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O GRANDE DEFENSOR DOS 
BISPOS NA QUESTÃO RELIGIOSA 

Geraldo Bezerra de Menezes 

L eandro Bezerra Monteiro, 
destemido parlamentar 

do Império, teve atuação deci
siva na luta contra o Ministé
rio 7 de Março, sob a chefia do 
Visconde do Rio Branco, à 
época da perseguição aos bis
pos D. Frei Vital Maria de Oli
veira, de O linda, e D. Antônio 
de Macedo Costa, do Pará. 
Vivíamos, no Brasil, sob o im
pacto da célebre Questão 
Religiosa. 

Abro espaço para alguns 
informes sobre a sua vida, ma
xime a trajetória política. 

V~u a luz do dia no Crato, 
a 11 de junho de 1826. 

Graduou-se em Direito pe
la Academia de Olinda, em 
1851. 

Na província de Sergipe, 
casou-se na família Siqueira 
Maciel, a 31 de janeiro de 
1852, com Emerenciana de Si
queira Maciel Bezerra, nascida 
em 9 de dezembro de 1830, na 
freguesia de N. Sr• do Rosário 
do Catete, Se, e falecida na 
Paraíba do Sul, RJ, aos 9 de 
janeiro de 1888. Foi educada 
na Bahia no Convento da So
ledade, das Irmãs Ursulinas do 
Coração de Jesus, onde encon-

trou tias já idosas. Fundaram 
o Convento o venerável Pe. 
Gabriel Malagrida, SJ, com 
pessoas de sua família. O Pe. 
Malagrida foi vítima do Mar
quês de Pombal em sua luta 
inglória contra a Companhia 
de Jeus. 

Deputado Provincial em 
Sergipe, foi Leandro Bezerra o 
autor do projeto que determi
nou a mudança da Capital de 
São Cristóvão para Aracaju. 
Debruço-me a respeito do his
tórico acontecimento no artigo 
Aracaju em 1855 - Um de
poimento inédito sobre a mu
dança da capital de Sergipe 
("O Estado", Niterói, RJ, 
30.1.1944, e "Correio de Ara
caju", Se, 24.2.1944). 

Em fins de 1860, elegeu-sé> 
Deputado Geral pelo Primeiro 
Distrito de Sergipe, partici
pando da legislatura aberta no 
ano seguinte. Mudou-se, em 
1864, para a cidade de Parat'ba 
do Sul, Província do Rio de 
Janeiro, onde estabeleceu es
critório de advocacia. Tal mu
dança constitui o marco da 
chegada às plagas fluminenses 
dos Bezerra de Menezes, 
oriundos do tronco Leandro 

Bezerra e Emerenciana, casal 
que deitou raízes no Estado do 
Rio de Janeiro. 

Novamente o povo sergi
pano o elegeu Deputado Geral 
para a legislatura inaugurada 
em 1872, em que tanto se dis
tinguiu na defesa dos Bispos 
de Olinda e do Pará. · 

Volta ao Parlamento como 
Deputado Geral pelo Ceará, 
sua Província natal, em 1876. 

Na Paratba do Sul, impôs
se como profissional do Foro. 
Foi vereador e presidente cJa 
Câmara Municipal por muitos 
anos e fundou a Casa de Cari
dade e o Asilo N. Sr a da Pie
dade. No gênero, das maiores. 
instituições da Província. 

No último decênio da cen
túria passada, transferiu-se 
para Niterói, vindo a falecer 
em 15 de novembro de 1911, 
em sua chácara no Fonseca, 
bairro da antiga capital 
fluminense. 

Os discursos que proferiu 
na Câmara e a histórica de
núncia contra alguns integran
tes do Ministério Rio Branco 
são fatos gloriosos de sua vi
da. Se quiserem, são peças de 
eloqüênciª- e caráter fora do 

comum. E o que se colhe dos 
Anais Parlamentares e da im
prensa da época, bem assim 
dos escritos de quantos de nor
te e sul do país, se detiveram 
no exame da Questão 
Religiosa. 

J. de Figueiredo Filho, em 
A Cidade do Crato, Ceará 
("ltayetera", n° 18, 1974, 
pág. 96), no passo em que alu
de aos "vultos de renome na
cional" das plagas caririenses, 
distingue José Martiniano de 
Alencar, estadista do Império, 
pai do romancista José de 
Alencar, e Leandro Bezerra 
Monteiro que se ''celebrizou'' 
- o termo é do autor - na de
fesa dos Bispos. 

Há ruas com o nome do 
notável parlamentar nas cida
des de Três Rios, RJ, e no Cra
to, Ce. 

Além do Atlântico, o his
toriador Pe. Sena Freitas, de 
Portugal, nos Escritos Católi
cos de Ontem, qualificou-o de 
''Mirabeau católico''. Vilhena 
de Moraes, em O Gabinete Ca
xias e a anistia aos Bispos na 
Questio Religiosa Rio de Ja
neiro, J. Briguiet & Cia.); Pe. 
Júlio Maria, pregador reden
torista, no Livro do Centen'· 
rio; o Arcebispo do Pará, a se
guir de Fortaleza, D. Antônio 
de Almeida Lustosa, em Dom 
Macedo Costa - Bispo do Pa
rá (Cruzada da Boa Imprensa, 
Rio, 1939, em que lhe repro
duz o discurso de 2.9.1874·e a 
denúncia contra o Ministério; 
Augusto Victorino Sacramen-

to Blake, Dicionjrio Biobi
b6ográfieo Brasileiro, 5° vol., 
pág. 292; Barão de Studart, 
Dicioa,rlo Biobibliogr,fico 
Cearense. págs. 239/243; Car
los de Laet, Leandro Bezerra 
("Jornal do Brasil", Rio de 
Janeiro, 15.11.1914, e "Cor
reio do Ceará", Fortaleza, 
13.6.1916); Monsenhor AlbOí
no Pequeno, MiJes Christi 
("Jornal do Brasil;,, Rio de 
Janeiro, 7.1.1495); José Boni
fácio de Sousa, Leandro Be
zerra Monteiro - um precur
sor da Açio Católica (Tip. Mi
nerva, Fortaleza, 1945 - 52 
págs.); Bruno Menezes, Lean
dro Bezerra Monteiro, opús
culo; General Raimundo Teles 
Pinheiro, Discurso de posse na 
cadeira n° 12 do Instituto Cul
tural do Cariri, patronímica de 
Leandro Bezerra Monteiro 
("ltaytera", 1972); Vinícuis 
Barros Leal, do Instituto do 
Ceará, Dois jobHeos de 1976 
("Tribuna do Ceará", Forta
leza, 27 .11. 76), um dos quais 
consagrado ao sesquicentená
rio do desassombrado parla
mentar, e outros analistas do 
acontecimento - todos lhe 
exaltam, a justo título, a valio
sa contribuição em prol da 
Igreja e aprimoramento dos 
costumes políticos. 

Ao pôr cob.-o às anotações 
sobre a vida de Leandro Bezer
ra Monteiro, volto-me ao ver
sículo 7 do Salmo 11: In me
mória aetema erito justas. 
·Entençla-se: A lembrança dos 
justos será eterna. 



O -Terceiro Franciscano 
Domingos Dias Coelho GERALDO BEZERRA DE 

MENEZES 

Cabem palavras introdutó
rias a este registro sobre o 
patriarca Domingos Dias Co
elho, que figura na linha ma
terna da famflla de José- Ge
raldo Bezerra de Menezes. 

Foi, José Geraldo, flumi
nense, de Parafba do Sul, pro
motor em Aracaju. Assumiu 
o exercfcio em 5 de feverei
ro de 1902. A primeira Impres
são, ao extremo comedida, 
é escrita em 30 de abril de 
1902: NSerglpe ainda tem o 
seu tanto· patriarcal". Apaixo
na-se, e com que ciúme, pe
lo Estado nordestino, que ta
m~nhas figuras tem dàdo ao 
Brasil. Dedicando-lhe, em 
11 de fevereiro de 1911 , o 
•Quadro Sintético da Evolu
ção dos Gêneros na Uteratu
ra Brasileira•, é o famoso sn
vlo Romero quem o procla
ma - • o mais sergipano dos 
brasileiros, sem ter nascido 
em Sergipe•. 

Sua famma materna ( filho 
da Emerenclana de Siqueira 
Maciel Bezerra) com rafzes 
naquelas plagas, liga-se a 
quase todas . Significativo o 
trecho da carta de 30 de abril 
de 1902: • Parentes ... a dar 
com pau". Inclinado aos estu
dos genealógicos, sem núme
ro os dados que deixou ati
nentes às famRias sergipanas. 

• Tudo em Sergipe é gen
te nossa ", repete em 1933, 
no roteiro, escrito a lápis, pa
ra dois filhos, ainda acadêmi
cos, que visitaram o Norte, · 
em viagem de confraterniza
ção universitária. No mes-

mo papel, acrescenta doce
mente: "Ao passarem pelas 
dunas brancas d~ostas ser
gipanas, lembrefn-se muito 
de mim, que adoro este Esta
do''. 

Por não deslocar -se do es
copo destas linhas, dete
nho-me na Introdução. 

Ao Coronel DOMINGOS 
DIAS COELHO, textualmente 
se refere o Pe. Frei AntOnio 
de Santa Maria JABOAT ÃO, 
em seu " Novo Orbe Seráfl
co" - Lisboa, 1761, Cap. XIII, 
11 Prfncfpio e progresso do 
convento da cidade Sergipe 
d'EI Rey até o presente 11

, § 
546, pág. 385. Veja-se outra 
edição da obra do F r. AntOnio 
de Santa Maria Jaboatão, " 
Novo Orbe Seráfico Brasilei
ro ou Crônica dos Frades Me
nores na Provrncla do Brasil'\ 
3 tomos, Rio de Janeiro, 
1848-1852. 

Acentua . José Geraldo, 
quinto neto daquele patriar
ca, que o mesmo 11 era TER
CEIRO FRANCISCANO, gran
de amigo dos Frades e seu 
generoso benfeitor. Deixou 
larga descendência, sempre 
mantendo a linha de Tercei
ros Franciscanos•. O próprio 
José Geraldo foi Terceiro 
Franciscano, Irmão Francis
co Solano, fundador da Or
dem em Niterói. Terceiras, 
igualmente., suas Irmãs Rosa 
e Isabel. 

Entre os numerosos filhos 
de Domingos Dias Coelho e 
sua esposa Rosa Bento de 
Araújo Melo, destaca-se o 
Coronel Domingos Dias Co-

alho e Melo, casado com Ma
ria Teresa de Jesus. Foram 
eles, segundo José Geraldo, 
'' arrematantes, após o confls
co, dos bens dos Jesuftas ex
pulsos com a perseguição 
pombalina, entre outros, do 
Colégio de Tijubeba, no Vasa
barris, onde passaram a vi
ver, e dai os nomes de " Pa
pal loiO do Colégio" e • Ma
mãe laiá do Colégio" que lhes 
davam os descendentes, em 
cujas mãos, permaneceram o 
Engenho ou Usina do Colé
gio". 

Eis os irmãos po Coronel 
Domingos Dias Cf'elho e Me
lo: 1. Pe. Franclscl') Dias Co
elho e Melo, do Engenho Ca
na Brava, em Japaratuba; 2. 
Pe. AntOnio Dias Coelho e 
Melo, do Engenho São Pedro, 
vigário do Socorro; 3. Coro
nel Reinaldo Dias Coelho e 
Melo, senhor do Engenho Pa
catuba, com sucessão; 4. Co
ronel Baltazar Vieira de Melo, 
senhor do Engenho Poxlmi
rlm, casado com o. Rosa, Ir
mã de João Gonçalves Fran-
co. I 

Para comprovar sua condi-
. çêo de quinto neto do patriar
ca e terceiro franciscano Do
mingos Dias Coelho, organi
zou José Geraldo Bezerra 
de Menezes, meu lnolvidável 
progenitor, o respectivo este
ma, que consta de seu traba
lho • Dos Sertoes de Jaco
ca à casa do Senhor", publica
do em • A União•, Rio de Ja
neiro, 16 de dezembro de 
1926. 
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GERALDO BEZERRA DE ME- 1·1 
NEm 11 

Impelido pelo impulso inicial 
daquela saudação, passastes a 
traduzir, em letra de forma, a ad
miração pela estirpe dos Pauli
no Soares de Souza. 

Ampliastes o estudo consagra
do ao paraninfo (Professor Pauli
no Soares de Souza Neto - 1963), 
para alcançá-lo como jornalista, 
acadêmico, deputado, conferen
cista e Procurador do Estado. 

Levanta.stes os dados biográ
ficos e descrevestes as passa
·gens culminantes do Conselhei
ro Paulino na cena polltlca (" O 
Fluminense" - Niterói, 29 de abril 
de 1962). À proeminente figura, 
ouso lembrá-lo, dediquei, moço 
ainda, extenso estudo, enriqueci
do com a revelação de documen
tos inéditos, sob o titulo O Conse
lheiro Paulino- Aspectos da Poli
tica Fluminense no Segundo Rei
nado. Saiu a lume em " O Flumi
nense", de Niterói e na "Revista 
do Instituto Histórico e Geográfi
co Brasileiro". 

Finalmente, chegastes à quar
ta geração dos Soares de Sou
za, com o perfil do Visconde do 
Uruguai, dado a público· na revis
ta "Vozes" de Petrópolis, núme-

·. ro de setembro de 1967. 
Como se não bastasse, rece

bestes, em 13 de novembro de 
1979, José Antonio Soares de 
Souza na Academia Fluminense 
de Letras, a cujos destinos presi
dia com proficiência e provada 
elevação cultural. Flzestes justi
ça ao escrupuloso historiador. 
Um pesquisador de primeira, aten
to à precisão de datas e de fatos. 
Sócio efetivo e depois honorário 
do Instituto Histórico e Geográfi
co Brasileiro e colaborador assi
duo de sua revista. Destacastes 
as obras de maior tomo por ele 
publicadas: A Vida do VIsconde 
do Uru ual Um DI Iom ata do Im-

rio e aVIIa ea a raa ran· 
de à Imperial Cidade de Nlter 1. 

O h~torlador mostrou-se aen· 
alblllzado à saudaglo,"toda ela 
- grifou • no mala puro estilo aca
dêmico" • . 

Tamb'm ampliastes, tolera! a 
evocaçlo, as conalderag6ea em 
torno do segundo homenagea· 
do. Escreveatea A VIela Unlversltá· 
ria do Profeaaor Geraldo Bezer· 
ra de Menezes, que apareceu 
em 1984, com a apreaentaçio 
do presidente do Centro Acada
mlco Evarlsto da Veiga, bachare· 
lando Ciro Sorage. Tornando-o 
mate abrangente, destes ao traba
lho, em segunda edlçlo, o tftulo 
Presença de uma Geraoio (Gráfi
ca Editora La Cava Santos, Nlte· 
rói, 1978), mantendo a eplgrafe 
originária como subtltulo. . 

Após frisar nada conhecer 
melhor de evocação da Faoulda· 
de de Direito e do Centro Acadê
mico Evarlsto da Veiga que o en
saio de Edmo Lutterbaoh, não re
sistiu Horácio Pachec~ ao desa
bafo, de suma eloquêncla: " Ahl 
Como faz bem à gente .uma leitu
ra dessasl Embarca-se no texto 
aliciante e, momentos após, de 
novo moços, de novo Idealistas, 
de novo criativos, saltam• · em 
meio de uma geração cor.o·) tal
vez, lá, não tenha havido segun
da'. 

Fostes além, com a publica
ção de Geraldo Bezerra de Mene
zes - Homem de Fê e Apóstolo 
Leigo (Edit. Clpag, Niterói, 1972). 

Entre os escritos que dedicas
tes ao professor, fixando-lhe os 
livros e atividades no campo jurl
dico, teve maior acolhida O Direi
to do Trabalho e a Següridãde 
Social na Constituição - O autor 
e sua obra (" O Fluminense", 
Niterói, 31 de maio de 1977). 

Membro fundador do Institu
to Histórico de Niterói, foi vossa 
a cadeira presidencial, por elei
ção e reeleição, em dois perio
dos distintos. Tivestes a iniciati
va da publicação do "Jornal" 
do Grêmio, acolhido com aplau
sos por confrades e outros histo
riadores. 

Naquela Casa, nas comemora
ções do seu 12°·aniversário, pro
feristes a conferência Vultos ilus
tres de uma cidade trlcinquente
nárla e saudastes o Embaixador 
Elbano Provenzale Herédia, à 
época presidente da Comissão 
Jurldlca lnteramerlcana, ao lhe 
ser atribuldo o tftulo de sócio ho
norário do Instituto. 

Sois ainda membro fundador 
do Instituto Histórico de Nova Fri
burgo, do Instituto Historico e 
Artlstlco de Paraty, dos congêne
res do Amazonas e do Vale Carl
rlense, bem como do Instituto 
Histórico e Geográfico do Direi
to Brasileiro, com sede no Rio. 

Credenclale não vos faltaram 
para o erudito Elogio a José Cle
mente Pereira, na solenidade 
de inauguração de seu busto fren
te ao Palácio Araribóia, em Nite
rói. Ou para compor o requinta
do painel de Niteroienses Ilustres 
do Século XIX. As duas monogra
fias confirmam vossos atributos 
de analista e pesquisador históri
co. 

De vossa lavra, os estudos 
consagrados a cantagalenses 
da altitude literária, cientlfica ou 
parlamentar de Euclides da Cu
nha, Américo Castro, José Carlos 
Rodriguee, Gustavo Peckolt, 
Eduardo Chapot Prevost, Anfiló
qulo Reis, Luis Antonio da Silva 
Santos, José Maria Noronha Fel
tal, Eduardo Teixeira de Carvalho 
Durão, Acúrclo Torres, Amélia 
Thomáz. A todos, sobreleva o en
saio, histórico e exegético, A Eter
nidade de Euclides da Cunha (Li
vraria Cáll&dra, Alo de Janeiro, 
1988), prodigamente elogiado. 

