esse últi-

íii») acontecimento merece ser fixado,

pois 
em Portugal não ó a 

primeira 
vez

que 
autores brasileiros são representa-

dos 
(Od 

uva Ido, 
Jorací, 

Cláudio de Sou-

/a. Coelho Neto, Luiz Iglezias, Gastão

Tojeiro e outros já 
ali foram apresenta-

elos), ao 
passo que 

na República Domi-

nica na, 
pela primeira 

vez, é dada a co

nhecer uma obra teatral brasdeira. A

significação desse fato não é de carater

econômico, mas de sentido cultural,

ampliando o raio de alcance do nosso

teatro e a 
penetração 

das nossas obras,

que já 
atingiram varias nações dest;

continente.
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4) auto, apresenta, nesta irônica, uma serie de aigumeiitos informativos. no

tocante aos 
programas 

radiofônicos. Para tanto, analisa uma 
portão 

d,

programas, 
com folha corrida nos 

grandes países 
do 

' 
breadcasl . Os. 

pi 
',

era mas culturais, apresentando questionarios 
ao grande publico, 

os

chamados de 
"unifinished 

debats"; a 
formação 

dos 
"study 

groups 
reuniu-

do os sinlonizadores para 
trocas de idéias, são 

programas 
bastante desen*

volvido\ c que 
criam um intercâmbio cultural entie 

professores 
e alun s,

ruir, homens de 
governo 

e opera, ios, enfim, a difusão sem/ne crescente da

ladiodifusSo. Cita o autor o, tstados Unidos, como 
prolotifio 

desses grau-

des programas, para 
terminara erúnica com uma opinião a respeito dos 

/no-

aramas de números dc auditorio, tão fomentados ja 
no llrasil e \yu\ </< 

-

terto, < onstiinrtn uma 
"bi^lxirade" 

dos atrativos radtofonicos.

SIRI 

\ um eu o 
julgai 

>c do valor

de 111íi 
programa 

excliisi\anicntc

pelo 
volume de correspondemi;i

dos ouvintes. A 
fan 

mail não. tia/ em

via de icura 
vti «esteies apretiaveis. 

Oua

si todas as cartas. translnirclanles de

elogios |iouco 
sinceros. limitam se a

ti.inMniiii 
jiecliclos 

de retratos au'ografa

dos e outras 
|>equeiuts 

lembranças, que

vão desde o IkíISo de um 
paletó 

ao c;i

cho de uma cabeleira oxigenada.

inos diante de um 
pioduto 

típico do

estrelismo, 
que 

sc» atinge, atinai de con

tas. os sintoni/atlotes nu nos categ i i/.»

dos. K. conhecendo esta verdade, é 
que

;iv 
pcftrts procuram 

recolhei, através cie

inquéritos, a opinião dc» 
público 

<le

maiov cultura, c|iie não anda escrevendo

para 
cantores e speaktrs.

Encontramos, na hisioria do broad-

casting. dc/cnas de investigações dignas

de nota. Aí está, como exemplo, o 
ques

lionario que- 
a 

"Oesterreichische 
Radio

Yerkehr* \. C.dirigiu, em 1931, ;»

, ento c dtv mil representantes de di\ei

s.is 
profissc">es. 

com oitenta 
perguntas 

.1

respeito cie um 
programa 

educativo (1).

O interesse cias emissoras é despertar a

(olahoi ac ão, não apenas do 
grande pú

blieo, mas também das classes 
produto-

í a> e dos círculos intelectuais, auseul

(ando as suas 
preferencias. 

O radio ne-

ga a sua finalidade, assumindo uma fei

cão nociva, 
quando 

se transforma em

uni instrumento ele vulgarização unitor-

me e ele- nivelamento. Precisa recorrer a

processos 
capa/es de levantar o nivel

cultural das m;,s>as. mediante 
provas que

constituem uni desafio à inteligência do

Publicação da 
"Oesterreichische 

Radio
ii ) 

"Ravag — Tatigkeitsbei icht"

«- 
Ycrkehrs \. (i." Viena, 1935
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bom ouvinte, chamado não raro ao mi-

trOfone. As iniciativas, neste setoi, têm

sitio as irrais curiosas, estendendo-se dos

números de estreantes, hoje tão 
genera-

li/ados. aos concursos e wüfitiished de-

bats.

