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. Humberlt i Clpas 
Geraldo Bezerra de A/enezes 

o11 estudos biographicos estão taes neste sector, me3mo por que 
na ordem do dia, Dominam a li- "os seus trabalhos no aSl!umpt~ 
teratu1·a , Multiplicam-se os volu- não são daquelJes que se eterm
mes consagrados á. vida e á obra zam no pensamelf;tO do P_ovo, ma~: ' 
de quantos se impuzeram ao con- cando epoca numa llteratur~. 
ceito dos contemporaneos e á ad· (pag. 263) • 
mirnção dos POl!teros, firmando l\Ias desapparecessém. escre\·e • 
um nome, ligando-o a uma epoca · com acerto l\Iacario Picanço. to- I 

Ha, no mundo das letras, va- dos os seus -rersos, todas as s itas I 
ri ações constantes. Tam~em . ~s paginas galantes, todas as snas, 
classes intellectuaes estao suJei- iul"'estigações !iterarias, todos os 
tas á instabilidade e ao metamor- seus contos, todo~ os seus e~1s~i~s~ 
phismo. De quando em vez, uma e 0 seu nome muda sn bsts tlna 
onda de poesia varre o ambiente, com 0 mesmo fulgor. E ~ cc:.·es~ ! 
e todos forcejam por ser poetas; centa: - Humberto,x foi. . antes j 
fica em moda o conto, e ao ela- de tudo, nm nota1•el chromsta 9 
rin1 do gosto publico attendem um incomparavel historiador de j 
centenas de voluntarios; os as- • sua propria vida. I 
sumptos histol'icos enthusias~~am, Concordo, plenamente, ·com o 
e .todos se transformam _em r~~u- biographo do admiravel prosudot· 

1 temporaneos . das gera.9oes exc~n- de "])estJnos". Hnmberto de . Ca ro j 
ctas " ; a cnt1ca se. 1mpoe, e todos pos, pelo e:dto inexcedido de :\lc· 
f. E- anogam a cnttco; o roman- mot•ia,: , já tm nossos dias f igu ra 
ce attraue, e, pt·essnrosos, tod_os entre os component es cl.as Tence-1 
se a.lliam ás fileiras ~? romanc.l~-j doras legiões da idéa e do Pt>u 
mo; o problema polttJco abso1.1 e i ~amento brasileiro. 
as consciencias, e todos o d1s- l . , . 

1 
• • , , 

t b . d 11 n pao-t'nas. a o ln 1 o de i\Iaca!lo dP Le.no, cu em, a nu o- 1e ... s "' • . - · t 
b . . h'a s duz e todos 

1 
P1cauçoy nao e, por auto. u m a 

autho- tOgJap 
1 

• e · , 
1 
~simple!f' "glorHica<;ão d e ad ierti- . 

escrevem mem?nas; e ,destarte, I 1•os " Estudando a obra de Hum-~ 
·· · · o se a"'a )tando as 1 · 

os escuptol es v a I . . I herto elle a. presenta prós e con 
circumstancias da e~oca~ SUJeJte.u- tras 'ora lom·ando • C1ualidade~ e 
l os seu capnchos e Ol'len- • ' · • 

{ o-~e a s Tirtudes, ora comhatendo ricios e l 
taçutesl. é d a-o acom l defeitos. 1'\ada exagerado. Nada A 1lOr m, os que n, · , . , . 

' · t dos que vasw. Nado. sem fuudameuto. 
pan arei~ o movJmen °• I Ao jo1·en pnblici~ta flt1minen-
ll c10 se" tiirem a corrente dos que . . . . . 