Nessas e noutras consletên
tes páginas de vossa autoria, res-
piramo• o passado. Beneficia-~-~ 
mo-nos com " o aol doa mortos", ter DI Biase (12.4.1984), Mário 
a sua glória, na magistral defini- Duarte Monteiro, (21.1 0.1987) e 
çio de Balzac. Ou noa sentlmoe Togo de Barros (28.7.1989). . 
" contemporlneos de gerações Pelo tempo de que disponho, 
extintas", consoante a frase ad- non est hlc locu~ para o exame 
mlrável de Carlyle, votada aoe de vossas oraç6es acadêmicas, 
historiadores. marcadas por felçio própria, e 

Componente da Academia onde sobressaem a limpidez da 
Nlterolense de Letras, aufrag• frase· a correçio lingulstlca, a 
do em 1974, para a cadeira Caal- meticulosa exposição da vida e 
miro de Abreu, o mala terno doe obra dos homenageados. 
verslflcadores brasileiros, fostes Nesta altura, nio me eximo 
recepcionado por Horácio Pache- ao reg latro ·de que participais 
co, pren:lente daquele Arcádla, de lnstitulqõea Irmãs de outros 
mestre do bem dizer e do bem Estados. El-laa: Academia Acrea-
escrever. na de Letras, Academia Golanlen-

Mala tarde, falando pelos con- se de Letras, Academia de Eatu-
frades, saudastes os Acadêmi- dos Literários e Ungulstlcos de I 
coa Joaé lnaldo Alves Alonao e Anápoles, Academia Sobralense 
Mário Portugal Fernandes Plnhel- de Estudos e Letras, Academia 
ro. Eldoradense de Letras, Acade-

Enrlquecela, com a vossa pre- .mia de Letras da Região do ABC. 
sença em eeus quadros, outras Sem oMdar a Academia Brasliei-
Academlas municipais da terra ra de Ciências Soclale, instala-· 
fluminense. Assim, a ltaboralen- da no Rio de Janeiro. 
se de Letras. Assim, a Frlburguen- Abrigou-vos o Conselho Esta-
se, na qual fostes recebido, em dual de Cultura, cujoa Anais guar-
3 de fevereiro de 1979, pelo Aca- dam voeaa judlcioea contribuição, 
dêmloo Messias de Morais Teb(ei- lnclulda a conferlncia que pro-

l nunciastes como seu delegado, 
ra, vosso ex-d retor no Colégio na Casa de Cultura Casimiro de 
Euclides da Cunha. Assim, a Can-
tagalen.e, Instalada aos 7 de ou- Abreu, em Barra de São João. 
tubro de1989, de que sole 0 prln- Reiterastes a admiração, mais 
clpal fundador, a par de primei- que Isso, o entusiasmo pela obra 
ro e atual presidente. Compreen- do cantor das Primaveras. De 
de-se. A ele arraigado, jamais vossa pena, o excelente opúscu-
vos afastastes do torrio natal, lo Reminiscências de Caslmlro 
semanalmente revisto. Da últl- (1974). 
ma companhia literária, é bom Filiado ao Elos Clube de Nite-
lembrar, aio cantagalenses 08 rói, fostes seu representante na 
clnquenta patronos, reflexo do in- XY Convenção do Eloslnternacio-
vejável patrimônio cultural do nal da Comunidade Luslada, re-
munlclplo. alizada em Portugal, q1,1ando fi-

Integrais a Academia Flumi- zestes a apologia do Idioma, na 
nense de Letras, a que presidia, Casa Infante D. Henrique, na oi-
já o registrei. Vossa eleição aca- dade do Porto. 
dêmica data de 1975. Tendes Entre vossos galardões, assi-
por patrono Andrade Figueira. nato o de " Cidadão Niterolen-
Saudou-vos o Acadêmico Lyad se", aprovado pela Câmara Mu-
de Almeida, vosso antecessor niclpal e o "Prêmio Cultural Jo
na presidência ela Casa, profes- sé Geraldo Bezerra de Menezes", 
sor universitário, magistrado, po- concedido pela Prefeitura. Con
eta e teatrólogo. Há multo, apai- senti reitere encômios à oração 
xonado propulsor do movimento que proferistes, de exaltação a 
-:ultural fluminense. esse fluminense quando aposto 

Destes boas vindas, por or- o seu nome, por iniciativa do inte
, de investidura, aos compa- gérrimo Prefeito Waldenlr de Bra

·os Már iÓ Ritter Nunes gança, a uma Avenida do bairro 
1975), José Antonio Soa- de ltalpu, em Niterói. 

.e Souza (13.11.1979), Wal- Entre as organizações a que 

pertenceis, ocorrem-me, pela re
presentatMdade e expreuão cul
tural, a Associação do Ministério 
Público Fluminense e a Socieda
de Brasileira de Geografia. 

A tantas glórias, acresceis ho
je a de figurar neste Cenáculo, 
situado nas altlpianas da lntelec
tualldade fluminense. 

Senhores, 6 tempo de extrava
zar o meu louvor às entidades 
culturais que têm sede nesta cj.} 
dade privilegiada: a Academia 
Fluminense, o Cenáculo, a Acade
mia Nlterolense e o Instituto Histó
rico de Niterói, nascidos, dizia
se antanho, " com as melhores 
fadas". Todas, sem discreplncla, 
em vez de negligentes ou estag
nadas, ativas, empreendedoras. 
Todas, a uma, Instrumentos de 
estimulo e aproximação Intelec
tual. Todaa, em oonaenao espon
t&neo, a despertarem a Inteligên
cia das novas gerações e encan
tá-las. é o momento de homena
gear seus categorizado• presi
dentes Edmo Rodrigues Lutter
bach, Neméclo Calazans, Horá
cio Pacheco e José lnaldo Alon
so, já qu( se empregam· a fun
do, e irredutlvelmente, na luta co
mum pela cultura. 

Com a vênia do auditório, fes
tejo, a latere, outro viveiro de inte
lectu.'M• - "Letras Fluminenses". 
En\1, ':JO na manifestação seu dig
no diretor, o visionário e intrépi
do Luiz Magalhães, artlflce, a 
Igual dos citados, do revigoramen
to e florescência espiritual destas 
piagas, verdadeiramente abenço
adas, da Velha Província flumi
nense. 

Senhoras e senhores, devo 
concluir, em poucas linhas. Per
dão, em poucas palavras. 

Senhor Acadêmico Edmo Ro
drigues Lutterbach, por vossas 
opulentas páginas, quer históri
cas, quer literárias, sois dupla
mente nosso. O Cenáculo, reduto 
da História e das Letras, vos sa
úda e vos bendiz. 

A solenidade de posse reali
zou-se no dia 27 de setembro 
de 1990, no salão nebre da anti
ga aede da C&mara Municipal 
de Niterói. 

r 
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PÁG. 6 - UNIDADE 

Trulstica a afirmativa de que, 
na posse acadêmica, incumbe 
ao Intérprete a reflexão em tor
no dos traços bioblbliográflcoa 
do reclplendárlo. Bem entendi
do, os mala significativos. 

No Cenác~lo Fluminense da História e Letras 

Saudação ao acadêmico Edmo Rodrigues Lutterbach 
Nas saudações a meu ~argo, 

ao menos para supm deficiência, ram, Lealdlno Alcântara, da Aca-
jamaia f"Jgi ao ditame. De outro demia Nlteroiense de Letras e 
lado, não se harmonizam com a Ribeiro Ramos, da Academia Ca-
minha "faculdade de admh'ar" arenae de Letras. Realizou-se a 

Os discursos em que os dele- festa Intima na Fazenda .. Cara-
gados das instituições culturais zal" , em Euclidelindia, proprieda-
ae perdem em divagações, dei- de do autor de Niteroienaea llus-
xando ao largo a figura central tres do Século XIX, impregnado 
da cerimónla. 

Por certo , há empossandos que sempre esteve da tradição 
agro-pecuária da familia. 

carentes de currículos capaz de Saudade e Bom Vale cederam 
atender às exigências de uma lugar a duas fábricas nacio'lais 
boa representação. Não ass im, de cimento, que imprimiram de 
força é diz3-lo, os do Cenáculo 
Fluminense. Nem assim o novo golpe nova fisionomia àquelas 

paisagens, a despeito da perma-
titular, figura que conquistou luga- nência de outras propriedades 
res altos na cultura fluminense rurais. 
e a tem obsequiado com realiza-
ções de vulto. Compraz-me sau- Pelo visto, não se operou, nos 
dá-lo. Teve o privilégio, afirmo-o sitio& explorados por Mão de Lu-
sem melas palavras, de partici- va, fundador de Cantagalo, a 
par de formação a nlvel univerai- quem a história guarda como fi-
tário. Desde a refulgente vida gura de novela, a transformação 
acadêmica, acompanho-lhe as caracterlstica do processo agro 
pugnas intelectuais, as assinala- industrial, quero dizer, de vinC'ula-
das, no rolar dos anos , por mui- ção da vide pastorial e agr:cola 
tos e notáveis triunfos. a indústrias correlatas, à manei-

Por confiar-me a honra desta ra do ocorrido em Campos e Re-
saudacão. confesso-me de alma sende. Ou, permitindo o edita-
agradecida ao exímio cantor de mento, em Barretos, Estado de 
São Chico - Rio Sagrado. Para São Paulo, com a instalação de 
melhor dizer, ao presidente dea- empresas frigoríficaa. 
ta Corporação, Neméclo Cala- Caso diverso o de Volta Re-
zana , tão desvelado no deaem- donda. Sabidamente a matéria 
penho do seu oficio. prima da usina não se extrai no 

De ascendência luao-aulsaa, próprio local. A implantação ad-
nasceu o novo confrade na Fa- velo do Imperativo econômico 
zenda Mont Vernon, em Santa de pronto atendimento aos maio-
Alta do Alo Negro, hoje Euclide- rea centros Industriais do pala. 
lândla, município de Cantagalo, Criança, preso ainda ao colo 
aos 12 de outubro de 1931. Se materno, mudou-se o apaixona-
não erro na conta, daqui a um do pesquisador e estudioso doa 
ano ' completará os sessenta, vultos cantagalensea para a Fa-
pelto estufado, animoso e jovem zenda Saudade, contlgua 1 Mont 
, não obstante 0 embranqueci- Vernon. Em sua escola estadual, 
manto doa cabelos. pelã professora Maria Joa6 Mon-

Quando de seu nascimento ' nerat Vieira da Cunha, foi alabe-

É a ocasião de evocar o cate
drático Arthur Nunes da Silva 
embora não tenha reapondld~ 
por sua formaçio, cantagalenae 
ilustre, jurista e poeta, conheci
do cantor doa melros. 

Novos meatr~a dignificaram 
a cátedra em seu tempo de estu
dante. Com uma única exceçlo, 
quantos valores! Cito-os, atento 
aos anos sucessivos de aprendi
zagem: Marcos Almir Madeira 
Alarico de Freitas, Benjamin <h 
Oliveira Filho, José Carlos de Ma
tos Peixoto, Álvaro Sardinha, Su
dá de Andrade, Faro Júnior, Sam
paio Lacerda, Adauto Fernan
des, Ataliba Viana, Hamilton Mo
raia e Barros, Floriano Bourguy 
de Mendonça, Álvaro Dórla, Epa
minondas Pontes. Por último, Ge
raldo Bezerra de Menezes. 

Ao término do curao, vai pa
ra trinta anos, os colegas coroa
ram-lhe a vida acadêmica com 
três outorgaa. A de proferir o jura
mento, em nome da Turma, na 
solenidade de oolaçio de grau, 
a de pronunciar, em reun16ea dia
tintas, os discursos de despedi
da ao paraninfo e ao homenage
ado especial, respectivamente, 
os- professores Paullno Neto e 
aquele que hoje lhe abre as por
tas do Cen,culo, e a de falar, l 
hora da lnauguraçlo no recinto 
da Faculdade, da placa de bron
ze com o nome doa formandos 
de 1980 e seus professores. 

Nu produq6ea de eatréla, de
monstrastes faro de pesquisador 
e deixastes evidente que farfele 
da história, a história lnauepela. 
sem comprometimento aeot6rlo, 
a mat6ria prima doa voaaoa .. 
crltoa. 

a fazenda natal era de proprleda- tlzado e continuou a formaçio 
de do av6 matemo,Aiexandre primária. No ano de 1948• prosa e- Retornaatn l Faculdade .. 
Augusto Rodrigues, qual a espo- guiu-a em Euclldellndla, com au- 1963, no Curao de Doutorado, 
aa Juatina Rodrlguea,naacldo las particulares, ministradas, au- concluldo no ano seguinte. 

oeaaivamente, Delas Drofeaaoraa 
em Portugal. Homem humHde ,l Iracema Cypriano Santos e Ja- O "suor da aurora", a que alu-
cuata de labor peraeverante,ame- oyra Uma Farah. Para aaàlatl-laa, de ~ Padre Manuel Bemardea, 
alhou fortuna. No rol doa seus em Ultlmoa Fina do Homem, foi, 
bens, todos situados naquela ter- percorria diariamente, a cavalo, no empoaaando, • dou um depol-
tllfaalma reglioflumlnenae, conta- cerca de dezeaaela qull6metroa. rnento • marcado pelo oar6ter, 

Dal se Inferem os problemas que dia i _ ... _ 
vam-ae quatro fazendas: Mont 88 grandes dlatlnciaa acarretam creq o, tr-lho, devotarnen-
Vernon. Bom Vale e duas outras à toaoeatudoeconaclentechllamo. 
históricas. Destas, a primei- educaçlo nacional e l própria Sedimentastes, dia por dia, o 
ra, Vai de Palmas, foi a Te- formaçio social e polltlca dopo- vosso .. -lotlamo, se.., eneo.n-vo brasileiro. ..-.. ,.. 
balda do Conselheiro Paullno, do, em ermos nobres, a " Aloou-
aguerrldo chefe das hoatea con- Em 1947, preparou-se para qio à Bandeira"; seja fazendo a 
aervadoraa do Segundo Reina- o exame de admlaaio com a pro- " Apologia do Idioma", mulme 
do, filho do primeiro Paulino Jo- feaaora Dulce Barros Lutterbach, como fator de unidade nacional; 
a6 Soares de Souza ,VIsconde l' em Cantagalo, na sede do Mu- aaja freqüentando cursos eapeoJ. 
do Uruguai; os doia , lfdlmoa re- nlclpio, onde, no ano aegulnte, flcoa, oomo os a Escola Superior 
presentantes fluminenses, que Ingressou no Gln,alo Eucldea de Guerra, sobre colaaa, gente 
pontificaram na polltlca nacional, da Cunha, em que encerrou um • problemas do Bras I; seja defen-
com o qualificado testemunho capitulo de sua formaqlo. dando a estabilidade da .._.. 
da Joaquim Nabuco. Sem eaperdlçar oportunlda- na pureza doa aeue prlnofploe, 

A segunda fazenda histórica dea,de 19S2 a 1954, freqüentou, como esteio da aooledade br• 
6 Saudade, celebrado berço de na cidade do seu berço, a Escola allelra; seja exaltando patrfoloe 
Euclides da Cunha e que passou, T6cnlca de Com6rclo, ar conqula- noaaoa, que, em diferentes 6r• 
mala tarde, ao patrlm6nlo de Se- tando o diploma de técnico em as ou 6pocaa, deram seu conour-
baatllo Henrique Lutterbach e contabilidade. ao à conatruqlo e ao desenvolvi-
sua esposa Uberalina Rodrigues ''Todos sonhos", mento deste Pala, xe retama mo-

_ ....... _.......,_..._......,.....,. __ .....Qi~~_...L..I:I&UI.J:II.Iti.U~~limmí~L.J!!!I!! (terra minha w~ãiíí), 

P(lbllco fluminense. Nomeado a 
24 de iulho de 1965, exercestes 
u funções em várias Comarcas. 
Por mala tempo, - dezoito anos 
• em Niterói, especialmente no 
Tribunal do Júri, enaltecido, no 
paaaado, pela figura de Melqula
daa Plcanço, também jurista e 
homem de letras. 

No "Decálogo do Promotor 
de Justiça", proposto pelo presi
dente da Associação lnterameria
na do Ministério Público, o juris
ta brasileiro C6aar Salgado, e 
aprovado no Congresso de Cu
ba, em 1957, é encarecida, luci
damente, a grave mlasão do Pro
motor de falar em nome da lei, 
da justiça e da sociedade. Mala. 
Sublinha-se que" o homem, mes
mo desfigurado pelo crime, é 
uma criatura à Imagem e seme
lhança de Deus". Com tala prea
aup6atoa, lmp6e-ae, na célebre 
alnteae de prlnclploa 6tlcoa, se
ja o Promotor proflaalonal cons
ciente e probo, pesquisador da 
verdade e justo, leal e indepen
dente, bravo e cortia. 

Curvado a essas exigências, 
tendes logrado 6xlto em vossa 

. carreira. Fostes promovido, por 
merecimento, à Primeira, Segun
da e Terceira Entrlnciaa. Em 
24 de fevereiro de 1987, alcan
gaates nova promoçlo, tambltm 
por merecimento, ao cargo de 
Proourador de Justiça, passan
do a atuar numa das Clmaras 
do Tribunal de Alçada. 

.Após a expoalçlo, a que nio 
faltou rigor cronológico, volto
me, senhoras e senhores, l oon
~lçio llter6rla e partlclpaçio 
oulural do nto-cenacullata, se 
aalrn me posao exprimir. 

Comec;o por abrir um parfnt• 
se, • tlm de revelar que vi cres
cer o orador, no aprimoramento 
da memória, da voz, da lingua
gem, do domlnlo de ai mesmo e 
do auditório. Para o triunfo, con
correram, quer a experlfncla da 
tribuna forenae, quer a freqüên
ola aos debates culturais. 

Refertaa de calor humano, 
as oraq6es pronunciadas ao con
cluir o curao júrfcllco, lmpreaaaa 
l 6poca, abriram-lhe caminho 1 
glória Bter,rla. 

N ... e desabrochar, nio lhe 
t.bl, penao eu, com uma pala
vra de encorajamento. Foram 
oonflrmadoa, louvado Deus, os 
meue vatlclnloa. O Acadêmico 
que reoepclonamoa, ,ascendeu 
em sua produçlo cultural. Sem 
aagero, valiosa e fecunda. 

Naoraçio endereçada ao Pro
feaeor PauUno Neto, exaltastes, 
oom multa perap!Hola, tantoa 
vooaqlo para a cMeCira, como a 
vooaqlo fluminense do vosso pa
raninfo. Em prova,reproduziatea 



a fazenda natal era de proprieda
de do ava matemo,Aiexandre 
Augu.to Rodrlgu•. qual a •po
sa Juatlna Rodrlguea,naaoldo 
em PortugaL Homem humHde ,à 
cuata de labor peraeverante,ame
alhou fortuna. No rol doa aeua 
bens, todoa altuadoa naquela fer
tifealma reglioflumlnenae, conta
vam-se quatro fazendaa: Mont 
Vernon, Bom Vale e duaa outraa 
hlatórlcaa. Destas, a primei
ra, Vai de Paimaa, foi a Te
balda do Conaelheiro Paullno, 
aguerrido chefe das hoatea con
aervadoraa do Segundo Reina
do, filho do primeiro PauUno Jo
aé Soarea de Souza , Vlaconde 
do Uruguai; os doia , lkllmoa re
preaentant• flumlnens•. que 
pontificaram na polltica nacional, 
com o qualificado teatemunho 
de Joaquim Nabuco. 

A segunda fazenda hlatórica 
é Saudade, celebrado bef9o de 
Euclides da Cunha a que paaeou, 
mala tarde, ao patrlmanio de Se
baatllo Henrique Lutterbach e 
aua eapoaa UberaUna Rodrigues 
Lutterbach, pala de aete filhos. 
Um deles, o novo Acadêmico. 

O. Lutterbach provêm do gru
po de auiasos chegados ao Bra
sil à época da fundaçio de No
va Frlburgo, na segunda déca
da do século XIX. Afora eaaa, nu
merosas famillaafluminenses têm 
raizes auiaaas no histórico movi
mento migratório. Lembrei algu
mas, ao receber o professor Hélio 
Monnetat Solon de Pontes na 
Academia Nitroiense de Letras. 

D. Liberalina, mãe amabilissl
ma, hoje nonagenária e em ple
na-lucidez, foi envolvida em "bor
botões de afeto" (expressão co
lhida em Antonio Felic1ano de Cas
tilho), quando o filho a saudou 
sob a aura do amor, na comemo
ração dos oitenta anos, aos 13 
ae outubro de 1979, (V. o opús-

ulo ~mha Mão, 1979). Entre os 
louvador~s do trabalho, destaco, 
e. vista dos juízos que expande-

uou a ormaç o 
primária. No ano de 1948, prosse
guiu-a em Euclldellndla, oom au
las particulares, mlnlatradaa, su
cessivamente, pelaa professoras 
Iracema Cyprlano Santos e Ja
oyra Uma Farah. Para aaaiati-las, 
percorria diariamente, a cavalo, 
cerca de dezeMeia quUametroa. 
Dalae Inferem oa problemaa que 
aa grandes diatlnolaa acarretam 
l educaçlo nacional e l própria 
formação aoclal e polltlca do po
vo braallelro. 

Em 1947, preparou-se para 
o exame de admlasio com a pro
fessora Dulce Barroa Lutterbaoh, 
já em Cantagalo, na aede do Mu
nlolplo, onde, no ano seguinte, 
lngreaaou no Gi"'aio Eucldea 
da Cunha, em que encerrou um 
capitulo de aua formaçlo. 

Sem eaperdiCjar oportunida
dea,de 1952 a 19S4, freqüentou, 
na cidade do aeu berço, a Eacola 
Técnica de Comércio, a( oonqula
tando o diploma de técnico em 
contabilidade. 