1'111 icst singularíssimo Mi organiza-

do na Dinamarca e repetido, alguns me-

ses depois, na Áustria (2). 
A Radio-

ladet", em combinarão com o labora-

torio Psicotécnico da l niversidade de

(openhague. escolheu doze 
pessoas 

de

(lassei diferentes» para 
lerem um mes-

mo testo. de durarão de cinco minu-

tos. E, de acordo com a Voz e a in-

tcrpretaçâo. 
os senr1 ilistas deviam

definir a situação social do locutor

improN isaclo. A estação austríaca com-

plicou 
ainda mais o 

problema. 
Pediu

aos ou\ intes 
que, 

além da 
posição 

social

cio speakcr, indicassem o seu sexo, ida-

de, aspecto tísico e carater. Mas apa-

teceram, rigorosamente 
certas, ttinia t

quatro 
respostas, cujos autores toram

interrogados pelo professor 
W . lUihlet .

diretor do Instituto Psicológico da l ni-

versidade de \ iena (•})•

E" clavo (|iic essas transmissões, 
na»

obedecendo aos princípios 
da 

pedago

oia moderna, têm muito limitada a sua

eficiência educativa. 
lorna-se n.cccssa-

rio 
que

os 
'>rogramas façam parte 

de

I I*' l[l|X x 
, 1

um plano 
: 

-viamente traçado, atim cie

oue o I»¦<¦«• 
-imthig 

se afirme, sem les

tlições, um instrumento 
complementar

de cultura. E, neste particular, 
e de

justiça pormos 
em destaque os sludy

oyoubs, 
que 

reúnem os sinloni/adoies

para 
troca ile idéias (4). 

Os círculos

,|e radio-escutas preparam 
<>s seus so-

tios por 
meio de leituras apropriadas,

as \avias series de discussões e

• 

perguntas 
a 

prêmio". 
Na lnglatena, na

néliíica, na frança. na Dinamarca 
e em

outros países, 
esses grennos 

exercei am

uma influencia 
considerável 

sobre a

.marcha 
do serviço radiofônico. C hega-

ram na Holanda, antes da invasão cio

seu territorio, ao ponto 
de organizai

algumas emissões, feitas de acordo com

o nivel cultural de seus associados (5).

Os Estados Unidos, vanguardeivos do

/;jg broadeast, nao ficaram iutlilctentes

a esses movimentos de opinião, cle>en-

volvidos ao microfone. E deram um 
pas-

so á frente, muito significativo, com

*1 
lie People s Plataform", o 

programa

lanç ado, há três am s, 
por 

iniciati\a dt

William S. Palcv, na 
"Columbia 

liroad-

casting System 
(tò). 

1'- sabido 
que 

os

ouvintes, acompanhando 
os cartazes .de

sentido educativo, deixam-se quasi 
sem-

pre 
influenciar pelos pontos 

de vista

dos sfH-ak< >s e oradores. Resta, 
portim- 

. .

to. fazer-se com que 
o 

público 
aprenda

a escolher, entre varias teses, aquela que

lhe; 
pareça 

de mais sólidos argumentos»

em unia verdadeira 

"lição 
de apiceia-

cão". C-omor Adotando o método do

j

uniftnishcd debat.

Escolhido uni assunto cie atualidade,

que 
tanto 

pode 
ser a 

política 
economi-

ca 
posta 

em 
prática pelo presidente

Franklin Rooscvelt, como a situação yo

Extremo Oriente, os locutores iniciam a

discussão, em forma dialogada. Os sin-

toni/aclores ficam a<> 
pai 

cias ra/ões 
que

sustentam os 
pareceres 

mais cleseiicon-

irados. E. 
quando 

se considera a mas-

sa de radio--escutas suficientemente 
es-

clarccida, solicita-se o seu 
pronuncia-

mento, através de 
questionários, 

redigi-

dos pelo professor 
Lyman Br>sou, cate-

drático do 
"Teachers 

College'' cia l ni-

versidade de CU himbia. O. 
público 

dis-

pensa 
viva atenção aos debates trava-

cios ao microfone. Porque, conforme as-

sinalava há 
pouco 

Eester Hernstein em

•lhe 
New York Times", a 

poderosa 
ca-

cleia raclioclifusora 
norte-americana 

ie-

colhe as respostas dos homens de nego-

tios, dos intelectuais, 
dos membros das

ARNO 

HUTH 
- /-« «<«"« Eu Denemark 

- Estudo publicado 
no

número i73 

^^'^^ÍcIasTeÚ) 

'progtrms 

<le ^uditorio 
- Estudo publica-

da 
"British 

Broadcasting

ZJSSZJKi**» 

a. Vereenis'"g 

«-M. Ommf

— Amsterdão, 
193^* , 

u„g. piatatorm 
— Nova York, 1940.