' "' ' · 1 ge esh posJtivamente tra!,:ada Se não accomoclarem ao mew !los ' · : · . · ·, · ' I uma JOrnada ele t nump,Jos ne~te 
que, afmal, ti er uenero da literalut·a c1ue fez a •d.o-

· v ·e1n outros au-

seios que não os da :n:_toda · J<Jstes, ;ia de nm é\J~dré 1\laur·{)j" d.e ~1m 
ll . ' J,rtton Stt·acke~·. de u111 Eu11l I.ud-

01. algum tempo serao fatalmen-,1 • . 

te ol VJdados · wj" de um Stefnn Zweii. 
Quantas e quant~s v.ezes 0 . pu - , esfoq:o. cstimulai·am-11'o a que 

hlirista, cedendo. as .· fascma!<ves proseguisse . .Por isso, n:io se sa
(io momento. CO•ltral~a s.~as tel~- tisfez com o sncce3so inic-ial . Ati
deJc ias, sacrifica aspn·açoes J?~' - rou-se r esolnlo· em clirecr·ào a o 
fundas, pelo amor á populan.d~- I•on ir·. Ccimo ' Goctlw, t ~ mbem 
de e á fama. Esta, se~undo S}ll· elle despresa o saber n,u e niio c-on-1 
noza, tem i:::so contra SJ, CJ ue_ se _a duz ú ac~;i'io. C:ohcrPnte com asl, 
llrocuramos havemos que . dtngi~' suas antiuüe:;. não se de~ ri:mcto i 
nossa. vida de modo a agradar a 

1 ~ rum~ traeado cl en-nos. "'-"-'l'U ' 
· v ndo o · · • phantaz1a dos homens, e Jta t. n Jinu em que pPnetra. ruuc!:l-

que o:_ .. desgoste e fazendo 0 que .mente, na obra d e Hu_m be no el e I 
lhes a.,.ade. . . Campo~. r e 1·e!ando, a lem de um ' 

Tudo faz crer can~Inbam_os m~~s 1 estylo mais rebn~cafll) e flue nte , i 
e mais para as espec.tahzaçoes, e' I- I anah·ses mai s i n ci s i1·~1 ..J . ob ~E'!·1·a- : 

" d' p .. SelO no campo cu!- · · 1 
tanuo a ts e ' 1 eci cs mais intelli;::cntc•:; . -nm nota- 1 

tu r ai· . I {•e! a perfeir;oameJlto, em f im. I 
JI.Ioço, no ini ·•io da carreira, era Cu irl ados:J. mente e la bon1do. o 

n a Lnral solfresse l\Iacario de Le- livro sobre o cscriptor predil2rto , 
mos Pican;;cc a influencia da epo- do g1 ·and e public-o hrasi! e iro , 11<lo 
ca, deixando-se arrastar pelo gos- se reres te dos •· gTa 1-e$ senô es !le 
to das biographias, ·Teve, entre- tudo o r1n e :-;e faz se m pondera
tanto, a ventura de identificar-se cão, sem esm ero, se m c·ctpric!Jo, 
com os ideaes literarios de seu sem li !lia ... 
tempo. Houve, pois, harmonia de E s tudando a ,·ida de Humber -
tendeucias. . . to, :Mata ri~ o surprehende .. na 

A sua estréa ven!tcou-se: at~~- a legria da anrora e na tri ~ t e zn ri o 
piciosamente, . com a pubh~açao crepusru lo .. cousa"nl.llclo-lhe na
d e -cJoyis Eevilaqua ·- s•:a vHla .'' da me11os d~ dez· l~ll 0 os r a nitnlos 

'· · " Os nossos criticas mais "' · sua ou r a • . . que abra ngcm um to ta I de 1 ~ S 
!l.llthoriz a au l-lüe 0 "das 300 paginas de que ~ e c-nm-
dc, dando-lhe renome c?mo Pl põe o v:>lume . Certo . o a nt or ex
blici sta, visto que "recolhido deu- tenden··se em dema3ia nes te P~t
tro de si mesmo, forçado a uma Ucular nwximé se ti1·ermos em 
meditação mais prolongada, elle conta ;tue a vida do graude pro
sentiu que eram ephe~er~s, como l sador jii. havia sitio p .1r elie 
os sorrisos que as bistorHl.s pro- I proprio. revelada. 
':ocavam, os app_l~usos ~~;e co:~o"a.- ; .\ se~nnda _ 11ar te da ?bra_. dedi-
, .am o Conselheno XX (I " 1 cada ao cs<•rJptot·, e.sta dil'td Jda 
,247) . 1 em ciuro capitnlos, onde, minu-