"Todoa sonhoa", traneferlu
se para Niterói, com o empenho 
inarredável, altraufatico, de am
pliar e aprimorar conhecimentos. 
E cumpriu o desideratum. 

Para o vestibular de Direito, 
preparou-o o profeaaor Nilo Ne
ves. 

Seguiu-se o quinquênlo uni
versitário (1958-1980) na Faculda
de de Direito de Niterói, federall
zada pouco depoie e cujo proces
so se operou em minha primeira 
investidura como diretor do Esta
belecimento. 

Foi seu o mesmo diretor da 
Faculdade de meu tempo, a 
quem tive o privilégio de substi
tuir, o doutisimo professor Abel 
Sauerbronn de Azevedo Maga
lhães. Cantagalense, dos mais 
conspícuos. 

Foram seus os meus concei
tuadíssimos lentes Ramon Alon
so, Paulino Neto, Homero Pinho 
e Antenor Costa. 

Retornastes à Faculdade em 
196S, no Curao de Doutorado, 
ooncluldo no ano aegulnte. 

O "auor da aurora", a que alu
de ~ Padre Manuel Bemardea, 
em Ultlmoa Fina do Homem, foi, 
no empoMando,- dou um a.-. 
manto • marcado pelo oar6ter, 
dlaore9io, trabalho, devotamen
to ao eatudo e oonaolente olvltmo. 

Sedlmentaatea, dia por dia, o 
voaso patrlotlamo, aeja entoan
do, em ermoa nobrea, a " Aloou
çlo l Bandeira"; aeja fazendo a 
"Apologia do Idioma", mulme 
como fator de unidade nacional; 
aeja freqüentando ouraoa _,... 
flcos, oomo oa a Eaoola Supetlor 
de Guerra, aobre ool8aa, gente 
e problemas do Braal; eeja dtlen
dendo a estabilidade da fanallla 
na pureza doa aeua prlnofploe, 
como eatelo da aooledade br• 
ailelra; ••Ja exaltando pà(oloe 
noaaoa, que, em dlferentee 6r• 
aa ou épooaa, deram aeu oonour
eo l oonetruçlo • ao deaenvoiVI
mento deete Pala, xe retama mo
arlpa (terra minha venturosa), 
oonforme a beU..Ima oanljio an
chletanL 

O BraaU, Sr. Edmo Rodrlgu• 
Lutterbaoh, nlo dlapenea eaee 
labor construtivo, que ae nlo con
funde com o otlmlamo vazio a 
se contrapõe ao peaalmlamo de
sarvorado e doentio. 

Macte animo! Lembrai-voa 
do brado secular de Sio Joio 
Crisóstomo: " Um homem só, 
abrasado de fé, pode reformar 
um povo inteiro". 

Neste de buxo, passo l asoen
ção de vossa carreira, degrau 
por degrau. 

Em 1963, ingressastes no qua
dro de funcionários do Tribunal 
de Contas, no cargo de Asses
sor Técnico, quando já participá
veis do Departamento Juridico 
do Banco do Estado, para o 
qual advogastes até 1966. 

Lograstes aprovação em con-

Começo por abrir um parinte
ae, a fim de revelar que vi ore• 
oer o orador, no aprimoramento 
da memória, da voz, da lingua
gem, do domlnlo de si mesmo e 
elo auditório. Para o triunfo, con
oorreram, quer a experllnola da 
tribuna forense, quer a freqüin
ola aoa debat• oulturala. 

Refertaa de calor humano, 
• oraç6• pronunoladaa ao con
cluir o curao jurfdloo, lmpreMaa 
l época, abriram-lhe caminho l 
gl6rla llter"la. 

N ... a deaabrochar, nio lhe 
fale~ peneo eu, com uma pala
vra de encorajamento. Foram 
oonflrmadoa, louvado Deua, os 
meua vatlolnloe. O Acadlmlco 
que reoepclonamoa, .,ascendeu 
em eua produc;io cultural. Sem 
aagero, valiosa e fecunda. 

Na orac;io endereçada ao Pro
fneor Paulno Neto, exaltaatea, 
oom mula perapic6ola, tantoa 

a ~edra, oomo a 
nllnenee dovoaao pa

Em prova,reproduziatea 
t6pjoo da Exabçio do Conselhei-

JO --!ear••·· eatampada 
'AO "Boletim Judlof6rlo", de feYe
..lro de 1838: " O no .. o Eatado 
- aaoreveu o meatre - tem sido 
eempre, hé quatro séouloa, o ni
nho e o bertp de homens repre
eentatlvoa por exoe16nola da nos
H cultura e daa nossaa virtudes 
de povo, em todaa as atividades 
brullelraa. Nas letras, nas ciên
cias, nu art• plásticas, na mú
sica, no púlpito, no parlamento, 
no peloo, na advocacia, na ma
glatratura, e até nos campos de 
batalha, os fluminenses vencem 
e dominam, e a vitória de qual
quer deles, em qualquer campo 
da açio humana, tem o mesmo 
cunho heráldico de fidalguia e 
de estilo". 

Por igual, do vosso mentor 
universitário, pusestes em rele
vo a vocação juridica, herdada 
doa maiores em três gerações. 
curao de ingresso no Ministério 

• 
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CANÇÃO 
DOINGÁ 

Geraldo Bezerra 
de Menezes 

O nosso amor, 
- ditoso e vivo 

floriu por lá;' 
eu vou saudá-lo 
no meu lngá. 

Doirados sonhos 
enlevo eterno, ' 
sonhamos lá; 
eu vou vivê-los 
no meu lngá. 

Segredos nossos 
ingênuos, ledos, ' 
trocamos lá; 
eu vou lembrá-los 
no meu lngá. 

Sorrisos doces, 
enternecidos, 
sorriste lá; 
eu vou revê-los 
no meu lngá. 

A luz da lua, 
resplandescente 
banhou-nos lá; ' 
eu vou mirá-la 
no meu lngá. 

E mil estrelas, 
festivas, lindas, 
lulgiram lá; 
eu vou tocá-las 
no meu lngá. 

Um mar de rosas, 
vogando ao vento 
cobriu-nos lá· ' 
eu vou juntá-Ías 
no meu lngá. 

Canções ternísslmas 
no céu dispersas, ' 
sopraram lá; 
eu vou gravá-las 
no me.u Jngá. 

Paixão da aurora 
que vence o tempo, 
venceu-nos lá· 
eu brindá-las ' 
no meulngá. 

De Deus, as bênçãos, 
perenes blnçãos, 
colhemos lá; 
eu vou louvá-LO 
no meu, no seu, 
no nosso Jngá. 
(18.2.5J) 



Profissa'O ae fé <Je um 
estudante universitário 

AO 
~~ -~, ~~ 4rro 
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PÉ DA .CRUZ 
''UNIDADE" reproduz, nes

ta ediça'o, uma pélgina antiga 
do entlo quartanista de Direi
to Geraldo MontedOnio Be
zerra de Menezes, nosso antigo . 
e assfduo colaborador. Foi pu
blicada a 21 de abrilde 1935, 
em "O Estado'', de Niterói, 
a época o maior diário da 
terra fluminense. Sirva esta po
fissa'o de fé aos jovens de 
hoje, tantas as ameaças a que 
estio sujeitos em sua forma
çlo moral e religiosa e tio ca
rentes de exemplos. Aqui estéi 
o artigo do enta'o universitá
rio, mais tarde professor de 
Direito. 

"Se os propagadores dos 
princ(pios pseudocientfficos da 
época hodierna refugam a 
Cruz, se a falsa filosofia, per
niciosa e arrogante, a insulta, 
se a inaedulidade a desdenha, 
nOs, os católicos, nela sa
bemos ver a expressao da Fé, 
o buri I com que foi esculpida 
a sentença de salvaçfo do 
gdnero humano. 

Adoremo-la, aistfos. Volvi
do o pensamento a Deus, ro
guemos pelos que nlo aêm, 
pelos fmpios, esses que, dian
te dos mistérios divinos, dei
xam deslizar dos lábios um 
sorriso de desddm, uma blas
fêmia. Peçamos por eles que 
tudo fazem por injetar no 
espfrito pOblico o venenÇJ da 
indiferença. Em meio a orgia 
filosofante, buscam destruir 
princfpios infalfveis da dou
trina crista, Deus, que é a In
finita Misericórdia, perdoará a 
todos porque na'o sabem o 
que fazem. 

Pobres de espfrito, quem 
sois, afinal, para profanar a 
nossa Fé? Por que fugi& ao 

exame de conscit!ncia, no 
dizer de Pascal, o melhor 
livro de moral que temos e 
o que devemos consultar com 
maior frequt!ncia? Dentro de 
vossa pequenez, nos li
mites de vossa pobre inteli
gência, frente ao an(mcio 
da Boa Nova, que é doutrina 
de Salvaçlo, na'o vos deixeis 
dominar por outro senti
mento, senlo o da humil~ · 
de, compenetrando-vos de que 
sois filhos do pecado. · Ao in
vés dos prazeres materiais, 
das idéias impuras,dos aten
tados saaflegos, por d!rtO, 
o arrependimento sincero há
de invadir-vos o coraçlo e 
arrancar-vos do rejno das tre
vas. Sim. Há de curar-vos da 
pertinaz regueira dos que des
crêem das verdades eternas, que 
nos elevam ao Redentor do 9!
nero humano. 

Nd'o vos iludais, homens in-

Geraldo Bezerra de Menezes 

sensfbeis a Fé, dentro de VOs 
também canta o espfrito a do
ce e perene cançlo dos ideais 
religiosos. Basta rogar a Deus 
para ouvi-la. Ajoelhai ao pé 
da Santa Cruz, penitenciando
vos dos vossos erros, lembra
dos e convictos de que o filho 
de Deus foi crucificado· para 
nos redimir. Cristo vos perdoa
rá, como perdoou aos seus 
cruéis algozes. Se vos rea.asar
des ao reconhecimento da Ver. 
da de, pregada pelo Salvador, 
enta'o, pobre de vós, porque 
vos faltará a Fé, luz de Deus 
que ilumina os homens, dom 
divino que iustifica a própria 
vida. 

lrm!os em Cristo, continuemos 
a adorar a Ouz, liça'o suprema, 
liça'o divina de amor. Saude
mo-la como .Onica esperança 
nossa: 

O Cruz, ave, spes -unica. 
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ACADEMIA FLUMINENSE DE LE RAS • 

Discurso de Recepção ao Acadêmico Dom José 
Newton de Almeida Batista Pereira Geraldo Bezerra de Menezes 

Sr. Acadêmico Dom José 
Newton de Almeida Batista Pe· 
reira. 

Recebi do erudito presiden· 
te Edmo Rodrigues Lutterbé;!ch 
o convite para esta exaltaçâ'o 
acadêmica. Prestamente, assen
t i. Nâ'o é o caso de arguir que 
me dobre i à intimaçâ'o de um 
d igníssimo Procurador da Jus· 
tiça. Dobrei-me, sim, ao desva
necimento e justo orgulho de 
saudar-vos. 

Posto que consideráve l a 
vossa presença assim no Epis
copado brasileiro como na h is
tó ria contemporânea da Igreja 
no Brasil, em vossa eleição pa
ra o quadro de membros efe
tivos da Academia Fluminense, 
pesaram - recorro à linguagem 
camiliana -"virtudes e letras". 
Tendo em conta as finalidades 
do soda I feio, é evidente que 
predominaram razOes de ordem 
cultural. 

Por decisâ'o unânime, con
quistastes o espaço acadêmico. 
Vale dizer a cadeira número 
17, do resendense José EZE
QUIEL FREIRE, jornalista e 
advogado, a par do bardo que, 
moço ainda, publicou Flores 
do Campo, en"riqueciào com a 
introdução da poetisa Narcisa 
Amália . Tâ'o logo formado, 
fixou-se em Sâ'o Paulo, onde 
se bacharelou, contraiu núp
cias, construiu fam flia e ati
rou-se às .lides literárias. Na
quelas páginas, impressas em 
1874, no Rio de Janeiro, rea
giu aos atos desumanos que 
precederam à libertaçâ'o doses
cravos. Dois patronos da Aca
demia, José do Patrocfnio , 
deca ntado t igre da Aboliçâ'o, 
e Carlos Lacerda, campista um 
e ou tro, acreditaram-se perante 
a histó ria pela atuaçâ'o na cam
panha redentora . Ocupante da 
cadeira Carlos Lacerda, comba
tivo diretor do "25 de Março", 
no discurso de posse, bosque
jei-lhe a biografia, evocando fa 
tos empolgantes ligados à de
fesa dos nossos irmâ'os em Cris
to, submetidos aos horrores do 
escravagismo. 

Três notabilidades do tor
râ'o fluminense sobressaem-se 
no elenco dos nossos maiores. 
Limito-me a indicações sumá
rias. 

A primeira, Dom José Joa
:quim da Cunha AZEREDO 
·COUTINHO, nascido em Sâ'o 
Salvador dos Campos Goitaca
zes, ·a 8 de seteml;>ro de 1742, 
12<? Bispo de Olinda, de 1798 
a 1802, e fundador do seu Se
minário. Foi Governador in
terino de Pernambuco, Bispo 
da Diocese de Bragança e mem
bro da Academia de Ciências 
de Lisboa. De sua pena, Ensaio 
econtJmico sobre o comércio 
de Portugal e mas colbnias 
(2~ed., Lisboa, 1916). 

A segunda, Dom F RANC IS
CO DE LEMOS Faria Pereira 
Coutinho, nasceu a 5 de abril 
de 1735, na Vila de Iguaçu. 

Destacou-se como Bispo de 
Coimbra e Reitor de sua céle
bre Universidade, na qual rece
beu o grau em Direito Canô
nico, 'a 24 de outubro de 1754. 
Faleceu a 16 de abril de 1822. 

Finalmente, o Padre Júlio 
Maria; afamado e· combativo 
pregador redentorista, natural 
de Angra dos Reis, onde viu a 
luz a 20 de agosto de 1850. 
Ent re outros trabalhos, legou
n'os valiosfssima MemÓria ati
nente à história da Igreja no 
Brasil , estampada no Livro do 
Centenário, de 1900. Em pági 
na, que lhe dediquei, há o re
gist ro de sua conversâ'o, neste 
lance: Toucou-o a Graça. Digi
tus Dei est hic. Em Mariana, 
no ano de 1891, batizou-o 
Dom Silvério Gomes Pimenta, 
da Academia Brasileira. O Juiz 
Júlio Maria transmudou-se no 
apóstolo ardente, ao vestir a 
batina do redentorista . No pon
to, ocorre-me o exemplo de 
Frei Henrique de Coimbra, que 
renunciara à magistratura, tro
cando a toga do Desembarga- .. 
dor da Casa de Suplicaça'o em 
Lisboa pelo hábito franciscano. 

Outro informa. Na lista dos 
efetivos, distingue-se o cônego 
e . professor Olfmpio de Castro, 
que galgou a presidência da ins
tituiçâ'o em perfodos alterna
dos. Em 1920, rolados seten
ta anos, e em 1926, que assi
nalou, em nosso passado aca
dêmico, uma fase de renova
çâ'o, conforme depoimento ·de 
Nelson Lacerda Nogueira. 

Mais. · Entre os confrades 
correspondentes, por nâ'o se
rem naturais do Estado, figu
ram t rês Pastores com notá 
veis serviços a Arquidiocese 

· de Nit eró i. Por ordem crono
lógica, Dom José Pereira Al
ves, Dom Antônio de Alme ida 
Mora is Júnio r e Dom José 
Gonçalves da Costa. 

Com ·referência ao primeiro, 
membro do Instituto Arqu io ló
gico e da Academia Pernambu
cana de Letras, dediquei-lhe 
extenso capftulo no livro Ho
mens e Idéias à Luz da Fé, 
quarta ediçâ'o. Dom José .Pe
reira Alves frequentou a tr ibu
na acadêmica. Entre outras, 
bem me lembro de sua primo
rosa conferência so bre Vir
gflio. Discurso . e Conferén- . 
cias, coletânea póstuma ( Im
prensa ·Nacional, 1948), tem o 
prefácio do Cardeal Dom Ja i
me de Barros Câmara. 

A Dom Antônio, titular da 
Academia Mineira de Letras, 
com rica bibliografia, tive o 
desvanecimento de recebê-lo 
ern nome do Colegiado. be sua 
lavra, constam, em nossos 
anais nã'o apenas o discurso 
de posse, senão as magistrais 
palestras "A Palavra" e "José 
de Anchieta". Humilde, mag
nânimo, confiou-me o prefá
cio, que ousei escrever, à sua 
festejada obra Ressondncias 
da Palavra de Deus (Edições 

Paulinas, 1967). 
Por seu turno, Dom José 

Gonçalves da Costa .._ que, 
deixando amigos e admirado
res, ora se despede desta Ar
quidiocese, por imposiçâ'o · etá
ria - é o tradutor da I f ngua 
inglesa ou germânica de escri 
tos concernentes à espiritua
i'idade cristã' e a enfoques di
versos. Em 1985, verteu do. 
inglês o ensaio de Mary 
e T ony Shannon acerca de 
Jacques e Raissa Maritain. 
Tornou-se colaborador de "O 
Fluminense, órgão centenário, 
idOneo e superiormente dirigi
do pelo Acadêmico Alberto 
Francisco Torres, ex-presi
dente deste Cenáculo. Há mais 
de um decênio, escreve, inin
terruptamente, para "Unidade" 
periódico mensal publicado em 
Niterói, que faz honra à im
prensa católica. Nessas produ
ções e outras disseminadas pe
lo Brasil, revela-se o Antfstite 
preocupado em instruir e edifi
car sua grei, o pensador dotado 
de sólida cultura filosófica, o 
escritor reflexivo, que domina 
o idioma, em frase cuidada e 
transparente. 

Dom José Newton: a vossa 
investidura ajusta-se à tradiçâ'o 
a que me reportei, suficiente 
a confirmar este excerto da 
Gaudium et Spes (n<? 15). 
um dos grandes documentos do 
Concflio Vat.icano li: "A natu
reza intelectual do homem se 
aperfeiçoa e deve aperfeiçoar
se pela sabedoria. Esta é que 
leva suavemente o espfritó 
humano a buscar o amor, a 
verdade e o bem. A se elevar 
do visfve l para o invisfve l". 
É a sapientia mentis a ajuda r 
o homem à conquista da sa
pientia cordis. 

Nâ'o vos restri ngis a ser o 
elo; q ue nos vincula àquele 
passado. Enriqueceis o pa
trimônio cu ltura l desta Arcá 
d ia. 

Sras e srs. : o novo Acadê
mico nasceu em NiterÓi, nos 
idos de 1904, aos 15 de outu
bro. É mui t o vigor e mu ita 
disposiçâ'o para quem trans
pôs os o itenta e cinco anos. 
Deo grafias. 

lnsensfvel, que sempre se 
mostrou, às "va idades genea ló
gicas" e outras vaidades, ainda 
assim, nâ'o fujo á afirmação 
de que sua linhagem tem raf
zes históricas na gleba flum i
nense. Retomo a . expressão 
de um personagem de Eça de 
Queiroz: - Eu sou um Raposo, 
dos Raposos de Alemtejo. O 
edificante edificador espiritua l 
de Brasflia - valha a paráfra
se - é um Batista Pereira, dos 
Batistas Pereira do velho Esta
do do Rio de Janeiro. 

É um fluminense - dele a 
afirmaçâ'o - em que se foi so
mando o "romano", o "gaú
cho", o "mineiro", e, por úl
timo, o "brasiliense". Contu
do, nâ'o se perdeu nele o ho-

mem da Velha Provfncia, ar
raigado à terra, mantendo 
o modo de ser e o espfrito de 
sua gens, o apego a suas tradi
ções, a sua ·prudência, o seu 
devotamento ao Brasil, a sua 
consciência cristã' e universal. 