í6) 
_ ROliERT lhe 

Peo'_ 

Estlldo plll)li-

(7) 

- LESTER 
BERNS1E1N 

- lhe / / 

^ Y<)rk Tlmes" 
- Nova

cado no número 30.521, 
volume X( l, d

\ ork, 1941 .
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agremiações 
|pr 

lidaria* e, lambera, dos

dementei de condição social modesta,

njfco a cozinheira, o rhauffeur e o as-

cemorista (7).

. Surgiram, assim, em 
quasi 

todas as

cidades daquela nação amiga, os study-

groups, que prosseguem 
nos debates in-

terrompidos, a certa altura, 
pelos 

spea-

kers. A derradeira 
palavra 

cabe aos

ouvintes. E, concientes de sua respon-

sabilidade, todos se 
pronunciam 

depois

de uma análise acurada dos argumen-

tos expostos, em uma manifestação co-

letiva 
que 

tornou famosos os inquéritos

de Ceorge Gallup. O broadeasting, nas

democracias modernas, é cada vez mais

um serviço 
público. 

Deve, 
por 

consc-

guinte, 
solicitar a opinião do 

povo, 
em

face dos assuntos de importam ia. for-

necendo, antes, informações objetivas c

imparciais 
(8).

Vejamos, agora, o reverso da meda-

lha, ou seja um outro tipo de audi-

ção 
coletiva, criado 

pelo 
sponsored 

pro-

gratn. 
Não se trata mais de opinar, de-

pois 
d > estudo da matéria, discutida nos

circules de sintoni/adores. Cada ouviu-

te deve dar, sem auxilio de livros ou

de amigos e dentro de um curto 
prazo

de tempo, resposta a um 
problema. 

£ o

leitor 
já 

adivinhou, com certeza, 
que

queremos 
nos referir às transmissões de

atualmente a coqueluche do broadeas-

aüditorio. Esse 
gênero 

de emissões é

idng, uma originalidade 
que 

vai sc tor-

nando um lugar comum.

Não formamos na lista dos 
que 

con-

denam. inexoravelmente, os números de

aüditorio, apontando-os como simples

chanchadas 
palco-cênicas (9). 

H. G.

Wells submeteu-se, certa vez, ao inter-

roga tor io de um radio-man londrino. E,

derrotado logo na 
quarta pergunta, 

con-

fessou o valor do sistema empregada na

educação do 
público. 

Nem achamos 
que

todos (s 
programas, 

fazendo do audi-

torio um fim e não um meio, esquecem

os sem-filistas 
que 

estão fora da sala.

Basta citarmos a tão malsinada 
"Major

Bowes' Original Amateur Hour". 
que,

de acordo com c^atísticas fidedignas, é

ouvida 
por 

mais da metade da 
popula-

ção 
adulta dos Kstados lTnidos 

(10).

Os números de aüditorio 
possuem

vantagens indiscutíveis. 
Quem 

negará,

de tx>a fé. a utilidade cia 
"Caixa 

de

Perguntas** 
que 

Almirante dirige na Ra-

dio Nacional? E não nos venham dizer

que 
esre 

gênero 
de 

programas, 
sendo ofe-

reciclo 
gratuitamente, 

traz 
prejuízos 

ao

teatro. Ainda outro dia. liamos, cm um

magazine de Chicago, o desmentido des-

sa invencionice, 
justamente 

a 
piopósi-

to dos espetáculos de 
palco 

apresentados

pelo 
microfone. A mesma coi$a afirmam

os dados levantados 
pelo 

Instituto Brasi-

leiro de Cie >grafia e Estatística, mostran-

do a multiplicação do número de 
pessoas

que 
freqüentam, nesta capital, os estabe-

lecimentos de diversões (11). E' indispen-

savel. isso sim, 
que 

seja melhorada a

qualidade 
de certas emissões, 

principal-

mente dos broadeasts 
que 

recrutam va-

lores novos. Mas aí 
já 

estamos em ou-

tro capítulo da mesma historia, 
que

será. com vagar, examinado na 
pró-

xima crônica.

(8) — NEVI1XE MILLER -- 
Vrban Listening In The United States —

Nova York, 1941.

(9) — 
1*. WILSON VELOSO — 

A Grande Ilusão — 
O Aüditorio — 

Estudo

publicado 
no número 6 de 

"Publicidade*' 
— 

Rio, 1941.

(to) 
— 

A Single Program 
— 

Estatística 
publicada 

no número 12, volume

XXX.VUI. de 
" 

Time** — Nova York, 1941.

(11) 
— 

O Rio 
jd 

se Diverte... — Estatística do Instituto Brasileiro de Geo-

grafia 
e Estatística 

publicada 
no número 10.665 de 

"A 
Noite" — 

Rio, 1941.