Por seu turno, não foi o exito ciosamentP e s tuda " poC'Ia, o 
de Can•albos c Uo!!!eil·as e Ct·jtit·a, (..'onscllwiJ·~ XX, o nitko, o eon-
1', 2•, e 3•, e 4)c series que o·' !<;- tisia 0;o <'hronbt:t. 
vou ao Capitulo do seu verdade1- Nào obstante os francos elo;:!"ios 
ro triumpho", por isto que "a cri- tecidos ao va lor ele se us Yêl'$03 
tica foi em Humberto de Cam- por autoridades ela e::;tatum de 
pos, não um j :lgamento severo, um Gnerra J nnqueira, qu e uào 
mas um motivoc, P2~~;.issertações tenJ du,· iclas em affinnnr qu P se 
literarias" (pag. · ~ a sua poesia é poeir:t... "eei'la-

Contista, se bem que dos mais mente é poeira d e astros .. . .. . de 
lidos em nossa patria, tambem é um Carios de La~et, de 11111 Lui z 
de notar que o autor de "O l\Ions- :ui.1rat, de um Pereira d::t Silva, e 
tJ·o c ontl'os cputos" e "A' sombl'a de tantas outr:JR. ainda a$:<im 
das tnmnl'cit·a's" não con~uistou Humi.Jet·to de (';rmpo!jrnão P<'r
os laureis de triumphos Jtnmot·- dura na 110sterid<J!le co1no poeta, 

·~· -... de- \'C7. qtte '' E-mbo-.·cr lenha e!lt'õil- f 
trado na poesia, romo escre1·e :\la- ' 
ca t·io Pil'an~o. um dos roteir·os : 
mais seguros para a rouquista das · 
sympathias populares, nem sem
pl'e foi um poeta de qualidades 
ext raordinarias ·• (pag. 205). 

Tão pouco, não foram as pro
ducções snborrlina<las ao titulo 
geral de contos I.Jumot·isticos, en 
tre os qnaes se dE'stacam o 'l'un
nel de Djog(•JteS, o AI'('O do ],:;,O!JO, 
os Pombos de Mahumt't h, a deii
peito de ~ ua en c ;·1!1e aec·eit:•.r :io, 
que lhe exalçaram a personalid::t..... 
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Contribuições para o lnecdotario de 
C arlosx de Lael 

Especial para o «CORREIO DE S. CARLOS» 
~a - :<. - 9 .~!!! 

Por Geraldo Bezerra ire(' Menezes 

Contra o suicidio 
Este grande critico de cos

tumes não se conformava com 
os látnentos da imprensa ao 
se referir áquelles que atten
tavam contra sua prupria ex1s 
tencia. A seu ver, o sentirnen 
t~lismo piégas não permittia 
se profligasse, a contento, ca 
suprema fraqueza dos deser
ton~s da vida •. Repetições in
numeras estavam, neste par
ticular, a exigir outra modali· 
dade de cornbnte. Por isso, 
propunha qLw, a respeito, as 
noticias fossem encimadas 
com títulos e sub· ti tu los tão 
suggestivos que dispensassem 
a sua leitura . 

Assim - a conselhava este 
descobridor fugaz do lado co 
mico das coisas serias -
quando um sujeito não poden· 
do honrar u sua firma' e pa
gar a tempo uma le'tlra dis
parar um .tiro . no ouvido, en· 
cime·se o artigo com isto: -
O calúte de além ·tumulo. -
rugir pm- não . :pagar o de
'Vido. - Ultima . asneira de 
mn arrebentado . . . · 

E, proseguindo, quando qual· 
quer hys~erica, em assomos 
de .zelos. atraiçoada pelo guar· 
da civil de neus sonhos, toda 
se besuntasse de k~rozene e 
ateasse fogo nas saias, dei· 
xando á família e ao ingrato 
uma carta sem syntaxe nem. 
bom senso, dever-se ia escre· 
ver : - Uma senhorita · em 
ton-esmos. - Pvrotechnia 
sentimental. - Carlze assada 
com batatas. 