De suas ligações históricas 
com o nosso povo, restrinjo
me sucintamente, a dois exem' 
pios. Um, de passado remoto. 
O Conselheiro José Bernardi
no Batista Pereira de Almeida, 
f ilho de Manuel Batista Pere i
ra e Ana Joaquina de Almeida, 
nasceu em 1783, aos . 20 de 
maio, em Campos dos Goita
cazes, Campos de outrora, ain
da integrada à Provfncia do Es
pfrito Santo. 

Bacharelou-se "in utroque 
juris" pela Universidade de 
Coimbra, o secular centro de 
ensino que acolheu, especial
mente ao longo do último 
quartel do século XIX aos 
dois primeiros decênios Clesta 
centúria, uma elite de jovens 
brasileiros que viria a proje
tar-se na vida pública e cul
tural do Pafs. 

Compartiu a vida universi
tária com os patrfcios Ber
nardo Pereira de Vasconce
los, polftico aureolado que 
conciliou as idéias liberais com 
os anseios de organização na
cional, e com Manuel Alves 
Branco, futuro Visconde de 
Caravelas, presidente do Con
selho, ipso facto, chefe do 
Gabinete de 22 de maio de 
1847. 

José Bernardino foi Juiz 
de Fora nas vilas de Santo 
Antônio de Sá e de Magé, de 
1815 a 1821. Magistrado às 

.direit as, é desse tempo, mais 
precisamente de 13 de maio 
de 1820, o galardão do há 
bito de Cristo com que o dis
ti ngiu D: Joâ'o VI. 

Deixando a função judican
te, embrenhou-se na polft ica, 
na qual teve extens~ e vito
riosa trajetória. 

Eleito Deputado às Cortes 
·de Lisboa, pela Provfncia do 
Espfrito Santo, nao chegou a 
empossar-se, já que optou pela 
permanência no Brasil , a.fim de 
participar das lutas pela inde
pendência e dos grandes deba
tes "na manha' da pátria li
vre". 

Representou o Espfrito San
to na Constituinte de 1823 e 
nas duas legislaturas seguintes, 
em cujas atas -assinala Teixei
ra de Melo, seu conterrâneo 
campista - o vemos com o 
nome de José Bernardino Ba
tista Pereira (sem "Almeida" e 
sem "Sodré"), que lhe ajunta 
o Ano Biográfico (Efemérides · 
Naciomiis, Rio de Janeiro, 

1881,t.l,pág.319). 
No Gabinete de 15 de ju

nho de 1828, geriu, inicialmen
te, a Pasta dos Negócios da · 
~azenda no exíguo espaço de 
18 de junho a 25 de setembro, 

quando nomeado Miguel Cal
mon de Pin e Almeida. De 

' imediato, no lugar de Teixeira 
de Gouveia, assumiu o Minis
tério da Justiça, posto em que 
per.maneceu de 25 de setembro 
ao ano seguinte. 

Figura entre os estaqistas 
que mais se destacaram na ce
lebração do Tratado de 27 de 
agosto de 1828, que assegurou 
independência ao Estado 
Oriental do Uruguai; 

Homem de costumes auste
ros, cioso de sua consciência, 
corrente a frase que os histo
·riadores lhe àtril;luem, di ta a 
peito aberto, quando se fur
tou ao ·convite de .Pedro I, 
para o retorno, em 1830, ao . 
Ministério: - Confiança de ' 
Ministro é como honra de don
tela, só se perde uma vez. 

Com o advento do Ato 
Adicional, de 12 de agosto de 
1834, presidiu à Assembléia 
Legislativa Fluminense · nas 
duas primeiras Legislaturas, a 
saber nas gestões dos primei
ros presidentes da Prov rncia 
Rodrigues Torres (Visconde
de ltaboraO, e Paulino José 
Soares de Souza (Visconde 
do Uruguai). 

Por último, o fazendeiro 
tomou o passo do pol f ti co. 
Entregue à lida rural de ltabo
raf, foi o primeiro a empre
gar, na Provfncia, máquinas 
a vapor para a fabricação do 
açúcar, informe que tem a 
chance la de Joaquim Manue l 
de Macedo no Ano Biog~ ii 
co Brasileiro (Rio de Janei ro, 
1876, li vol, pág. 320) . 

Por dois dias, em 1847, 
hospedou ·o. Pedro li em sua 
fazen da. 

Em 1823, lançou vs traba
lhos de estréia RejlextJes his
tórico-pol(ticas e - reparai 
no tamanho do tft ulo - Es-

. boço sobre os osbsfaulos que 
se tem oposto à prosperidade 
da vila de Campos . Passados 
trinta e um anos, escreveu sua 
obra de maior tomo, Disserta-

. çl!o dnaUtica sobre legislaçt!o 
e prdtica or[anol6gica. 

ituando-se em outra área, 
leg.>U-nos, desta vez com epf
graf~ concisa, inerente ao te
ma, Prática homeopática, em 
dois volumes, datados de 1856 
E-. í857. 

Tt:rminou seus dias a 29 de 
janriro de 1861, na fazenda 
Bo Vista, freguesia de São 
Gonçalo.. à época um pedaço 
de. iterói. 

Outr·o ancestral de Dom 
José Newton, de passado mais 
recente· set.. avô paterno, Bal
tazar Bernardino Batista· Pe
reira, nascido em lta bora f, 
aos 11 de abri I de 1849 e casa
do com Amélia Guilhermina 
da Costa.. Engenheir.o, profes
sor e polrtico. No Império, · 
deputado provincial: na Repú
blica, não só estadual, mas 

.federal, na legislatura ·inicia
da em 1906. Faleceu em 



José Newton de Almeida 

orfiou pelo desdobramento 
circunscriçao eclesiástica, 
mdo a criaçao da Dioce
:le Governador Valadares. 
;alte-se que três sacerdo
da Arquidiocese foram por 
n José Newton sagrados 

lOS. 

ransferido . para Brasrlia, 
trópole do padroado da 
1em Aparecida e 5a'o Joao 
co, empossou-se e.m 21 de 
il de 1960. A cidade, mer
da abnegaçao dos benemé
IS salesianos, condutores de 
ações fluminenses, nas quais 
luo a dos meus filhos, dis
lha de cinco paróquias, pou-
1 padres e religiosas. 
Primeiro Arcebispo, tocou-

abrir amplas clareiras div i
' na nova capital da Repú
ca. Ainda aqui, verdade seja, 
s à prova o mesmfssimo es
·ito de f idelidade e amor 
:ausa cristã'. 
Dirigiu aos arquidiocesanos, 

1 15 de agosto de 1961., a 
,storal epigrafada A Igreja e 
Comunismo. 
Sem desfalecimento, atirou
à tarefa, imensa' e consola

>ra, de instalar a Arquidio
!Se ab imis fundamentis. Afei
' ao serviço do Senhor, pug
ou por erguer a Catedral, 
artindo, vêde bem, da provi
ência, primeira e ingente, de 
bter o terreno com a respec
va escritura. 

A posse realizou-se num bar
acao de madeira, ao lado da 
utura Sé, presentes o Presi
lente Juscelino Kubscheck de 
"'""'•" a tndo o Ministéü o. 

são de Herculano (A. Hercul; 
no, Viagem na minha Tern 
li vol. pág. 164, Lisboa, 19461 

lmportantfssimo acontec 
mento, em sua passagem pel 
Arquidiocese da capital da Rt 
pública, foi o Congresso Euo 
rfstico NaCional, realizado e1 
1970, verdadeira renovaç~ 
pastoral na linha do cone 
lio. "Renovação equilibrada' 
conforme sublinha em A Vc 
do Pastor (vol. VIl, pág. 7 
para advertir os fiéis de pc 
srveis desvios, tendentes a "n 
nimizar os sacramentos, o s 
cerdócio, a hierarquia". 

Por outro lado, pairava e 
seu espfrito o aviso de Do 
Leme à "maioria católica adc 
mecida". Da(. a exortaçao q1 
frutificou , à maior participaç; 
dos leigos a serviço da Boa N 
v a. 

Em 1963, substituiu o C; 
deal Dom Jaime de Barros C 
mara no posto de Vigár 
Castrense do Brasil. 

Por conhecimento de Cé 

sa, nao oponho embargo 
palal(ra honrada de Dom C 
raldo d'Ávila, emérito Bis 
Auxiliar de Brasflia. P1 
contrário. Rogo vênia p; 
subscrevê-la. O desempen 
de Dom José Newton - e! 
o teor do judicioso prom 
ciamento - traduz-se no 1 
temunho sacerdotal autênti1 
na vida a serviço de Dew 
dos homens, no ministério 
palavça e da graça, num 1 

balho constante de ascese, 
esforço interior, o que 
nifica u imenso dom de Df 

. I 

(Cont.) Dom José Newton de Almeida 
Joã'o Paulo 11 houve por bem 
apelar para o descortino, o de
votamento, a f irmeza ortodo
xa de outro eleito de Deus, 
o eminen1Jssimo Dom José 
Freire Falcao, então Arce bis
po de Teresina, hoje Cardeal. 

Ainda bem que Dom Jose 
Newton reun iu em oito alen
tados vol umes A Palavra do 
Pastor, obra afi rmativa. De 
bom combate e idéias cla ras. 
De sólida doutrina e marcan
te atuali dade.- Exami nando
a, enfatizou Jaldiney Pinto de 
Figueiredo : o Arcebispo " deu 
resposta a mu itas d úvidas e 
ince rtezas. Ni nguem, em Bra
sfli a, di z ele, poderá se quei
xar de nã'o ter tido uma in
formaçâ'o firme e segura'' 

(Dom José Newton de Almei
da Batista - 50 anos de Sacer
dócio, pág. 23 ). 

Quem compulsar aqueles 
vo lumes, de admiráve l unidade, 
verá .que o autor é cioso do 
bem escrever. Sóbrio, correto, 
e legante. 

Empossado na Academia 
Brasi liense de Letras, aos 29 de 
abril de 1981, detém a cá te· 
dra patrocinada por Jorge de 
Li ma. Saudou-o, condignamen
te, o Acadêmico José Augusto 
Guerra, abal isado professor e . 
crftico literário, que na'o teve · 
dúvidas em proclamar, dirigin
do-se a Do m José Newton: 
"As páginas que escrevestes, 
em várias oportunidades, alcan
çam nevei antológico". 

A perspicaz análise a que o 
recipiendário submeteu a obra 
do escritor al at ono, eviden
cia a lucidez e sensibilidade 
literária. 

Desse modo, conceitua o pa
trono: "Era poeta nato, cris
tã'o, regionalista, modernis
ta, enfeitando seus poemas 
com as recordações da infân
cia e os motivos fo lclóricos 
do torrã'o ·nativo". No lance
transluz excelente súmula da 
produção poética de Jo~ge de 
Lima. 

Com respeito à evoluçao do 
pensamento do autor de Inven
ção de Or[eu, a junta que 
"se fez nitidamente no sentido 
da interiorização progressiva e 
por meio de um processo de 
enriquecimento gradual até à 
plenitude poética e à afirma
ção de uma individualidade au
t ônoma". 

Impressionaram-lhe as pági
nas apaixonadas em que o va
te, "refletindo a alma brasi
leira", lastima a vida de pobres 
escravos, a ponto de reprodu
zir, na fala acadêmica, "Pai 
Joã'o" e "Nega FuiO", poe
sias autênticas, embora sem 
""Ateie "" sem rima. Classifi-

cou-as de "acesa denúncia às 
consciências de antanho". 

Assim concluiu a aná lise 
a que submeteu a contribui
ção do patrono: "Parnasiano 
ou modernista, foi sempre 
'o poeta', poeta gênio". 

Louva o primeiro soneto, 
em decass flabo, compost o pelo 
alagoano de 17 anos - "O 
acendedor de lampiões". 

. Em out ro passo, traz .à pau
ta uma produção modernista 
do escritor, de Ht ulo singula
ríssimo : · "Poeta, poeta; não 
podes", na qual o autor n'or
destino autori za o bardo a 
"plantar fl ores no topo dos 
montes" e a " plantar t rigo nos 
vales do mundo". O que o 
poeta não pode, aduz Jorge 
de Lima é "extinguir a palavra 
de Deus", é "afastar averda
de da terra". 

Naque le discurso de pos
se, o Acadêmico defi ne Tempo 
e Eternidade "grande poema 1(. 

rico-épico, em que o autor se 
transfi gura numa visao trans
cendente." Emite outro ju C
zo consagrador: em Livro dos 
Sonetos e Invençtfo de Orfeu. 
O cantor atinge a " plen itude 
literária". 

Jorge de Li má, ao lado de 
Muri lo Mendes; " abrindo os 
o lhos ao sobrenatural", procu
rou restaurar a poesia em 
Cristo". A seu ver, cump riu 
à risca o desideratum, notada
mente no livro Tempo e 
Eternidade. Nã'o é outra a opi
nião de Tristão de AtaCde 
ao classificar essas páginas de 
" grande e pura arte cristã'". 

Com a isençao que se impu
nha,o Arce bispo, guindado 
a crftica, no elogio à produçao 
do patrono, faz esta ressalva : 
"há, em certos poemas de 
Jorge de Lima, uma 
involuntariamente hermética." 

Poder-se-ia objetar que o 
recipientário naquela oraçao, 
nao se deteve no romancis
ta de Candango", no "ensars·
ta de Proust", ou no ,,historia
do de Anchieta" e, acrescen
taria, de Dom Vital. Mas, ace
nou aos ouvintes com esta 
justirficativa ou razao conclu
dente: "Jorge de Lima foi 
acima de tudo, um poeta". ~ 

E hora, sras. e srs., de fe
char o discurso. E fechá-lo 
para abrir festivamente as por: 
tas da Academia ao coestadua
no Dom José Newton de Al
meida Batista Pereira, homena
gem a que tem jus por sua 
obra imperecfvel. 

Que as luzes do vosso es
pfrito proeminente Arcebispo 
e Acadêmico, iluminem esta 
Casa de Cultura. 

Oração proferida na sessllo so
le.ne e 1J de maio de 1.9JJO_ 
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Diversidade 
das culturas 

Geraldo Bezerra de Menezes 

A excelente ·'Revista Brasi
leira de Filosofia" reproduz, na 
íntegra, a magistral contribui
ção brasileira ao XVI Congres
so Mundial de Filosofia reali
zado em Dússeldorf. O traba
lho do jurista e filósofo Miguel 
Reale, inserido na publicação, 

l versa o tema Diversidade das 
Culturas e Concepção do 
Mundo. 

Vejo com olhos brasileiros 
o fato, que se me afigura con
sagrador, de atribuir-se a um 
patrício, da marca do autor 
de Horizontes do Direito e 
da História {2~ ed., São Paulo, 
1977), a distinção de proferir 
a conferência magna de encer
ramento num Congresso Mun
dial de Filosofia realizado na 
velha Europa. 

Vincula-se o trabalho às fi
nalidades culturais deste pe
riódico. Filósofos e cientistas, 
para ser exato, homens de 
pensamento, a uma, voltam-se, 
em nossos dias, mais que em 
outras épocas, para a empol
gante análise da diversidade 
das culturas, que envolve tan
to a concepção do homem, 
como a concepção do mundo, 
pois existe, e o fato é subli
nhado pelo pensador brasileiro, 
"correlação essencial entre 
"imago hominis e imago mun
di". Afinal, diz ele, o homem 
é, ontologicamente, um "ser 
com", um ser situado na so
ciedade e na história. 

Não alimento o propósito 
de comentar as concepções e 
ju fzos, expressos no estudo, em 
torno da pluralida~e visões 
parciais das questões propostas, 
"à medida que se multiplicam 
os domínios da ciência". Nessa 
pluralidade ressalta-se há 

"visões redutivas ' e, parado
xalmente, "totalizantes" do 

homem e do mundo. 
Bem sei não ser esta a opor

tunidade para o estudo exaus
tivo do ensaio. As questões 
básicas discutidas, melhor, 
postas na plataforma do diálo-

go e num plano de universali
dade filosófica, exigem medi
tação demorada. Impossível 
examiná-las ou resumi-las num 
breve registro. Basta levar em 
conta a vexata questio da con
ceituação de cultura ou a pes
quisa das constantes culturais 
relacionadas com a pessoa, a 
nacionalidade e as áreas em 
que podem enquadrar-se no 
plano internacional: européia, 
hindu, chinesa, ve(bi gratia. 

Por outro lado, aí estão as 
suas importantíssimas conside
rações atinentes às interdisci
plinaridade, problema este que 
o autor, diga-se de passagem, 
enfrentou, objetivamente, 
quando Reitor da Universida
de de São Paulo. Note-se que 
o enfoque não traduz um re
torno ao enciclopedismo cien-

' tífico. A interdisciplinaridade, 
adverte Reale, "nasce de um 
sentimento de finitude ou de 
implenitude que cada pesquisa
dor tem de seu próprio saber 
e operar". 

Por não estender-me a ou
tros dados, resta-me. o desta
que às idéias nucleares de 
valor e finalidade, em que 

~ r~ous~s ciências humanas. 
Com descortínio e acuidade, 
detém-se o filósofo sobre o 
coeficiente axiológico, "atuan
te em qualquer domfnio do co
nhecimento". 

E tudo exposto com a ele
gância, o saber, a visão e a sen
sibilidade crítica do mestre 
paulista. 

"Uijl D:Z\DE " Rj 
NiteroJ. , mai~ ._ _1990 
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. Levantamento ~o~ arti~o~ ~e -
Geral~o Bezem ~ê · Meneze~ 
publicado~ em "UNIDADE" 

"Unidade", mensário que 
·se edita desde 1978, marca sua 
presença no apostolado da im-
prensa e na vida cultural do 
Estado do Rio de Janeiro. 
Contou sempre com o apoio 
decisivo e a esclarecedora cola
boração do Arcebispo Metro
politano de Niterói, Dom Jo
sé Gonçalves da Costa, bem 
assim de ilustres sacerdotes, 
apóstolos leigos e educadores, .. 
todos empenhados em levar 
aos católicos e ao povo em 
geral a mensagem de Cristo, 
sem deturpações doutrinárias, 
o que é important(ssimo nesta 
fase de divisões inconsequen
tes, ditadas, em regra, pelo 
desrespeito às diretrizes pon· 
tiffcias. 

Numerosos artigos detive-

i 

ram-se na própria história da 
Arquidiocese, inclusive com 
amplos estudos focalizando os 
seus antístites e sacerdotes. 

1 Outros foram dedicados, não 
' só ao movimento~ mais ao pas-

sado de nossas organizações 
de apostado leigo e institui
ções educacionais mais vincu
ladas à formação espiritual 
das novas gerações. 

Por fixar, sem deixar dúvi
da, o significado apostólico e 
cultural deste órgão e a prova 
de seu devotamento à Santa 
Madre Igreja, estamos proce-

. dendo a minucioso levanta-
~ "UNI DADE' N1' t- À '' ___ .....;;;;;.;:;..' ·- ~ vTO \. 1 

mento da produção dos nossos 
mais antigos e ass(duos cola
boradores-. Iniciamos a série 
com a enumeração das publi
cações, sempre louvadas, do 
nosso conhecido articulista 
Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes, antigo presidente 
da Confederação Nacional das 
Congregações Mariannas e re
presentante do Brasil em vários 
Congressos Internacionais de 
apostolado leigo, além de co· 
nhecido escritor e intelectual 
bras i lei r o, autor, entre outras 
obras, de Homens e Idéias 
à Luz da Fé, 4~ ed., O Comu
nismo - Crftica Doutrinãria, 
6~ ed., e Doutrina Social e Di
reito do Trabalho. 

a) Paulo Emflio Diretor 

Eis a relação dos estudos e 
artigos de Geraldo Bezerra de 
Menezes estampados em nossas 
colunas ; 

1 1979: 
ODYLO COSTA, filho - outu
bro; EVERARDO BACKEU. 
SER, novembro EXEMPLO 
DE PEDRO (poesia); novem
bro; PAULO VI E A "POPU
LORUM PROGRESSIO" de
zembro. 

1980: 
POEMAS DO REINO DE 

RJ, mario de 1990 



DEUS, de D. Marcos Barbosa, 
janeiro; CONTARDO FERRI
NI, fevereiro; S. FRANCISCO 
DE ASSIS EA POESIA CRIS
TÃ, ma~~ FUNDAÇÃO DA 
ORDEM TERCEIRA EM NI-

TERÚI, abril; FASCfNIO POR 
ANCHIETA, maio; CI~NCIA E 
TI:CNICA - Sua projeção na 
pessoa - humana, junho, AD
VERTENCIA DE JOÃO PAU
LO 11, junho; TRIBUTO A 
JOÃO PAU LO li - Obediên
cia, julho; O ESPfRITO CON
TEMPORANEO E O HOMEM 
MODERNO, agosto; MOVI
MENTO PRECURSOR DA 
·'RERUM NOVARUM", se
tembro; MENSAGEM SOCIAL 
DE JOÃO PAU LO 11, out1.( 
bro; ALBERTO LAMEGO de
zembro. 

1981: 
JUBILEU DE PRATA DOS 
BACHARtiS DE 1956 - Dis
curso, janeiro; "EM BUSCA 
DE DEUS", Prefácio ao livro 
de Monsenhor Melo Lula, abril; 
DEIXEM A IGREJA EM PAZ, 
Poesia, junho; "RERUM NO 
V AR UM", Roteiro da legisla
ção social, setembro; DIMEN
SÃO SOCIAL - Exata com-I 
preensão - outubro; EXEM-1 
PLO DE FIDELIDADE CRIS-l 
TÃ (Antônio Maia), Dezem-' 
bro; "LABOREM EXER 
CENS" - Moção apresentad~ 
ao Conselho Nacional de De· 
fesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, em Brasnia, dezem
bro. 

1982: 
MENSAGEM DE CONFIAN
ÇA NO HOMEM E NA JUSTI
ÇA - Palavras aos bacharéis 
de 1961, janeiro; O SANTO 
BRIGÃO (José Geraldo Be
zerra de Menezes) , março; 
CENTENAR lO DE DOM 
SEBASTIÃO LEME, abril; 

de São Francisco de Assis, 
junho; PONTJF(CIA ACA 
DEMIA DE CltNCIAS, julho-
agosto; ADROALDO MESOUI
T A DA COSTA, setembro; 
CONC(LIO VATICANO 11 -
Visão de um leigo, outubro; 
FELfCIO DOS SANTOS, no
vembro; DOM JAIME · DE 
BARROS CAMARA, dezem
bro. 

1983: 
AS ANALISES SOCJOLÚGI
CAS E A CONSCJ~NCJA DOS 
LEIGOS, janeiro fevereiro; 
PRESENÇA CRISTÃ NO 
MUNDO DO TRABALHO, 
março; MENSAGEM DE 
JOÃO PAU LO li AOS JO
VENS - O "NÃO e o SIM", 
abril; EDUCAR NO RESPEI
TO À DIGNIDADE DO HO
MEM - abril; A MISSÃO DA 
UNIVERSIDADE E A PRO
MOÇÃO HUMANA, maio; DI
MENSÃO tTICA DA TEC
NOLOGIA, DO DESENVOL
VIMENTO E DA PAZ, junho; 
CÁTEDRA DA VERDADE, 
julho - agosto; PADRE LEME 
LOPES, SJ - setembro; O IN
SUPERÁVEL TRISTÃO DE 
ATA(DE DE MINHA MO
CIDADE - setembro; JOÃO 
PAU LO li - MOMENTOS 
DE Ft E CIVISMO, outubro; 

LIBERDADE E RESPON-
SABILIDADE, novembro. 

1984: 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL . 
DOS DIREITOS DO HOMEM, 
março; ROGER GARAUDY
Sofista do Diálogo, abril; CA
SIMIRO DE ABREU - Cantor 
espontâneo e de lábios puros, 
abril; DOM JOSt PEREIRA 
ALVES - O orador, junho; 
PAGINAS INtDITAS. poesia, 
julho; AINDA TRISTÃO DE 
ATAfDE, outubro; UM FA
MILIAR DA HISTÚRIA DAS 
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ORDENS FRANCISCANAS 
(José Geraldo Bezerra de Me
nezes) - novembro; DOM 
ANTONIO DE ALMEIDA MO 
RAIS .JÚNIOR, dezembro. 

1985: 
BODAS DE OURO DA FE 
DERAÇÃO DAS CONGRE
GAÇOES MARIANAS DA 
AROUIDIOCESE DE NITE
RÓI, março; ÁUREO JUBI
LEU SACERDOTAL DE 
MONSENHOR FRANCISCO 
DE ASSIS SANTOS - abril· 
TRIBUTO AO ESTADISTA É ... 
AMIGO (Trancredo Neves) , 
maio; OS SACERDOTES E OS 
PROJETOS SÚCIO-POLIII
COS, junho; LOUVOR A SA
GRADA CONGREGAÇÃO 
PARA A DOUTRINA DA FE 
julho ; SINAL DE DEUS _:._ 
Poesias, julho; À MARGEM 
DA PSEUDOTEOLOGIA DA 
LIBERTAÇÃO, agosto; VO
CAÇ0ES SACERDOTAIS, se
tembro , outubro; ADEUS 
A PEDRO CALMON, novem
bro; SE SOU ICENTENAR lO 
DE NITERÓI - CIDADE 
Conferência, dezembro. 

1986: 
MEMORIALISTA F LUMI
NENSE, fevereiro, março; 
A INSTRUÇÃO PÚBLICA NO 
BRASIL, abril; INTERVEN
ÇÃO NO CONSELHO FEDE
RAL DE CULTURA (I -Mo
ral e Mudança Social; li - Otá
vio de Faria; 111 - Padiá Ca
lógeras), maio - junho; RUY 
DE AZEVEDO SODRE - Pa
ladino da Etica Profissional do 
Advogado, agosto; CONFRON
TAÇÃO E CONTRADIÇÃO
Prefácio, novembro; CARLOS 
DE LAET, O apóstolo leigo, 
dezembro. 

1987: 
JOSÉ DE ANCHIETA NA VI
SÃO DE EUCLIDES DA CU
NHA -Março; ELE E ELA
Depoimento do casal Odette 
e Geraldo Bezerra de Menezes, 
abril; POETA DA SANTfSSI
MA VIRGEM, abril; FALSA 
IMAGEM DE CRISTO, DOS 
APÚSTOLOS E DA IGREJA 
maio; NO PORÃO DA TEO: 
LOGIA LIBERTARIA BRIN
CA-SE COM AS COISAS DI
VINAS, junho; OS "TEÓLO
GOS LIBERTÁRIOS" DES 
PEM A TEOLOGIA DOS VA: 
LORES ABSOLUTOS, agosto, 
reproduzido no número de 
setembro em virtude de in
correções; JUBILEU DE 
OURO DA CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DAS CONGRE
GAÇÕES MAR IA NAS, outu
bro; DIREITO E JUSTIÇA DO 
TRABALHO - Fundamento 
cristão, novembro; DEUS UNO 
E TRINO e VINDE (Poesia), 
dezembro. 

1988: 
MONSENHOR JOÃO DE 
BARROS UCHOA, março; SI
NAL DE DEUS - Poesias -
O amor supremo, Mistério eu
carístico e ode ao monge, 
abril; MIGUEL REALE, Juris
ta-Filósofo, maio; O HOMEM
CARRETEL, junho; Tecedor 
de "CROMOS", agosto; OS 
VERSINHOS DE JULIANA, 
Carta-Prefácio, agosto; 
S~UDAÇÃO AO EPISCOPA_ 
DO, satembro, ABDINHO, 
MEU IRMÃO DE FE, no
vembro; BARRETO FILHO, I 
dezembro. 

1989: 
VISÃO DE DEUS, Poesias, 



março; PREFÁCIO AO NO
VO LIVRO DE CARLOS 
WERNERS, abril-maio, LEVI 
CARNEIRO, junho; O ESPI: 
RITA ADOLFO BEZERRA 
DE MENEZES - agosto; MEU 
LAR, MINHA VIDA - Pre
fácio ai livro Hesfodo de 
Castro Alves, setembro 
DAYL DE ALMEIDA, setem
bro POSSE DE HORÁCIO 
PACHECO NA PRESID~N
CIA DA ACADEMIA NITE
ROIENSE DE · LETRAS -

' outubro - novembro; JOA
QUIM NABUCO - HOMEM 
DE F É E PENSADOR CA
TÚ LI CO, dezembro. 

1990: 
VIDA SOBRENATURAL -
BASE DO APOSTOLADO -
março; O PROBLEMA DA 
DOR, Prefácio ao livro de Mon
senhor Melo Lula, abril; DI 
VERSIDADE DAS CULTU
RAS, maio. 



JOSÉ GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
SUMÁRIO: I - Um sonho: o "Etymo

logicon de Toponímia Indígena". 11 - Pen
dor para tais estudos desde a mocidade. 
Dissertação, aos colegas da Faculdade, so
bre a língua geral dos índios no Brasil. 111 _ 

· - As cores em "nehengatu". IV _; Apaixo
nado pelos costumes indígenas. V - Mes
tre da· tupi-guarani. VI - Bombardeio de 
consultas. VIl - Consciencioso, infatigá
vel, perspicacíssimo americanista . Indaga
ções do Equador e da Argentina. VIII -
Defesa da toponímia brasileira. As "Mo
canguês". IX - Vocábulos híbridos forma
dos do português e do tupi-guarani. X - O 
hino de Tupan Cy. 

I - UM SONHO: ... O "ETYM_.OLOGI
CON DE TOPONIMIA JNDIGENA" 

S alienta José Geraldo em carta de 27 de junho de 1927 
dirigida ao escritor Alarico Silveira: "Morrerei sonhan

do com um Etymologicon de Toponímio Indígena". 
Desde a mocidade, assediava-o esta idéia, amadurecida 
através dos anos. A um dos cadernos, dera o título: Toponí
mlo Indígena do Bros/1- Natos. A outro, Nehengoio
ro com os escloreclmentos: "No Dicionário do Lín
g,;o Gero/ do Bros/1, de Frei Onofre (opud Porondubo 
Moronhense, de Frei Francisco de N .S. dos Prazeres Mara
nhão), consivna-se a palavra nehengoioro, siginificando 
"interprete' . A etimologia da palavra dá-la Anchieta: 
"Fazem muito caso dentre si, como os Romanos, de bons 
/lnguas e lhes chamam senhores do falo e um bom língua 
acaba com eles quando quer .. . " (lnformofÕes e Frofl• 
mentos Históricos do P. José de Anchieta, S. J. - R1o, 
7886, pág. 53}. . • 

_Deixou_ páginas soltas sob a epígrafe Escritos Auoto, 
assim eluc1dada: _ 

"0 neltengatu ou tupi-guarani, a língua geral de nossos 
fndios, entre o sem-número de palavras e locufÕes com que 
tem mimoseado a língua luso-brasileira, pôs, como flor sel
va,em, &ela e perfumosa, a segunda da !JUe nos servem de 
ep1grafe- ouotá. No Vocobulárlo y Tesoro de lo len
IIUO tupy-guorony, Antônio Rodrigues de Montl?ya, o vfr
tfiOso missionário da Companhia de Jesus .e o ma!or dos I'!· 
digenistas, escreve indiferentemente: ato, ooto, guoto, 
oguotá. Couto de Magalhães diz ouotá. Ambos são de 
acordo na significacão do vocabulário indígena: anda~, ca
minhar, vaga&unJear, errar, vagar, passear, espa1recer 
etc. Antônio de Morais e Silva já o consignara em seu ótimo 
dicionário. Diz o mais ilustre dos lexicólogos de Portugal e 
Brasil: "Auotá", adv., t. do Brasil. Errando pelos campos 
lora de casa, perdido: "andam os carangue1os, as mofas 
ouotá {Brasilic. ouotá)- A palavra é muito usual nos 
províncias do Norte' • 

li - PENDOR PARA OS ESTUDOS 
DE TUPI-GUARANI 

R emontam aos tempos de Faculdade, seus primeiros es
tudos de tupi-guarani, por que guarda, em toda a vida, 

especial predilecão. 
"Das solidõ"es desta longínqua Fazenda de Santa Ro

sa'', em Paraíba do Sul, dirigia-se José Geraldo aos coleg_as 
e "bons companheiros" da Academia do Recife, 
recordando-lhes "animado sarau literário": "Há um ano, 
nesse mesmo dia, concedia-se-me, entre vós, generosamen
te, a palavra para uma dissertacão sobre A língua geral 
dos índios no Brasil". • 

Afirma, então, que- "a língua indígena é nímio figu
rada, como se sabe; é o que se vê a cada passe.: Iracema, 
lábios de mel; Sahyra, mel de olhos; Hiporahy, canto 
d'ág_ua, sereia; Trapoelrava, cabelos das ruínas etc." 

Em outro passo, adverte: "Não queremos a língua indí
gena falada por selvagens meio civilizados e já, portanto, 
alterada ou modificada com a influência dos nossos termos; 
queremos a língua pura. Admite-se que os pobres índios fa
lecam de certos vocábulos, ror exemplo, cruz:, de que eles 
fi:Íeram curuçu (Montoya)' . 

Da palestra, peço vênia, ainda, para reproduzir lance 
primoroso sobre os afixos: 

"Há no Norte o costume de não se pronunciarem as últi
mas sílabas: Exemplos: jantá, comê, vamo, home, dei
xá. Em compensacão, entende-se que seja de regra prefixar 
as palavras: alévantar, assul:)ir, avoar, arremar, 
adescer. Parece-me que isso seja herança dos índios, prin
cipalmente com relacão aos verbos os quais se conjugam 
por prexifos e não sufixos, à maneira portuguesa. O que me 
reforca a hipótese é que os nortistas deixam de pronunciar 
bem o final das palavras acabadas com r, letra para a qual 
têm certa aversao. Ora, é sabido que os índios não têm o r 
carregado dos portugueses: jaguar, eles pronunciam ja
guar ou jaguáre, não jaguar, como fazemos. Noutro dia, 
ouvi um matuto dizer: "caboclo é gente muito 
aclsmada". 

Da Côrte, em 23 de dezembro de 1887, para as férias 
que mal se iniciavam, aconselhava-o Escragnolle Dória, seu 
colega de Faculdade: "Diverte-te com os teus livros india
nistas". Dias depois, fazia-lhe singular solicitação : "Tenho 
a pedir-te um favor que não sei si sim'o podes atender. De
sejo_ que me traduzas para o guarani o bilhete que aí vai jun
to. E para mandar a um tipo a quem tenho escrito até em ja
f)Onês e ele ignora o autor das cartas. Adotei o pseudônimo 
de Sancho Panca. Vamos, meu Batista Caetano, é uma oca
sião de modrares para quanto presta a tua ciência da língua 

indígena. Si me fizeres isto, proclamo-te, por toda a parte, 
ore, rotundo, que és o leg1timo sucessor de Mazzofanti" 
(Côrte, 11-1-1888) . 

111 - AS CORES EM . 
"NEHENGA TU'' . ,-

u{'-

N o ano seguinte "Recife, 23-dezembro-1889", José 
Geraldo redige 'algumas linhas atinentes às "cores em 

nehengotu". Vejamos_: . _ 
"Leia em Zaborowski, L'ori~ine du Lan_puage, cap. 

7° ., o seguinte e curioso trecho: ' Les tri&us ~res_iliennes, s!'
lon Spix et Martius, posédent des mots pour mdtquer les dlf
férents parties du corps et les animaux et les plantes qu'ils 
connaissent &ien; mais les termes tels que "couleur, ton, se
xe, genre, esprit etc. Leur lont a&solument.défaut". Não m.e 
constava até então qu~ homen~ verdadeiramente conhe.cl
dos do Brasil, como Sp1x e Mart1us, avan~ass!m c:'quela In

verdade. Quer ainda me parecer que, no me1o d1sso tudo, 
Zaborowski é quem labora em erro ou apenas conhece de 
catálogo aqueles célebres viajantes de nossa terra. Para 
saber-se o quanto é falso entre os índios nossos haver carên
cia de palavras significando as cores, basta um correr de 
vista por sobre as gramáticas dos missionários jesuítas, en
tre eles, Anchieta, Figueira e Montoya. Lembra-!"e ter lido 
em Silvio Romero, Cantos populares do Brasil, em uma 
nota, q_ue tinga em tupi-guarani significava az:ull Ti!'ga 

'

·amais foi az:ul, e sim branco- a: Ytutinga- cachoeira e 
ugar em São Paulo - Y água, tu queda, tinga branca, -

vem a serquedad'águaou Cachoeira branca, Qualquer 
obra que se abra sobre ne.,engatu ou abaneenga, 
confirma-se-nos esta verdade; assim, por exemplo, a Arte 
de Gramática de Anchieta, edicão Platzmann, pág. 18". 

Indaga ao pai, na mesma época: 
"Como vai Santa Rosa de Plaultinga (rio branco do piáu)? 

A propósito desse nome - Plaultlng~, que V. uma 
ocasião me declarou ser o nome do riachoz:1nho dos açu
des, soube eu, há tempos, que em Sergipe, na Estância, há 
um rio igualmente denominado, o qual .é ~élebre ~!'las 
águas claras, . transparentes e pela abundanc1a dos p1aus: 
ora, aí está a nota predominante, o que se verifica la tam
bém em nosso riachozinho, a razão do nome Piaultin~a: 
rio claro ou cristalino abundante em piáus" (Rec1fe, 
28-XI-1890). 

IV Apaixonado pelos costumes 
indígenas 

D esde muito cedo, José Geraldo revelara particular in
teresse pelos costumes indígenas - caca, pesca, dan

ca, armas, instrumentos festivos, alimenta~âo . 
• "Era- no dizer do Acadêmico Teles Barbosa seu suces
sor na Academia Fluminense de Letras, - infatigável pes
quisador dos hábitos e das coisas dos índios do Brasil, que 
ele investigava e estudava com singular carinho. Sa
bia-lhes os costumes mais recônditos, detinha-se a exami
nar, com encantamento e emocão surpreendentes, os obje
tos por eles fabricados, conhecia inúmeros segredos da sua 
miraculosa flora e nunca se fatigava de contemplar, curioso 
e penetrante, nos museus públicos e mostruários de colecio
nadores particulares, os utensílios dos índios do Brasil, os 
desenhos bizarro de que eles, caprichosamente, enfeitavam 
as suas ·aliavas, o entraçado delicado e curioso com q~e 
preparavam os seus tacapes, o apuro e o gosto com que dls
P.Unham as penas multicores dos seus festivos cocares" 
.(Discurso de posse na Academia Fluminense de Letras); 

José Geraldo redige este nota consagrada aos "índios 
pu ris ou purys": 

"V. Guiraporu. O Padre Gay ("Rev. do lnst. Hist.") 
diz que purl ou poru significa antropófago. Segundo Emí
lio Zaluar, quer dizer manso. Para Montoya, como já vi
mos, poru -_comedor de carne humana etc. O fato, po
rém, e que os lndios Puris são mansos, muito mansos ate, e 
como tais foram sempre tidos no Rio de Janeiro e ainda o 
são hoje nas margens do Rio Doce, em Minas Gerais. A tribo 
dos Puris merece estudo especial; algures ouvi dizer que es
sa tribo não deveria, propriamente falando, ter esse nome 
de tribo; os Puris são como uma transição entre a selvageria 
e a civilizacão, e, talvez, uma roca cruzada de índios e colo
nos. Possuf um glossário resumido dos termos desses índios 
o Rio Doce, em Minas; colhi-os dos lábios de um velho mo
rador naquelas paragens". 

Quanto os índios coroados, afirma que ''têm tal nome 
por causa dos cercilios que trazem, feitos com tirirlca ou 
capim navalha''. 