Bocadinhos de inlamia 
Atravessamos o anuo de 

mé1is procurados e lidos eram 
os que viviam do esca.udalo : 
Não os que o cultivavam com 
certa cerirnonia... O escan· 
dalo, no seu entender, para 
ser bem moderno e picante 
necessita de lexico e syntase 
especiaes. Não é , acrescenta, 
a mesma coisa, por exemplo, 
dizer-se. - cO Sr. Ministro 
F., pagando tal indemniza 
ção, esqueceu o que devia á 
inteireza do seu caracter e 
ás altas conveniencia:. do 
Thezouro ... - ou, em dia 
Lecto : - «C ministrinho das 
duzias, mettenclo ds fussas 
na gaméla, entrou na rouba 
lheira e safadamente ava 
calhou-se como todos os 011 

tros .. . 

Coisas do Carnaval 
Num artig1) sobre «O Car· 

naval•, fal3·nos Laet da infe 
licidade de cum zabumba de 
um Zé Pereira », que viéra, a 
pé, do Engenho Novo á Cida
d~ NoV r\ e !ô ri'l , r elo esforço 
titanico que tinha posto na 
percussão do in~trumento du
rante a longa caminhada, vi
ctima de dupla hernia ingui · 
o ai. 

Na quarta-feira de cinzas, 
submettera-se o desgraçado á 
intervenção cirurgica, mostran
do-se grandemente resignado: 

«- Não importa, dizh ... 
Estou talvez inutilizado para 
sempre: mas cumpri o meu 
dever!» 

O Carnaval, arremata o pu · 
blicista, como todas as usnei
ras populares, tem sinceri 'la · 
des heroicas. 

1915 . .. Medeiros e Albuquerqu.e, . . . .. 
que vivera sempre de ponta Dtscutw ·se a posstbtltd~lde 

tHmparando ... 

com Carlos de Lact, ou vice· da creação, no Rio de J tneJTo, 
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Em meio ao trabalho, como 
para lhP. ju s tificar a p i ttore~ca 
denomin3ção, diz que fo sé do 
Patrocinio escreveu q ue o n
de um dia estiveram <lS ;jgu ias 
monarchicas, só vi a e ll e uns 
g 1.1 llin nceo3 cacarej a l)tes c cs· 
g -travatadores . .. 

versa,_ pronunciára uma con· de um A sylo para me nort~s o fermento· das revoiUÇÕ P.S 
ferencw sobre a grande-gucr· abandonados. " 
ra, em meio á quül drs.séra Carlos de Laet, em op!irno Falava-se da possibili.l<tde 
elle que os brasileiros simpa- artigo, d~z da e.xcell enciil d J do Geoerai Dantas Bar reto 
thicos aos allemães eram um empreza, e .reprova a v;1g.t assumir, com o auxili o de mi 
bocadinho trahidores. bumlageQJ . infantil. Hefere·S .', lhares de revolucion arios , <• 

Laet critica as expressões a cer(a altura, . ao ajunta ment<> presidenci rt de um es ta do fl"f· 

do Medeiros dizendo que não de meninos n jogarem publi · d :~s tino: 
se póde ser trahidor um bo camentl:! nas calçadas, nã•J ra - f: como ach ará o D.;nt. ts 
cadinho. Lembra, então, <• O ro s ob as vistas da propri"' emprego para tod a essa g<·n 
collega de imrnortalidade aquel- policia... . k ? ind il ga o L ae t. 
Je caso do sujeito que, estan- Entre os pequenos ]ogad ~ ~ · - Quer, s com isto op in l.t r, 
do para se casar, foi informa- res, affirma, ha toda a fur1 a retruca um amigo, que as re-

d. o de qu.e a noiva já tiv·é·r·il do vicio: dispu-tam, agatja .voluções só se fazem por in- i 
um f llto e parte, sem mais nham ·sel esmurram-se, mor teresse. 
demóra, como uma féra para dem-se por um mck-.:1 de to -; - - Não; mas sei que o seu 
a casa da futura sogra. Re- tão... termeuto é feito com descon-
criminações - escteve - di- Dir-se -hia, conclúe, que sã' te;Jtcs ... 
toi azedos e irados .. -.- .Mâs -<J inte1leduaes a tratarem de p - ~~------------' 
velha, com geitos de ·pacifica litica ! 

dora: I n ~- d 'Ih 
c- Um filho! Um filho! N QUeS aO 0 m1 0 

Essa canalha augmenta tudo ! I 
Um anjinho, meu senhor, um 
ilnjinho que nem sequ er veio 
n termo !• 

O Medeiros, ndverte Ln e t, 
está como a tal velha. :\dmit· 
te boccadiuhos de tnfíimia. 