Dignas de relevo estas observa~ões, desfazendo 
equívocos: 

"Manitô é palavra usada por Goncalves Dias, Bernar
do Guimarães e muitos outros indigênoras, referindo-se aos 
nossos índios; não. têm razão, porque a palavra pertence 
aos pele-vermelhas, liga-se-lhes à cren~a, algum tanto dife
renciada, de nossos indígenas". 

Sobre escalpo, estende-se em consideracões, cabendo 
aqui este trecho: "Alencar, em "Iracema", é::lá o escalpo 
entre os nossos índios: é erro flagrante. Não o tinham os ca
luniados Brasís. A própria palavra escalpo é adaptacão do 
anglo-americano scalp' '. Reporta-se ao ''Dicionárió Pro
sádico" de Carvalho e João de Deus que consigna escalpo 
e a Ta_ylor- Words an Places, pág. 305. 

"Em que pese a Couto Magalhães", -esclarece em 
outro ensejo, - "é claro que os nossos índios domestica
vam animais. V. o próprio Couto Magalhães, Lery, Goeldi 
etc. V. "Rev. Hist . ", 1858, pág . 401 e 1862, pág. 444. 
Wappaeus fala de macacos domesticados, que são tantos 
nas cabanas indígenas, como os próprios índios (Georg.; 
264-265)" . 

Atente-se nas palavras com que examina no vocábulo 
Cauim:: 

NEHENGAJARA 
"Cauim: - É, entre os Brasís, toda a bebida fermen

tada, mas apenas fermentada, porque eles não tinham 
propriamente o álcool (que a civiliza~ão lhes trouxe): · 
faziam-na e fazem-na de várias plantas e frutos, v. g . , do 
milho (abati), mandioca, caju etc. A palavra não vem de .. • 
acaju ou caju, embora, sendo esta fruta a melhor para o 
cau1m. De mais a mais, o cauim sempre foi o "champa
nha" indígena, reservado apenas para festa - cau•m
pipia ("banquete de cauim"); de ordinário, de uso trivial, 
a bebida nunca foi outra, além da água, do que a ticJuara, 
nome que passou no Norte para o Luso-Brasileiro, e o que 
geralmente chamamos refresco, como cajuada etc" . 

Considera o indígena "mais inteligente que todos os 
Teodoros Sampaios juntos", como afirma num arrebata
mento muito característico, ao fixar-se na palavra 
"botucatu". 

Multiplicam-se as exclamacões e juízo~ seus neste tom: 
"Que prodígio e farmacopéia"indígena! E preciso acabar • 
com a infâmia dos emboabas contra os índios,-de serem es
tes uns pobres idiotas, uma raca inferior qualquer!" (in es
tudo sobre a etimologia de Taubaté, transcrito no livro de 
Félix Guisard Filho: Nomes, Limites e Braz:ões. ltacu
russsá. Achegas à História-de Taubaté- Atena Edito
ra, 1939). 

Era José Geraldo Bezerra de Menezes, na frase de Es
cragnolle Dória; "o !Jrande amigo dos índios, no espelho de 
Nóbrega e Anchieta ' (Rio 20-1-1932) ": E foi, no dizer de 
Silvio Romero, "o mais decidido admirador do índio ameri
cano" (dedicatória de Provocações de Debates, 
11-2-1911). 

Em 7 de dezembro de 1910, escreve-lhe o Dr. Alexan
dre Bernardo de Moura, então Consultor Jurídico do Minis
tério da Agricultura, com o fim, textualmente, - "de 
apresentar-lhe o portador Alípio Silveira, funcionário do 
Servico de Protecão aos Selvícolas, que vai da parte do Sr . . 
Rondon ouvi-lo á respeito desse Serviço". 

Estava, já se vê, credenciado para pertencer, com9 per
tenceu, à Sociedade de Etnografia e Civiliza~ão dos lndios 
de São Paulo. 

V - Mestre do tupi-guarani 

O professor Oscar Przwodowski assinala que- "o fei
tio mais curioso desse grande espírito fluminense, 

desse grande varã.o brasileiro, foi justc:'mente a cu!tura da 
indianalogia", aditando: "Podemos d1zer que Jose Geral• 
do Bezerra de Menezes foi, realmente, o maior tupinólogo 
brasileiro, e que, ainda hoie, os seus trabalhos esparsos ou 
inéditos revelam essa acuidade de pensamento1 essa vaca
cão de verdadeiro filólogo. Poucos têm-sido os homens que 
álcancaram conhecer o significado dos nossos termos indí
genas, como ele o conheceu, revelando mesmo em assunt~s 
controvertidos a genuína interpretação da palavra. Tal e, 
por exemplo, a significação de Paquetá, que e~e soube de
finir, magistralmente, como Pedras do Céu, tao ao sabor 
da imaginacão indígena, que as presumiu caídas do espaço 
na beleza cristalina das águas da Guanabara. Tão bem co
nheceu a lín'lua tupi que a versava perfeitamente". 

Caracter~stica a maneira por_ que, em carta a Manoel 
Felício, se refere a Clodomiro de Vasconcelos: "Quando lhe 
tornares a escrever, dize ao canhembora de ltacuruçá que 
ando com muitas saudades dele, pois não és mais cotlara 
dele do que eu, para que te prefira a mim". 

Oscar de Macedo Soares, autoridade na matéria, 
considerava-o muitíssimo. Nem preciso ir além deste sing_elo 
depoimento: "Recebi suas cartas e muito agrade~o '! in!or
macão e valiosa opinião que reproduzo na conferencia" 
(RiÓ, 1 °-VII-1909). , 

No artigo Em torno de nossas letras (' '0 Estado -
Niterói, 17-111-1921 ), Manoel Benício, familiarizado com o 
tema, exprime sua admiração por J_osé Geraldo Bezerra ~e 
Menezes, - "um dedicado e entusiasmado a tudo que d1z 
respeito à nossa etnoloffia e lingüística ameríndicas. Sempre 
o consultamos sobre taiS assuntos, pedindo-lhe lições". 

VI - Bombardeio de consultas 

5 ujeita-se a ininterrupto bombardeio de consultas. 
Assim, Domingos de Castro Lopes, em 28 de no

vembro de 1920: 
"Gratíssimo às suas eruditas achegas, que todas vou 

aproveitar no artigo com que pretendo pelo nosso Gil Blas 
refutar a origem Poracy, dada cerebrino mente pelo Dr. B. 
R. J. ao nome do nosso amado Brasil". 

Do mesmo modo, Everardo Backeuser: 
"Devo realizar na próxima quinta-feira a minha pales

tra sobre os "Sambaquis"; ficaria muito lisonjeado se ti
vesse a honra· de sua presenca. Não menos agradável seria 
poder eu citar a sua opinião quando elucidasse a origem do 
vocábulo guarani" (Niterói, 6-X-1918). 

E foi atendido, como se vê do agradecimento às "cartas 
elucidativas da origem da palavra Sambaqui": 

''Fico-lhe grato por todos os seus incômodos em ter estu
dado e me esclarecido sobre o controvertido ponto com a 
sua exuberante ilustracão de história e indianismo. Ao pu
blicar a minha palestrá, darei uma súmula do seu modo de 
ver que por certo será muito apreciada pelos intelectuais" 
(Niterói, 26-X-1918). 

Torna Backeuser: "Seria possível ao amigo me telefonar 
amanhã de manhã (para Niterói 320), dizendo-me o senti
do exato das palavras ltaipava, Igarapé, Tauá,
lgaitiva?'' 

É de Simoens da Silva, esta consulta: "A fim de atender 
a pedido de quem me é muito caro, rogo-lhe a fineza de 
responder-me qual a melhor tradução da palavra guarani 
ltapecirica?" (Rio, 16-V-1919). 



·--

VII - Perspicacíssimo americanista 

R eferindo-se às "línguas" ou "idiomas brasílicos", 
. · •sse c.rios de Laet que o seu- ~ultor era o finado 

genera1 Co.,. ..... lhães. E acrescentou: "Outro compe
tente eu o tettt.e • Sr; Dr. José Geraldo Bezerra de Mene
-zes, conscienciMO, Watigável, perspicacíssimo americanis
ta" (Novíssimas achegas - "Jornal do Brasil", Rio, 
13-2-1913). 

Em 25 de janeiro de 1922, recebe este ofício: "Tenho a 
honra de comunicar que, em sessão ordinária do Comitê Or
ganizador do XX Congresso Internacional de Americanis
tas, realizado no dia 25 de janeiro do corrente ano, foi V. 
Excia . reeleito membro efetivo do Conselho Consultivo do 
mesmo Comitê''. 

Anteriormente, por intermédio do Dr. Simoens da Silva, 
recebera o convite, de que declinou, para participar do 
XVIII Congresso de Americanistas realizado em Londres. 

O Secretário da Legacão do Equador, Tomás Vega To
rol, em 27 de janeiro de 1 ~23, apelando para "sus grandes 
y profundos conocimientos", pede-lhe a opinião sobre di
versos pontos: 

"Segun Von de Steinen, la forma legítima del apellido 
seria "Caraibe" y non "Caribe" como se dice y escribe, y 
su significado parece ser "Extranjero". Cómo opina Ud? 

Cómo interpreta la palabra "Guarani"? 
Cómo interpreta la palabra "canare"? 
Cúal es la origen probable de los caribes, y cúal fué la 

dirección que seguieron em su emigración? 
También se sostiene entre nosotros, que el monumento 

de Chavin de Huantar, en el Perú, a las cabeceras del More 
non, via fluvial que corre directamente hacia nuestro rio 
Santiago, mucho tiene que ver con los caribes. Que opina 
Ud? 

En los estudios lingüísticos, de grande importância será 
resolver ciertas denominaciones, cuyas interpretaciones 
contradictórias son prejudiciales; una de ellas, entre noso
tros, es la seguinte: "carapungo". Este nombre se encuen
~tra em nuestra cordillera oriental, varias veces repetido, y 
aplicado a lugares semejantes; unos lo traducen por "puer
ta, entrada de los caras", en vez de "puerta de cuero" que 
daria el significado quichua. Cómo opina Ud?" 

Outra ampla consulta "sobre algunos puntos de la lin
güística Guarany, que tanto nos interesa a todos los Ameri
canistas", chega-lhe do Museu de La Ploto, República Ar
gentina, em 17 de dezembro de 1915, formulada por Lafo
ne Quevedo: 

"1 a. Como vino a dar el nombre "Copacabana", que 
es del Perú ai Brasil? 

2°. "Guanabára" ou" Guanabará"- Desearia cono
cer los araumentos que establecen el significado "bahia" 
de "Guá'.,. y "-grande" de "na", en vista de que hay una 
grande estirpe UA-NA em la América del Sud, a la que no es 
ajena la misma estirpe "Guarany", 

3°. Dado el caso que los índ1os de estirpe "Guarany" 
oían y se apellidaban de "Aba"- "Nombres"- cosa tan 
usada entre índios como significado de su nombre nacional 
- cual fué el origen de ese nombre "Guarany", cuyas eti
mologias non son '!'uy satisfactórias - '!.o propong«! esta: 
- UA-RA- "parc1al•da~" ~ y NJ,, suf11o ·de ·plurahdad o 
demonstrativo; - porqué eso eran los UA-RA-NI de las is
las, en el Rio de La Ploto. ·Lo curioso es que asi como habia 
UA-RA-NI en el Delta, habia NI-UA-RA en el alto Paraná: 
estos eram de estirpe UA-YA-NA, UALACHU, TAPE ó ARE
CHANE, en el qualquier caso de los TA-PU-YA de Gabriel 
Soares de Souza etc." 

Entre os papéis de José Geraldo não encontramos res
postas às consultas; nem tinha por hábito retirar cópia de 
suas cartas, fossem quais fossem. 

Sobre a expressão "caribe", deixa esta anotacão: 
"M. "Caribe", no Vocab. Quer dizer "antropéifago", 

comedor de gente (poru é o que come por hábito: de para e 
u). Caribe - canil;;al; refere-se aos perseguidores antilha
nos'.'. Segundo o bravo indigenista Couto de Ma!jlalhães, 
"a raiz car ou ra envolve a idéia de dilaceracão' ... , etc. 
Como exemplo, auará". · 

"Dir-se-ia que até hoje vigora a Carta Régia de 6 de 
maio de J 758 ... 

"A célebre aldeia de Sapopemba, de que já falava 
João de Lery, passou a chamar-se Deodoro; Paraíba, a 
gloriosa aldeia de Piragibe, ainda ontem a mudaram para 
João Pessoa. 

"Pouco importa a nobreza dos nomes novos: o fato é 
que os nomes indígenas vão desaparecendo. 

"Chegou a vez agora do sacrifício de uma das 
Mocanf1uês. 

Ass1m justifica José Geraldo a segunda argüicão: 
"Conforme se sabe, são como 'que "irmanaJas" estas 

duas ilhas na Bahia de Niterói ou Guanabara - Mocanguê 
Grande e Mocanguê Pequeno. 

"0 nome indígena significa justamente isto:- "Duas" 
ilhas, ilhas "Gêmeas", ilhas "Mabacas", ilhas "lnco
nhas". Como todo nome indígena, vale' uma definição pelo 
gêner~ próximo e diferenca específica. 

"E a etimologia da palavra, e dêmo-la e explicâmo-la 
há anos em jornais de Niterói, respondendo à consulta que 
nos fizera a respeito o saudoso indigenista Capitão Manoel 
Felício, e, só mais tarde, veio repeti-la e confirmá-la o Mes
tre, Dr. Miguel Tenório de Albuquerque, em seus Aponta
mentos para a Gramática Abanheê (Apud "Revista do 
Museu Paulista", t. XVI, pág. 372}, qu1séramos apenas 
que se lembrasse de sermos nós quem a descobrira . 

"Na própria etimologia está mais uma razão para não 
se mudar o nome de um a das Ilhas, pois a outra ficaria 
" uma só", e Macanguê inclui a idéia de pluralidade: quer 
dizer- duas". 

Deu-lhe ouvidos o General Moreira Guimarães, presi
dente da Sociedade de Geografia, qual se vê da carta publi-
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cada em ' '.0 Estado"- Niterói, 19 de novembro de -1932: 
"Declaro, foi água na fervura ... Tanto que conhecido o 
seu artigo, logo abando!'aram a idéia da mudança de nome 
de uma das Mocangues os promotores desse movimento. 
A verdade é que a razão está ao lado do excelso cultor das 
letras. Acredite: prestou serviço notável o meu amigo, pu
blicando aquele artigo esplêndido. Nesse terreno estou com 
o seu espírito luminoso. Não se apagam, não devem ser ex
tintas as tradições do nosso país. Por elas, é a história que se 
Faz com segurança". 

VIII - Defesa da toponímia 
brasileira 

P retendeu-se mudar r.ara o nome de antigo Diretor do 
Lo ide, o da Ilha de 'Mocanguê Pequeno". "A infeli

císsima proposta, sobre criminosa de lesa-Pátria, redunda 
no mais ridículo absurdo", assevera então o Dr. José Geral
do no arti~o As "Mocanguês" ("O Estado" - Niterói, 
4-XI-1932). 

Ã primeira assertiva, oferece os seguintes fundamentos: 
"Os bons patriotas não devem deixar que a nossa To

ponímia Brasileira se continue a converter em míseros pa
limpsestos onde se vão apagando os belos, tradicionais e 
significativos nomes indígenas trocados por feios e inexpres
sivos nomes portugueses ou de quaisquer personagens mais 
ou menos notáveis na ocasião. 

"0 mal vem desde a Velha Metrópole que nos borrou 
todo o mapa do Brasil, comecando por este nome lindo e 
musical de Niterói ou Guana6ara que o expedicionário lu
sitano substituiu por Bahia do Rio de Janeiro. Assim, tu
do o mais. 

"Em Portugal, sempre houve ojeriza pelos nossos no
mes indígenas. O próprio ensino do Tupi-Guarani era proibi
do no Brasil Colonial. 

"Por Carta Régia de 6 de maio de 1758, mandou o Mar
quês de Pombal (que não pode ser santo de nossa devo~ão) 
elevar a vilas as aldeias dos Jesuítas, que contassem mais 
de 50 fogos "com denominacões de lugares de Portugal". 
Entre outras, foi a aldeia "PaÚpina" elevada a vila pelo ou
vidor geral de Pernambuco, Bernardo Coelho da Gama Pas

. sos, no dia 1 a de janeiro de 1760 com o título de "Vila Nova 
Real de Mecejana da América". 

Mecejana nunca foi o nome indígena da antiga aldeia 
cearense, torrão natal de José de Alencar, que assim erra
damente o supunha, e tanto o poetizou na maravilhosa 
Iracema. 

IX - Vocáculos híbridos formados 
do português e do tupi-guarani 

E m notas avulsas, datadas de 25 de setembro de 1888, 
detendo-se sobre o hibridismo gramatical, reporta-se 

ao conceito de Aulete: "defeito que consiste em formar uma 
palavra de duas ou mais línguas diferentes". Acentua que 
Morais, pensando melhor, não se refere a defeito, e sim, 
unicamente, a "palavras compostas de duas línguas". A 
seu ver, em nada os hibridismos vêm deslustrar o idioma, 
por mais culto. Entre nós, os vocábulos híbridos são no geral 
cheios de vida, sumamente expressivos e impostos pelo 
meio. 

Exemplos: 
"Linguará - intérprete: do português língua e do 

tupi-guarani iará, que quer dizer senhor ou dono; senhor 
ou dono da língua ("Rev. do lnst. Hist., 1856, pág. 439). 

"Brancarana - mulher mestica das rocas branca e 
preta, mas quase branca, tendo apÍtnas restós ou vislum
bres de africanismo: da português branca (Adjetivo subs
tontivado; como simples adjetivo, estaria qualificando mu
lher. Lei do contágio de -Darmstetter. Vid. João Ribeiro, 
Lições de Gramátlca Portuguesa etc., ed. de 1887, 
pál'l· 36) e do tupi-guarani rana, causa parecida (Monto
yaJ ou também- espúria, bastarda (von Martius); pareci
da com branca, ou melhor, branca farsa, não 
verdadeira. 

"Canarana - uma gramínea semelhante a cana, po
rém mais fina: do português cana etc. 

"(Vid. sobre estes dois últimos vocábulos: Bittencourt 
Sampaio, Poemas da Escravidão, de Lc;~ngellow, Rio de 
Janeiro, 1884, Notas, págs. 35-37. E uma tradu cão 
magnífica)". • 

X - O hino de "Tupan Cy" 

E xímio conhecedor do tupi-guarani, José Geraldo tradu
ziu o Hino de Tupon Cy, que, segundo manuscrito seu, 

"no idioma indígena compôs no ano Cle 1719, o Rev. Padre 
Nicolau de Siqueira, da Companhia de Jesus, para ser can
tado na ocasião da mudan~a dos Santos da igreja para a de 
Taguahy, templo este que teve princípio em 1720 e foi aca
bado em 1729" . 

Eis o hino em língua tupi: 

Tupan Cy angaiwólma, 
Santa Maria ,..., 
De reçá baraussurara 
Xe anga rebehecara. 

Eré catú xe peavú, 
Anhanga recó sui, 
De Rera pousan geky, 
E moça i nan xe ré . 

Angaipava rupi 
Barausuva rerequara 
Xe je kumene curini (1) 
Mocahen xe r'angara. 

Baé-aiva ressein, 
Xe angra raussupave, 
Eracó xe rajupire 
Santa Maria ·xe jara. 

Deverava rouaque, 
O txy guaracy ossema! 
Jacy tata que pehenna, 
Onhememeve coémma. 

Paraussúva eré nhemma, 
Rei i pa rete Apuava, 
Ara ussuva remondé 
Em bahi anga i pava. 

Boya o inharon, ressé, 
Eva o sendú co moemma! 
O jaur Adão anga i pava 
Cy verava oré mad!ma . 