Eis o titulo de um ·<Htigo 
Oilde Carlos de Laet examina
va os proj Pctos em discussão 
na Camara dos Deputado~, em 
1914, nós quaes se tratava de 
fi.xar o subsi die• do PresideJltt~ 

Já 
-que, 

• • • • e Vice-Presidente da Heoubli· Dlalecto )ornallstiCO I cií para o qlíadri ennio seguin · 
1 te, e o· dos Rerresc nt;.;ntPs rla 

t>m 1915 Laet ou ::;erv~tva ·Nação p ara :1 nnv lt·gi s l :-~ tu
infelizmente1 os joruaes ' ra .•• 



Os genlos 

Qué:ando de sua visita ao 
Rio, Enrico Ferri ;> ronunciou, 
entre outras. ma conferencia 
sobre a mulh r. Em meio ás 
suas affirmativas, adeantára 
que, posto reconhecesse (Dui
tas de talento, não achára, em 
suas locubrações historicas, 
uma só mulher de genio. 

Si para o genio, accentúa 
Laet, exige o Ferri que elle 
seja creador e ennovador, for· 
çosamente terá, de admittir a 
existencia de mulheres geniaes, 
E traz então, os exemplos de 
Maria Tliereza d'Austria, na 
política; da Sra. de Stael, fun· 
dadora do romantismo em 
França e adversaria que se 
mediu com o primeiro Napo
leão, nas letras ; de Rosa de 
Bonheur, na-& artes; e até o 
de Debarah, na guerra. !tu 
não sei, diz elle, o que o con 
ferencista entende por genio, 
E conclúe: Entl'e nós abusa 
se do termo. Quasi todog os 
que dão empregos são genios. 

e.-.ho •• ! •. . "" 

Em um dos seus applaudi
dos cMicrocosmos~, Laet nar
.ra a bistotia de uma viuva, 
senhora de grande projecção 
social, que resolve contrahir 
novas nupcias com um guar
da-civil. Casada, não se con
forma com a modesta posição 
do marido. . . Forçosa se tor
nava uma medida para fazel-o 
subir. Ella, felizmente, conhe
cia muito a Prima da tia da 
sogra de um figurão. Ata
cou-o pela af/inidade e col· 
lacteralmente. O marido foi 
nomeado director de sessão da 
secretaria das colonias ... 

Noivado dlfflcll .•• 
e sem poesia 

Favoravel ao ingresso do bel
lo sexo nas Academias, não . 
péfdia compr~hender a razão 
por que a viuva do descobri · 
dar do radium fora vencida 
pelo physico Branly. 

Resolve, então, falar do Sé\· 
crificio da mulher que, qual o 
Fausto, de Goethe, posterga 
ajfectos e delicias no treslou 
cado anceio de tudo saber . .. 
E escreve em tom malicioso : 

cUma senhora que entenda 
d~ astronomia não pôde sem 
resa aturar o Bilac e conver. 
sar com estrellas. A poesia 
r:rada arranja com eHa ; e qu an
do,. de olhos extaticos, lhe ser
vi~se um inspirado e imagino-
so bardo ::o · • 

- cOlha, Luiza, aquella é a 
'nossa estrella . . . Ella se ac
cenpeu para os nossos espan 
saes ... Como fúlge encrava .. 
rla na abóbada de saphyra !:o 

- «Não diga isso, respon 
de-lhe a menina. Aquillo não 
é tal estrella, e sim o planeta 
Venus, cujo maior brilho tem 
de ser em agosto de 8 a lZ, 
como astro vesgertino ; e ma
tuJ.i.no de 21 a ~ d.e otúubto 
Pretende o senhor levar tão 
longe este horror de noivado ?.t. 

Os ratinhos de VIctor 
Meirelles 

Carlos de Laet em . visita a 
Victor Mein!lles surprehendeu 
o egregio pintor espalhando 
migalhas de pão pelo assoa· 
lho, no pavilhão onde traba· 
Jhava um de seus grandes pa · 
noramas. 

- «Não faça isso, observa· 
lhe, que assim está chamando 
ratos e podem roer·lhe <i te · 
la.•• 

- cE' exactamente para que 
não a rôam»>, respondeu lhe o 
at tis ta. «Achando pão fresco, 
os camondangos preferirão co 
mel·o.» 

Ha lima · passagem in teres- - cE p r que não armara-
sante no artigo em que Car- toeiras ?» 
los de Laet discute o fracas- -c Pobres creaturinhas! Por 

. so da candidatura de Mme.l ventura têm eHas culpa -6e ter 
Curie á Academia Franceza. nascido e padeéer fome ~ .•• • 

% .t9 
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Anedotario de Carlos de Laet 
.m: 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Diz Will Durant,. no prefa
cio de sua excellente .Historia 
da Philosophia, que a· reputa .. 
ção de humorista é desastro
sa para estadistas · e pbiloso
phos. Sel·o-á, em realidade, 
para philosophos e estadistas 
porque estes precisam, mais 
do que quaesquer outros ho · 
mens de per.samento, · compe
netrados da rel evancia de seu 
encargo. Para elles, não'.ha 

~
discutil-o,_ é · s;nzyre diffi~il, ~e-· 

- ·- p gfJ .~bo d~ tfW!e. 
• A despeito disto, multiplicam· 
se os exemplos dos que, · nes· 
tes sectores elevados da acti· 
vidade intellectual, jam'lis 
abandonaram a terrivel arma. 
Convem exemplifiquemos, no 
çámpo philosophico, pa~a que 
se 1 não proclame despido de 
fundamento tal conceito, não 
só , com Democrito, o rei do 
riso, e Diogenes, o philosoph :> 

,, cynico, para os quaes a vida 
teria sido, como jâ disse, um 

·· ucolyseu de gargalhadas•, se
não tambem com Voltaire, cu 
ja divisa; durante longo tem
'p_o, foi :· cRire et jaire rire•, 
par~ não citarmos innumeros 
outros. 

Conhecidissima é aquella 
pas~agem quf 1 na cidade de 
Coryntho, se verificou entre 

'I Alex andre e Diogenes : cQue 

!desejas de mim ?• - indaga o 
grande monarcha. - - c Que não 
me tapes o sol» - responde, 
arrogantemente, o philosopho. 
E o . discipulo de Aristoteles, 
encantado com a resposta, d iz, 
orgulhoso, aos eompanhí· iros : 

1 «Se eu não fosse Alexandre 
quizera ser Diogenes• . 

De outra feita, querendo 

Mas deixemos os Voltaire, 
os Diogenes e . os Democritos . 

Passemos a Carlos de Laet, 
brasileiro illustre que, se n iio 
foi philosopho, .se consagro u 
um belletrista exímio, um in 
signe jornalista, um pensador 
de escol, e, sem excessos e 
abusos, um fioissimo humoris
ta. Senão, uma vez mais con· 
siderernos : 

Lael, cr_lllc.!» ~~ '•'v i'a 

Num Folhetim publicado 
num jornal carioca aos 22 Óf:! 
Outubro de 189ó, Carlos de 
Laet, sob o pseudonymo' de 
Cosme de Mora~s, exa~jnou o 
«Salão de 1895». Em meio ao 
artigo, {"SCreve elle: c Va lle de 
Souza Pinto expoz em estu. 
do c Perú•, n. 177, e outra te· 
la - Saveiro em con~ t rucçào. 
Com o cPerú• embirraram a i· 
guns ma,recos da escola: 
questões de gallinbeiro». 

A nata da clvillzat)io 
bra•lleJra , .. 