Tava ressé bantxerarr 
O Y essé se cutuçara; 
De rovaque onhcmisne 
Santa Maria xe jara. 

Versão 

Ó sublime Mãe de Deus, 
Maria, Senhora e Santa, 
Olhos brandos, compassivos, 
Minh'alma enferma levanta . · 

Poderosa socorrei-me, 
Da infernal tentação 
O teu nome é forte escudo, 
Sêde minha proteção. 

O peso do vil pecado, 
Até a morte me oprime, 
No momento en que arrancar, 
Propícia sede a meu crime. 

Sem aquele tragador 
Louvar-vos-ei nessa altura, 
Maria, Senhora e Santa, 
Fazei a minh'alma pura. 

Da sua vista argentada 
Que alumia-vos, Senhora, 
Humilha-se o sol nascente, 
Esconde-se a própria aurora. 

Afastai nossa tristeza , 
Dai aos mortos alegria, 
E perdoai nossos pecados 
Naquele último dia . 

A lisonjeira serpente 
Foi de Eva a enganadora! 
Caiu Adão no pecado, 
Fostes vós a salvadora. 

Do mundo todo a grandeza, 
Cidades em harmonia, 
Em vossa presença é nada, 
Senhora Santa Maria . 

(1) "O verso - xe je kumene curini - não tem no português 
termo com que se possa justamente expressar aquele momento 
rápido que a alma despreza o corpo, - é esse momento de que fa
la o poeta", esclarece José Geraldo . 



Sai a lume, na décima 
quarta edição, O Problema da 
Dor de Monsenhor Mello Lula. 
Êxi;o su rpreendente. Mas, o 
sucesso do livro- di-lo D. José 
Pereira Alves - deve-se, além 
d~ assunto, às qualidades do 
escritor. 

O seu estilo, preciso e 
atraente, impressionou mes
tres da lfngua, que fizeram ir
radiar tópicos da obra, repro
duzindo-os em antologias ou 
I ivros didáticos. O autorizado 
Sá Nunes, transcreveu o " Diá
logo sobre o sofrimento", na 
Língua Vemácu la (49 ano, H 
ed. Saraiva e Cia, São Paulo, 
pág. 303) e Malba Tahan 
trasladou outra página do en
saio para as Lendas do Céu e 
da Terra (5~ ed., Ed. Getúlio 
Costa, pág. 58). · 

Nas sucess ivas edições, pro
va irrefragável do interesse 
que a obra desperta, nemine 
discrepante, o encômio de 
famosos intelectuais à pena de 
Monsenhor Mello Lula: Lacer
da de Almeida, Augusto de 
Lima, Afonso Celso, Dom 
Aquino Correa, Levi Carnei
ro, Cláudio se Souza, Fel(cio 
dos Santos, Berilo Neves, 
Monsenhor Benedito Marinho 
e tantos mais. Eis a impressão 
de Augusto de Lima : "tão ele
vada é a . psicologia que ele 
traça do sofrimento, tão en
genhosos são os argumentos a 
favor do mérito das lágrimas, 
que, por um divi no paradoxo, 
a dor se faz desejável, como 
uma fonte de prazer espiri 
tual". 

A experiência no trato das 
almas, o t irocínio nas letras 
jornal fsticas, atividades a que 
se consagrou, consagrando-se, 
levaram Monsenhor Mello Lu
la, percuciente analista dos es
p1 ritos sofredores, versado nos 
seus segredos, a escrever um li
vro de meditação e ternura pa
ra o homem do povo, e aqui 
tomamos a expressão, qual o 
pensador, no sentido de média 
e normalidade. 

Mais que tudo, saliento o 
senso cristão, o alto senso cris
tão, que inspira estas páginas, 
banhadas em pura linfa evan
gélica. Sua leitura enleva, con
forta, faz sentir e pensar. Pen
sar sobretudo na dor, como 
bênção de Deus e caminho da 
perfeição. 

Há uma filosofia nestas li
nhas consoladoras, é a filosofia 
das parábolas de Cristo. A idéia 
central, o fu lera dos pensa
mentos, o autor o desenvolve 
com singeleza cristã: "A uva 
esmagada nos dá o vinho de-, 
licioso, o trigo pisado nos 
fornece o pão que alimen
ta" ... 

Monsenhor Mello Lula, exí
mio apóstolo da Boa I mpren
sa e da Santa Missa, atenção 
presa ao sobrenatural, escreve 
com a nítida preocupação de 
preparar o caminho à Graça Di
vina. Autêntico condutor de 
almas} 

Professor de coragem o seu 
trabalho é, neste sentido, e 
deveras, uma fortaleza contra 
a descrença. A palavra que 
repercute em todas as páginas 
é a de ânimo, quietude, oti
mismo, esperança e amor. 

Esta obra, impregnada de 
verdades eternas, oferece-nos a 
única solução do problema da 
dor, pois "só o cristianismo 
profundamente vivido o resol
ve em sua plenitude", confor
me afirmação textual do Pe. 
Leonel Franca, S. J ., no pre
fácio ao Confiteor, de Paulo 
Setubal. 

Modesto e bom, piedoso e 
apostólico, o nosso Bougaud 
escolheu este caminho árduo : 
consolar sof redores, despertan
do-1!1es simpatias pela dor sal
vadora . Segue, à 1isca, o exem
plo de Maria Imaculada: "Eu 
te advi rto (disse a Virgem Se
nhora "falando com uma sua 
serva) que não há exercício 
mais proveitoso e útil para a 
alma, que o de padecer: porque 
dá luz, desengana, e aparta o 
coração humano das coisas 
terrenas, e o leva a Deus, e 
Sua Majestade lhe sai ao en
contro, porque está com o atri
bulado e o livra, e ampara" 

(Pe. Manuel Bernardes, Luz 
e Calor, tomo I, pág. 358, 
Edições Cultura, 1944). 

O Problema da Dor, repo
sitório de esperanças, tem que
brado a resistência de mui
tos. Quantos, após sua leitura, 
abraçam a Cruz , exclamando: 
Eu vos amo, porque sois o 
caminho da Salvação. 

A dor, irmã da vida, é a 
estrada mais próxima que con
duz, pela humildade e pela 
oração, os corações sequiosos 
de paz ao encontro de Cristo. 
O sofrimento que não apóia 
na proteção divina desvala, ne
cessariamente, de decepção em 
decepção, de desassossego em 
desassossego, no desespero sem 
t réguas. 

Na dor, o cristão se asseme
lha ao . Filho de Deus, vítima 
de nossa Redenção. E aí está 
a dignidade do sofrimento. 

O dogma da expiação, tão 
esquecido hoje em dia, diz 
Lacerda de Almeida, o inolvi
dável jurista e mestre univer
sitário, é a base mais sólida 
e a verdade mais fecunda de 
nossa crença católica. 

Prefácio à 14~ edição de O PRO
BLEMA DA DOR, de Monsenhor 
Melo Lula. 

--------------------~ 



Vida Sobrenatural, 
Base do Apostolado 

O apostolado é a própria 
fé em movimento, a oração e 
o trabalho, o foco de luz que 
se irradia, in caritate Christi. 

Conhecidas as palavras de 
Joaquim Nabuco, exaradas em 
Minha Formação, um dos pri
mores da I iteratura nacional: 
"Essa vida exterior, eu sei bem, 
não pode substituir a vida in
terior, mesmo quando o esp(
rito de caridade, o amor hu
mano, nos animasse sempre em 
nosso trabalho". 

Para que evitadas interpre
tações dJ bias, aponto o signi
ficado de vida interior, com a 
definição de Dom Chautard: 
"o estado de atividade de uma 
alma que reage, a fim de regu
lar suas inclinações naturais e 
se esforça por adquirir o há
bito c:E julgu e se dirigir em 
tudo consoante as luzes do 
Evangelho e os exemplos de 
Nosso Senhor" ("A alma de 
todo o apostolado). 

Cumpre ao católico ser aten
to, resistente, perseverante. 

Da endclica l''lystici Corpo
ris Christi~ em que é exposta 
aopovocristãoadoutrinadoCor
po M(stico, transladoestaslinhas 
de Pio XII: "Nem perdem de to
do a vida sobrenatural, os que 
pelo pecado perderam a cari
dade e a graça santificante e 

por isso se tornaram incapa
zes de mérito sobrenatural, mas 
conservam a fé e a esperança 
cristã, e alumiados pela Luz 
celeste, são divinamente esti
mulados com (ntimas insp i
rações e moções do Espfrito 
Santo ao temor salutar, à ora
ção e ao arrependimento de 
suas culpas". 

As tentações, ou melhor, as 
nossas fraquezas nos impõem 
vigilância indormida. O católi
co está sempre de sobreaviso, 
para enfrentar os próprios er
ros, as próprias paixões, as 
próprias misérias, humilhando
se, vencendo crises espirituais, 
conciliando-se e reconciliando
se, permanentemente, com 
Deus. 1: um militante interior. · 

Abroquelado em suas con
vicções, orando continuamen
te, como aconselhava São Pau
lo (sine intannissione orate). 
vivendo a vida cristã em toda 
a plenitude, não lhe será diff
cil irradiar a fé, difundir a 
Boa Nova, estender o Reino 
de Deus. Santificação e aposto
lado, amor de Deus e amor do 
próximo, na hipótese, são ex
pressões que se completam. 

A cooperação dos leigos na 
obra divina pressupõe esse cu i
dado, essa vida sobrenatural, 
que lhe serve de esteio. "Aque-

Geraldo Bezerra de Menezes 

le que permanece no Cristo 
produz muitos frutos" (Jo. 
15-15). Ou, o que é o mesmo: 
"Aquele que crê em mim fará 
também as obras que eu fa
ço" (Jo. 14-12). 

A mil (cia do Senhor não 
pode compor-se de indigentes 
espirituais, de católicos só e~ . 
nome, de pusilanimes, de me
d(ocres, em uma palavra, de 
homens sem altivez cristã. Por 
seu enunciado, sua natureza 
e caráter espedfico, significan
do movimento, vida, expan
são - força é reconhecer que, 
nas fileiras do apostolado, não 
há lugar para o leigo adistri
to à v ida devota ou contem
plativa, nem para o que se 
deixa vencer pela inércia ou 
pelo pessimismo, despreocupa
do com o futuro da Igreja. 
Pio XII confirma o asserto 
quando pondera que, para o 
leigo participante da Ação Ca
tólica, "o adveniant regnum 
tuum é não só o voto ardente 
de suas preces, mas também a 
diretriz de suas obras" ( En 
c(clica Summi Pontifica1Us). 

Convém insistir na famosa 
ponderação de Santo Tomaz: 
·"Somos chamados da vida 
contemplativa para a vida ati
va, não sob a forma de sub
tração, mas de adição". 



GERALDO BEZERRA 
NA PALAVRA DE 

PIZARRO 
DRUMMOND 

O Tribunal Regional do Trabalho 
prestou significativa homenagem ao 
Ministro Geraldo Bezerra de Mene-

U m fato cultural do relevo e de 
alto interesse para a Justica 

do Trabalho ainda não repercutlu 
aqui, neste Tribunal Regional do 
Trabalho, neste Pleno, ao menos; 
e é por isto que peço vênia a V. 
Exa. Sr. Presidente, e a meus emi
nentes que para agora referi-lo. 

Quero aludir à mocão endere
~ada ao mui eminente Ministro 
\»eraldo Montedônio Bezerra de 
Menezes pelos Senhores Conse
lheiros do Conselho Federal de 
Cultura, no momento em que Sua 
Excelência deixava a Vice
Presidência e a Presidência a que 
como tal vinha excercendo. ' 

Os Senhores Conselheiros que 
assinam esse documento têm ex
press~o nacional, vale a pena 
menc1onar os seus nomes: Gerar
do Melo Mourão, José Cândido 
de Carvalho, Newton Rodrig_ues, 
Hélio Silva, Abgar Renault, Ray
mundo Moniz de Aragão, Hélc1o 
Uchôa Saraiva, Marcus Accioly, 
Francisco lglesias, Cesar Leal, 
Vasco Mariz, Evaristo de Morais 
Filho, José Ferreira Guiar, Mario 
Chamie, Antonio Callado, Carlos 
Chagas Filho e Vamireh Chacon. 

O documento faz referência à 
solicitude e às realizacões do in
signe Ministro GeraldÓ Montedô
nio Bezerra de Menezes q_uando à 
frente do Conselho Federal de 
Cultura. 

Alude aos "incontáveis pare
ceres e pronunciamentos, invaria
velmente aprovados e aplaudi
dos, iá ~ue marcados pelo senso 
de equilíbrio e elevaçao de con
ceitos"; refere, mesmo, o que 
qualifica de "notável contribui
ção aos estudos e à colaboracão 
sem conta de cunho históricÓ e 
literário" . 

Diz textualmente que o Con
selheiro Geraldo Bezerra de Me
nezes: "Em verdade, realizou 
trabalho sólido da Vice
Presidência do Conselho, dando
lhe novo impulso''. 

Ora, sr. Presidente, nós to
dos, da Justiça do Trabalho, bem 

zes, com o pronunciamento do juiz e 
escritor Pizarro Drummond na ses
são de 24 de agosto de 1989: 

sabemos das altas qualidades 
morais, intelectuais e dos incensu
ráveis valores do nosso - muito 
nosso - Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes. 

Ele presidiu o antigo Conselho 
Nacional do Trabalho, órgão que 
s~ transformou no Tribunal Supe
rior do Trabalho. Ele, foi aqui, 
nesta Primeira Região, Juiz
Presidente da Segunda Junta da 
Co'!ciliação e Julgamento - lá 
esta o seu retrato na parede da 
Sala das Sessões -, como o en
contrei e conversei com carinho e 
honra durante o longo tempo em 
~ue lá estive, na respectiva 
titularidade. 

De lá da Segunda Junta de 
Conciliacão e Julgamento alcou
se o Minlstro ao Tribunal Supérior 
do Trabalho, de que foi o primeiro 
Presidente o instalador e 
organizador. 

A ele deve a Justica do Traba
lho os seus passos iniéiais de inte
gração no Poder Judiciário e -
por que não dizê-lo - o êxito ini
cial e sólido que então obteve. 

O Ministro Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes é, sem 
dúvida, expoente da cultura bra
sileira e bem merece este desta
~ue cwue lhe foi dado pelo Conse
lho Federal de Cultura. 

O documento a que ora me 
refiro faz referência às obras iurí
dicas e ao magistério universitá
rio do Ministro e Professor, à dire
cão da Faculdade de Direito da 
Oniversidade Federal Fluminen
se, à sua presidência da Acade
mia Fluminense de Letras ao exer
cício do cargo de Secretário de 
Educacão e Cultura do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Uma vida inteira dedicada 
aos bons servicos, à Justica ao 
Ensino e à ~ultÚra, em umá pala
vra, ao Pa1s. 

Sr. Presidente peco que se 
consigne em ata um vóto de lou
vor ao Ministro Geraldo Monte
dônio Bezerra de Menezes. 

l>"'H 
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POSSE DE HORÁCIO PACHECO 
NA ACADEMIA NITEROIENSE 

Geraldo Bezerra de Menezes 

A o transmitir a presidência 
da Academia Niteroiense 

de Letras nesta solenidade, que 
reúne tantos valores cuturais, 
muitas reflexões me ocorrem ati
nentes ao papel das Academias 
na formacão espiritual da nacio
nalidade:lsto sem omitir sua rea
cão, no domínio das letras, contra 
1'a vulgaridade cansada e ba
nal'', para expressar-me ao mo
do de Garret (''Viagens na Minha 
Terra", 1846, 11 vol., pág 113). 

Satisfaco-me reafirmar a 
crenca no lábor construtivo des
sas 'instituicões, mormentes em 
países novós qual o nosso, com 
áreas tão amplas de obscurantis
mo cultural. 

Núcleos de investigação e in
tercâmbio de idéias, as Acade
mias estabelecem clima de com
preensão e afinidade, básico ao 
progresso social. -

Ao invés de opor embargos à 
sua atividade criadora, devemos 
contribuir para maior difusão e 
prestígio das agremiações literá
rias, reconhecidamente de altíssi
ma significacão para as novas 
geracões. • 

Á Academia Niteroiense de 
Letras não nasceu agressiva e ja
mais se transmudou num fortim 
de enfants terribles das letras flu
minenses. ''Sem gravidade aca
ciana'' - a frase é de outrem -
foi sempre fiel aos seus objetivos 
de centro irradiador da cultura. 
Se, compreensivelmente, nesses 
primeiros anos de história, não é, 
nem poderia ser, das mais ricas 
em realizações, malgrado os es-

forcos das duas primeiras direto
rias, a que ora encerra o segundo 
mandato e a presidida pelo espí
rito empreendedor de T oledo Pi
za, se, de seus feitos, inexistem 
registros nos anais da cultura na
cional, ainda assim, ela represen
ta um movimento renovador, com 
o re,·uvenecimento literário da ca:
pita fluminense. Mais ainda. E 
bem um atestado da índole asso
ciativa, do equilíbrio, da vitalida
de e espírito criador da Velha Pro
víncia. De Niterói, especialmente. 

Estou co"victo de que a nova 
diretoria, integrada por nomes 
respeitáveis, realizara a proeza 
de vasto programa em prol da co
munidade, além do estímulo aos 
que revelarem vocacão para as 
letras e do aplauso aós que se im
puzerem culturalmente. 

Tais consideracões, de todo 
despretensiosas, estão retardan
do a alegria de ouvirmos a pala
vra de bom gosto, viva e ágil, do 
Acadêmico Horácio Pacheco, que 
vai traduzir o pensamento e as es
peranças dos que chegam, os no
vos donos da Casa. 

O presidente que se empossa, 
poeta e humanista, tem hoje du
pla incumbência. Também discor
rerá acerca do ''penacho'' nos 
versos de Castro Alves, exata
mente no ano em que se festeja o 
centenário de nascimento do poe
ta. Horácio Pacheco brinda-nos 
com o resultado de suqs pesquisas 
e estudos literários ao exaltar a 
estuante figura, expressão singu
lar de nossa poesia social. Certo, 
essa poesia está concentrada, 

fundamentalmente, nas estrofes 
da campanha abolicionista em 
que o escravo se torna a causa de 
graves preocupacões. 

A despeito dá admiracão na
cional pelas "tubas condoreiras" 
de Castro Alves, censores desar
razoados, raríssimos felizmente, 
timbram apenas em ressaltar o 
extraordinario poder verbal do 
cantor de ''O Livro e a América''. 
Avaliacão falsa e arbitrária. O 
vate legendário, nos seus anseios 
de liberdade e de justica, valores 
que se completam, refvi~dicou o 
dir,ito dos oprimidos. Em "Vozes 
d' Africa" e "Navio Negreiro", 
ferreteou tiranias inglória e pre
conceitos sociais. Mercê dos seus 
versos, ficou na história como ar
tífice da Abolicão, em verdade, 
"o grande acóntecimento social 
do século XIX'', no corretíssimo 
juízo de históriadores e 
sociólogos. 

Castro Alves foi, igualmente, 
um lírio de primeira. Desse e do 
épico, falara, com autoridade de 
professor universitário de História 
da Literatura Portuguesa, confrá
de o Horácio Pacheco, exímio co
nhecedor da sensibilidade e da in
teligência brasileira, além de cul
tor Cla arte de bem escrever. 

Dito o que, manifesto o reco
nhecimento à colaboracão dos 
companheiros de diretoriá e peco 
a Deus ilumine os novos dirigen
tes e lhes asse9ure votos favorá
veis à realizaçao de sua tarefa. 