Em trabalho publicado no 
'Jornal do Brasil•, o v ictorio,. 
so autor de cEm Minas» o~l. 
poz.se ás palavras do deputa~ 
do Bueno ·de Andrade, ao nr
firmar qlle o sen ado e a ca. 
mara constituíam a nata' da 
civilização b r<:s ileira. Fel-o; 
en treta n to, a ;;;en :jQSto .. .. Ap
plaudio, ab initi0_ o con ceito, 
para, ao depo1 ~. acresce ntar: 
eMa s, lá por um homem ser 
na ta não se segue que uão . 
estej a sujeito a desagradavei-> 
phenomenos» ..• 

Diogenes demonstrar a ~xis· Para fins dinmelralmenle 
teqcia do movimento a ~lguem opposlos • .. 
q ue o negave, tra tou m con· 
tin,enti, «de caminhar, de Tod a uma fami!ia prepa ra
mover-se» . . . . _ se pa ra u ma viagem ao Cur-

Pe Voltaire, . em c_uja rnao, vello. Na ~swção do l~ i a chu e 
no dizer de Anatole f rance, a lo não h a sequer agua para o 
peoa vôa e ri ao mesmo tem. vi.;~ janle, nem «Outros comnn
pl), ~onta·se qu_e ·perguntou , dos e~i gitl os pela pro;:; aica o r· 
um dta a um \'l5ttante de on · · g anizaçào humana•. Log11r 
de vmha: ceDa casa do s_r. 'I inhospito, portan to. L ne t, fa-

. · H allern. "~lle -é . u~ gran,Je I ando pela dona da casa , e"- . 
· homem, dtsse Voltam!, gran- creve : «Cr1itadinhas das cre rlll · 
de p oeta,. grand_e nat u raljst ~.t , 1 ças! v~mos levar um ·morin· 
grande phtlQSoph?, e qu a,;t_ Ut?J gue c0m agua e outra vazilh .1 
genio encyclo~edtc?•· cA•~mt- para fins di ametralm en te Op· 

11 
ra-mc que _ d1ga 1sso, po1s o postos• ! .. 
sr. H aller nao lhe faz a mes Tratava-se de uma cntiCíl 
ma j u~tiça:. .. ~Oh!, Jisse V o~-~ acerba á publica admini sl ra
t~ir~, é po~s1vel que nós dots 

1 
ção ... 

esteJ ,Hhos enganados•. (Pas-

1 

sagem rt:~atada por .Will D.u. r _ ___________ ....__... 

raot - Htst. da . Phrlosoph1a, I 
trad. ROrt.. p_g. 228). 
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Novas coriiribtVçoes · para o 
anecdotariade Carlos de L.aet 

lt 
Por ~ldo Bezerra de Menezes 

~'9 1 ~, - 7I'("'-t~ 
· - Os genios Favoravel ao ingresso do bel· 

lo sexo nas Academias, não 
Quélndo de sua visita ao podia cornprehender a razão 

Rio, Enrico Ferri ,Jronunciou, por que a viuva do descobri-
. entre outras, uma conferencia dor do radium fora vencida 
sobre a mulher. Em meio ás pelo physico' Branly. 
suas affirmativas, adeantára Resolve, então, fal a r do sa
que, posto reconhecesse mui- crificio da mulher ·que, qual o 
tas de talento, não achára, em Fausto, de Goethe, posterga 
suas locubrações historicas, ajfectos e delicias no trestou 
uma só mulher de genio. cado anceio de tudo saber . .. 