Discurso pronunciado em setembro 
de 1947. 
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JOAQUIM NABUCO HOMEM DE FÉ E PENSADOR CATÓLICO 
Por vocaç~o apostólica, 

apraz-me - di-lo o livrinho 
com ' que estreei nas letras -
situar "Homens e Idéias à 
L~z da Fé". Ainda assim, n~o 
pretendo alongar-me na refe
rência à...--vida espiritual de 
ooqUiiÍt Na_Ruco e aos impac

tos_a_qué foi sujeita. Nem es
tender-me no exame do pensa
dor católico, que ressai em 
numerosos escritos do grande 
brasileiro. Porém, estou cons
ciente de que omitir o lado 
religioso em sua biografia, é 
deixá-la incompleta. Mais ain
da, é deturpá-la. 

E dizer-se, a despeito de 
sua formaç~o crist~. que este
ve durante anos afastado da 
Mater et Magistra, inclusive na 
fase de sua atividade parla
mentar. 

Sua ''reversão religiosa", 
expressao de que se utiliza em 
nota ao capítulo "Massangana" 
de Minha Formaçao, foi- pa
lavras suas - "a volta mis
teriosa, indefmível da fé". Eu 
completaria: o reencontro com 
as orações da infância. 

Para o seu afastamento do 
catolicismo, concorreram as 
idéias de Renan, que na obra 
sobre a vida de Jesus, escrito 
à revelia da Boa Nova, apenas 
vislumbrou a presença históri
ca do Mestre, ousando negar
Lhe a divindade. Que nao che
guem a tal extremo os "teó
logos" da pseudoteologia da 
libertaç~o. sermonistas de um 
catolicismo terra à t!)rra, vaga
mente sobrenatural, ~o distan
tes se situam das verdades 
absolutas ou dos mistérios di
vinos. 

O pensamento do escritor 
francês fora dominado pelo 
ceticismo- "a nota do tempo" 
na pondera-r~o de Nabuco. À 
época, o ceticismo n~o se dis
sociava do racionalismo e do 
liberalismo religioso, en~o 
apregoados "luzes do século". 

Nosso patrício n~o se furtou 
à límpida confissão: "Das influ
ências literárias que sofri, ne
nhuma iguala a de Renan". 
A quem, mais tarde, viria a 
reportar-se em termos capazes 
de espelhar a recusa às suas 
idéias: "o nosso ex-mestre 
Renan". ~ o que consta da 

· resposta a Eduardo Prado, 
de janeiro de 1896, atinente 
ao convite para redator-chefe 
do "Comércio de São Pau
lo". 

Desde logo, convém recor
dar que, em 1893, após vol
ver ao seio da Igreja, com a 
fé revigorada, escreveu, em 
francês, o livro Foi Voulue 
Mysterium Fidei, que viria a 
ser editado em 1971 pela 
Universidade de Provence. 

Da obra ent'ào inédita, al
guns capítulos, em linhas ge
rais, foram inseridos pelo au
tor em Minha Formação, ou
tros aproveitados nos textos 

religiosos de Penslles Détachlles 
et Souvenirs, de 1905. 

O redator da intruduç!o da
quelas páginas póstumas, Clau
de-Henri Freches, aftrma clara
mente: "A leitura de Renan 
lhe fêz perder a fé". A seus 
olhos, "a admiraç~o por Cha
teaubriand incentivou nele a re
ligiosidade". Tal fato reforçou 
em mim o apreço pelo autor 
de O Gênio do Cristianismo". 

Arredio à Igreja, Nabuco . 
não deixou de criticá-la e inves 
tir contra ela, na imprensa e nã 
tribuna Earlamentar. Não im
porta. Águas passadas não 
mcwem moinho, mormente para 
"o homem novo", de que fala 
o Evangelho. 

Medite o leitor no desaba
fo do intelectual brasileiro ao 
reconquistar o patrimônio da 
graça santificante, deixando ao 
largo remorços, decepções e 
amarguras. 

"Vem o dia em que, como 
a planta que procura o sol 
para não morrer, experimentei 
a necessidade quase física de 
me voltar para a verdade ab
soluta. Estava cansado da 
perpétua incerteza que fazia 
descrever em meu espírito os
cilações de um afastamento in
calculável". 

"No refúgio medidativo da 
religião", a que alude em car
ta de 14 de março de 1899, 
a Rui Barbosa, impregnara-se, 
fiícil, perceber-se, de uma 
força interior - o sentimento 
do divino. Daí, a -eloqüente 
indagaç~o: "se Deus n~o exis
te, por que esse sentimento 
teria brotado na alma huma
na?" 

Nessas meditações sobre 
Deus e o destino da pessoa 
humana, brinda-nos com a mais 
bela das advertências. Literal
mente: "Suprimi Deus e tereis 
espalhado sobre a própria 
luz a luta da morte. Au
mentai, pelo contrário, no vos
so coraç~o a intensidade, a 
evidência divina: a morte desa
parece do universo e se torna 
a crisálida da vida eterna que 
está em Deus." 

Transmite-nos outra noção 
imperecível no plano teológi
co: "Nao há sen~o Deus que 
possa aplacar a sede do infi
nito". 

Novo e, por igual, lumino- , 
so ensinamento, a traduzir- ' 
lhe a fé imperturhível: "Não 
há verdadeira religmo sem 
a consciência de que Deus 
e o homem e~o em relaç'ào 
contínua de atração. Essa 
consciência é o ato religioso 
elementar". 

São trechos, os que acabo 
de citar, de magnitude, espi
ritual. Mais que isso, de ins
piraç~o divina. -

As melhores páginas reli
giosas de Nabuco - cabe o 
registro - encontram-se nos 
dois volumes Foi Voulue -

l~--------------------~ 
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em tom destemeroso, equivale 
a dizer, sem qualquer respeito 
humanQ, feita na alocuçllo 
inauguru da Academia Brasi
leira, em 20 de julho de 1897, 
estampada nos fascinantes Es
critos e Discursos Literários 
(pâg. 197): 

"0 coraç'ào, que é a parte 
fixa de nós mesmos, está em 
mim voltado para o céu es
trelado, para a cúpula de ver
dades imortais, de .princípios 
divinos, que sucede ao traba
lho, aos esforços, às arden
tes decepções da vida". 

loaqaJm NabiiC!J 

No mesmo ano de 1897, 
nos festejos do centenário de 
Anchieta, proferiu memorável 
oração, com este aviso apos
tólico: "Não, senhores, não 
é o positivismo que ameaça 
o princípio religioso no Bra-

Mysterium Fidei e Minha For
maçao. 

Abra o leitor o último li
vro e colherá textos de ex
trema delicadeza espiritual. 
Quer na admirável confis~o: 
''Quando entrei para a Aca-

sil, é o indiferentismo que 
teceram-lhe, o que é multo, está em nossos corações, é a 
"a verticalidade moral"· De tibieza que está em nossos 
mim comigo, dou mais um espíritos, é esse abandono 
pa~. Louvo-lhe a verticalida- . das ·gerações futuras à sua 
de crist~ e cat>Iica. sorte, qualquer que seja, gra-

Em conferência pronuncia- v e sintoma nacional". 
da · numa Universidade ame- De lado a doutrina de 
ricana, analisou, a fundo, O Comte, integrada à paisagem 

demia - escreve Nabuco -le- Espfrito de Nacionalidade na cultural do tempo, sem 0 pre-
vava a minha fé católica vir- História do Brasil. Atento à tenso perigo de ameaçar-nos 
gem; sempre me recordarei do presença dos jesuítas no pro- espiritualmente, o radiante 
espanto, da comoção com que cesso da civilização brasileira, tribuno falou à nossa cons-
ouvi pela primeira vez tratar sua esta avaliação: "0 histo- ciência cris~. Tocou em pon-
a Virgem Maria em tom liber- riador pode marcar a fronte tos que ainda comprometem, 
tino" (pág. 6). Quer na pon- do Brasil Colonial, quer na por toda a parte, os católicos 
deração em torno da "neces- in1lincia, quer na adolescên- brasileiros: o indiferentismo, 
sidade superior a qualquer ou- cia, simplesmente com duas a tibieza, o abandono dos jo-
tra, de aumentar a influência letras: S. J. " (pág. 123). Da vens. Por falta do senso de 
da religião, a sua ação forma- conferência, trago à tomr este responsabilidade, continuamos 
tiva, reparadora, em todo o paralelo: "A diferença entre insenslveis â secular adver-
caso consoladora, em nossa vida as outras grandes ordens, filhas tência. 
púbiica, em nossos costumes da Idade Média, e os Jesuítas, Nabuco tinha cinco filhos, 
nacionais, no fundo trans- é que elas supunham a fé "herdeiros do melhor do seu 
missível da sociedade" (pág. triunfante e eles a fé em pe- sangue". como se dizia ou-
30). Quer, fmalmente, na opor- rigo" (pág. 133). trora. Entre eles, Monsenhor 
tuna observaç'lto: "Uma refor- Não raro, sou levado a admi- Joaquim Nabuco, artífice, en-
ma social, para ser agradável tir que a melhor maneira de tre nós, do movimento litúr· 
a Deus, exige que a alma do exaltar Nabuco, à conta de gico: Maurício NabuGo, a 
próprio operário seja purifica- seu bom-gosto e superioridade quem coube gerir as embaixa-
da em primeiro lugar" (pág. de espírito, é repeti-lo, sem das doBrasil no Chile, no Va-
245). maiores comentários. Veja-se. ticano e nos Estados Unidos, 

Outros, com justiça, enal- Do seu tesouro, .a confissão, e Carolina Nabuco. Esta, além 
~~--------------,de romancista de A Sucessora 

fêz-se biógrafa daquele que 
foi "esposo e pai impecável" 
E não deixou de focalizá-lo 
na prática religiosa. Testemu
nha-lhe, com ternura, "a fide
lidade à Missa e à oração" 
E adita: "Rezava a qualquer 
momento, lembro-me dele nos 
passeios de carro tirando o 
Rosário do bolso para rezar. 
Sabia de cor muitas orações. 
Tinha especialmente predile
ção pelo Te Deum e o Mag
nificat, ambos hinos de grati
dao" (Conferência de 5 de 
julho de 1969). 

Por último e em resumo, 
um elogio inteiramente ajus
tado ao homo Dei, que foi 
Nabuco. Ao biografá-lo, afrr
mou Celso Vieira, sem esque
cer-lhe a presença na cam
panha abolicionista: "0 que o 
eleva acima de tudo é a hu
manidade cristã de sua glória". 
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Acontecimento singular no ~ítio São José 
•• Belíssima festa. 
•• Das mais ~ignificativas. 
•• Assim foi o encontro, no Sítio São José, em Várzeas das Moças, a 
làmília do Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes e da que
rfüa aniversariante Odette Pereira Bezerra de Menezes, que completava 
'iCUs 70 anos. 
• O digníssimo e prezado casal fo i envolto pela carinhosa presença de 
.l420 parentes, entre os quais os 15 fi lhos, genros, noras, 42 neto. c os 
bisnetos João Alfredo e João Gabriel. 
•• Encontro marcado pela ternura, constitui-se em acontecimento vcr
d~dciramentc singular, desses que vencerão os tempos em nossa cidade. 
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PÁG. 6 - UNIDADE 

Trulstica a afirmativa de que, 
na posse acadêmica, incumbe 
ao intérprete a reflexão em tor
no dos traços bioblbllográflcos 
do reclpiendárlo. Bem entendi
do, os mais significativos. 

i t , . 
No Cenáculo FeD enan 

Saudação ao acadl p edro 
Nas saudações a meu cargo, 

ao menos para suprir deficiência, 
jamais f•Jgi ao ditame. De outro 
lado, não se harmonizam com a 
minha "faculdade de admirar" 

Os discursos em que os dele
gados das Instituições culturais 
se perdem em divagações, dei
xando ao largo a figura central 
da cerimõnla. 

Por certo, há empossandos 
carentes de currículos capaz de 
atender às exigências de uma 
boa representação. Não assim, 
força é diz3-lo, os do Cenáculo 
Fluminense. Nem assim o novo 
titular, figura que conquistou luga
res altos na cultura fluminense 
e a tem obsequiado com realiza
ções de vulto. Compraz-me sau
dá-lo. Teve o privilégio, afirmo-o 
sem melas palavras, de partici
par de formação a nivel universi
tário. Desde a refulgente vida 
acadêmica, acompanho-lhe as 
pugnas intelectuais, as assinala
das, no rolar dos anos , por mui
tos e notáveis triunfos. 

Por confiar-me a honra desta 
saudação. confesso-me de alma 
agradecida ao exímio cantor de 
São Chico • Rio Sagrado. Para 
melhor dizer, ao presidente des
ta Corporação, Nemécio Cala
zans , tão desvelado no desem
penho do seu oficio. 

De ascendência luso-suissa, 
nasceu o novo confrade na Fa
zenda Mont Vernon, em Santa 
Rita do Rio Negro, hoje Euclide
lândia, município de Cantagalo, 
aos 12 de outubro de 1931. Se 
não erro na conta, daqui a um 
ano , completará os sessenta, 
peito estufado, animoso e jovem 
, não obstante o embranqueci
manto doa cabelos. 

ram, Lealdino Alcântara, da Aca
demia Niteroiense de Letras e 
Ribeiro Ramos, da Academia Ce
arense de Letras. Realizou-se a 
festa intima na Fazenda " Cara
zal", em Euclldelindla, proprieda
de do autor de Niteroienses Ilus
tres do Século XIX, impregnado 
que sempre esteve da tradição 
agro-pecuária da família. 

Saudade e Bom Vale cederam 
lugar a duas fábricas nacionais 
de cimento, que imprimiram de 
golpe nova fisionomia àquelas 
paisagens, a despeito da perma
nência de outras propriedades 
rurais. 

Pelo visto, não se operou, nos 
sitias explorados por Mão de Lu
va, fun'dador de Cantagalo, a 
quem a história guarda como fi
gura de novela, a transformação 
caracteristica do processo agro 
industrial, quero dizer, de vincula
ção da vide pastorial e agr;cola 
a indústrias correlatas, à manei
ra do ocorrido em Campos e Re
sende. Ou, permitindo o adita
mento, em Barretos, Estado de 
São Paulo, com a instalação de 
empresas frigoríficas. 

Caso diverso o de Volta Re
donda. Sabidamente a matéria 
prima da usina não se extrai no 
próprio local. A Implantação ad
veio do Imperativo econômico 
de pronto atendimento aos maio
res centros Industriais do pala. 

Criança, preso ainda ao colo 
materno, mudou-se o apaixona
do pesquisador e estudioso doa 
vultos cantagalenses para a Fa
zenda Saudade, contígua à Mont 
Vernon. Em sua escola estadual, 
pela professora Maria Joa6 Mon
nerat Vieira da Cunha, foi alfabe
tizado e continuou a formaçio 
primária. No ano de 1946, prosse
guiu-a em Euclldelindla, com au
las particulares, ministradas, su
cessivamente, pelas professoras 
Iracema Cyprlano Santos e Ja
cyra Uma Farah. Para assisti-las, 
percorria diariamente, a cavalo, 
cerca de dezeHela qull6metroa. 
Daf se Inferem os problemas que 
as grandes distAncias acarretam 
à educação nacional e à própria 
formação social e politlca do po
vo brasileiro. 

Quando de seu nascimento , 
a fazenda natal era de proprieda
de do av6 materno,Aiexandre 
Augusto Rodrigues, qual a espo
sa Justlna Rodrlgues,naacido 
em Portugal. Homem humilde ,à 
custa de labor perseverante,ame
alhou fortuna. No rol doa seus 
bens, todos situados naquela fer
tilissima região fluminense, conta
vam-se quatro fazendas: Mont 
Vernon. Bom Vale e duas outras 
históricas. Destas, a primei
ra, Vai de Palmas, foi a Te
balda do Conselheiro Paullno, 
aguerrido chefe das hostes con- Em 1947, preparou-se para 
servadoraa do Segundo Reina- o exame de admissão com a pro-
do, filho do primeiro Paulino Jo- fesaora Dulce Barros Lutterbach, 
sé Soares de Souza ,Visconde já em Cantagalo, na sede do Mu-
do Uruguai; os dois , lldlmos re- niclplo, onde, no ano seguinte, 
presentantes fluminenses, que Ingressou no Ginásio EucDdes 
pontificaram na politica naci~nal, da Cunha, em que encerrou um 
com o qualificado testemunho capitulo de sua formação. 
de Joaquim Nabuco. Sem espardlçar oportunlda-

A segunda fazenda histórica dea,de 1952 a 1954, freqüentou, 
é Saudade, celebrado berço de na cidade do seu berço, a Escola 
Euclides da Cunha e que passou, Técnica de Comércio, ar conquia-
mals tarde, ao patrlm6nio de Se- tando o diploma de técnico em 
bastião Henrique Lutterbach e contabilidade. 
sua esposa Uberallna Rodrigues "Todos sonhos", tranaferiu-
Lutterbach, pala de sete filhos . se para Niterói, com o empenho 
Um deles, o novo Acadêmico. inarredável, altraufstlco, de am-

Os Lutterbach provim do gru- pilar e aprimorar conhecimentos. 
po de sulssos chegados ao Bra- E cumpriu o desideratum. 
sll à época da fundação de No- Para o vestibular de Direito, 
va Frlburgo, na segunda déca- preparou-o o professor Nilo Ne-
da do século XIX. Afora essa, nu- ves. 
merosasfamillasfluminensest6m Seguiu-se o quinquênio uni-
raizes suissas no histórico movi- versitário (1956-1960) na Faculda-
mento migratório. Lembrei algu- de de Direito de Niterói, federall-
mas, ao receber o professor Hélio zada pouco depois e cujo proces-
Monnetat Solon de Pontes na so se operou em minha primeira 
Academia Nitroiense de Letras. investidura como diretor do Esta-

O. Liberalina, mãe amabilissi- belecimento. 
ma, hoje nonagenária e em pie- Foi seu o me-smo diretor da 
ne:-lucidez, foi envolvida em "bor- Faculdade de meu tempo, a 
botões de afeto" (expressão co- quem tive o privilégio de substi-
ihida em Antonio Feliciano de Cas- tu ir, o doutlsimo professor Abel 
tilho) , quando o filho a saudou Sauerbronn de Azevedo Maga-
sob a aura do amor, na comemo- lhães. Cantagalense, dos mais 
ração dos oitenta anos, aos 13 conspícuos. 
oe outubro de 1979, fi/. o opús- Foram seus os meus concei-
"ulo ~inha Mão, 1979) . Entre os tuadíssimos lentes Ramon Alon-
louvador~ts do trabalho, destaco, so, Paulino Neto, Homero Pinho 
e v;stayos !ul~o~ ~~~~nde·-~e Ant~nor Costa. 

''O Coll!gio Santa Rosa foi 
fundaç!o sua, e deve, em má
xima parte a ele, a sua atual 
prosperidadé:'.f (R.Aui - Os 
Salesianos no Rio de Janeiro 
volume li - pág. 273). 

No princfpio do ano de 
1890, Dom Lacerda estava em 
Friburgo, em tratamento de 
saúde. Nunca tivera uma boa 
constituiçlo ffsica. Seu estado 
foi-se agravando, a partir de 
1889. 
Em Friburgo, algul!m quem 
sabe o Pe. Peretto lhe fez o 
convite para vir a Niterói. Sen
tindo-se melhor, Dom Lacerda 
aceitou. 

Talvez tenha sido a llltirna 
visita que fez ao Coll!gio Santa 
Rosa, pelo mesnos, oficial. 

Sobre esta visita, ouçamos 
R Azzi que cita o· Jornal "O 
apóstolo •• ae 11 de abril daque
le ano de 1890: 

"S.Excia .•. embarcou-se a 
1 hora da tarde para NiterOL 
em bonde especial seguiu para 
o Coll!gio dos Salesianos, em 
Santa Rosa, onde chegou ines
peradamente. 
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NASCE A EQ 
DOMENÓR 

Para coordenar os 
trabalhos de promc 
e da menor no No 
salesianos e as Flll: 
Awdliad.ora, as duaa 
se uniram e criaraJ 
conjunta .do Menor 
e com muito entus 
coordenaçio de tod 
na promoçio de en 
e1aboraçio de subsl 
qualificada da Past 