Si para o genio, accentúa E escreve em tom maycioso : 
Laet, exige o Ferri que elle "Uma ~enhora que entenda 
seja creador e ennovador, for- de astronomia não pôde sem 
çosamente terá de admittir a resa aturar o Bilac e conver
existencia de mulheres geniaes, sar com estrellas. A poesia 
E traz então, os · exemplos de nada -arranj a com ella; e qu an· 
Maria Tltereza d'Austria, na do, de olhos ' e~taticos, lhe ser
politica; da Sra. de Stael, fun · viss~ um inspirado e imagino· 
dadora do romantismo em so ba-rdo :» 
Frnnça e adversaria que se - «Olha, Luiza, aquella é a 
mediu com o primeiro Napo- nossa estrella . .. Ella se ac
leão, nas letras; de Rosa de cendeu para os nossos espan 
Bonheur, ·nas artes; e até o saes ... Como fúlge encrava ... 
de Debarah, na guerra. Eu da na abóbada de saphyra !» 
não sei, diz eHe, o que o con 'O- «Não diga isso, respon. 
ferencista entende por genio, d'e lhe a menina. Aquillo não 
E conclúe: Entre nós abusa é ta_! estrella, e sim o planeta 
se do termo. Quasi todos os Venus, cujo maior brilho tem 
que dão empregos são genios. de' ser em ·agosto de 8 a 12, 

Empenho ••• 

Em um dos seus applaudi
dos «Microcosmos», Laet nar
ra a histoiia - de urna viuva, 
senhora de grande projecção 
social, que resolve contrahir 
novas ·nupcias com um guar
da-civil. Casada, não se con
forma com a modesta posição 
do marido... Forçosa se tor
nava uma medida para fazel-o 
subi'r. Ella, felizmente, conhe
cia muito a Prima da tia da 
sogra de uin figurão. Ata
cou-9-- pela affinidade e col
lacteralmente. o marido . foi 
nomeado director de sessão da 
secretaria das, colonias ... 

Noivado difficil -. •• 
e sem poesia 

como astro vesper-tino; e ma
tutino de 21 a 25 de outubro. 
Pretende o senhor levar tão 
longe este horror de noivado ?» 

Os ratinhos · de Victor 
Meirelles 

Carlos de Laet em visita a 
Victor Meirelles surprehendeu 
o egregio pintor espalhando 
migalhas de pão pelo assoa
lho, no pavilhão onde traba· 
lhava um de seus grandes pa -
noramas. , 

- «Não faça isso, observa· 
lhe, que assim está chamando 
ratos e podem roer·lhe a te
la,» 

- «E' exactamente pnra que 
não a rôam», respondeu lhe o 
at tis ta. «Achando pão fresco , 
os camondangos preierirão co 
mel'·o." - . 

Ha uma passagem in teres- - - ~E p r que não arma ra
sante no artigo em que Car- toeiras ?» 
los de Laet discute o fracas- -cPobres creatminhas! Por 
so _da candidatu!a de Mme.j ven~~ua têm -e lias cuJr,a de ter 
Cune á Acaderntá Franceza. nasctdo e padec~ r fome ? ... » .. 
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tara.m todos ea ad:~Jet;aàos o so
JeDJ& compr()IBifto tie bem & Jeal
ment& tletJe.mpenharem a sua mis

,são. 
Após o ju1'1Hitento, e dr. Geral

de Be2en-a -lie Meaezes ).V'Oferiu 
élCJQoate e rormesa .,...._ ._._ 
pecliudo-ee -da. Fanw.ie,. ret'W
dancl& as _ phase8 t'&imiu.ratn .. 

""Ticla aeadew.ka. faRDdo o ~· 
cce 111ntre!L & fliftndo do eJrtlla
liasmo e da lé r6m que os tJa~..,. 
ehareis de 1 t3~ lle· p-~~DII&Dl a ~r-
Tiço do Direito e da Jastiça . • 

Muitos aplJ'1ausos coroaram o 
W'ibrante discumo elo , orador ~a 
turma. 
_ Por fim, falo; o paraaymphG, 
pro!essot rubas Canteiro. 

Sua magistnl mqAG, . afutaJÍ
dG-Be dos moldes c-lasslees. e'beia 
de fino e Sllperior "humonr", foi 
um magnifico estudo da vida do 
adTogedo e da situação do Brasil. 

Terminou s. ex. concitando -OI 
seua paranymphadoa a aervkem á 
Patria com dedicaçio e Jealdade, 
precaTeBdo-se contra os. -r~mell!i 
exoticos e _ e&! orçando-se para que 
a liberdade ~~&ja. aempre o apaaa
gio da na~o brasileina. 

Palmaa calorosas interrompe
ram por ve.zes a eNe esplendido 
discurso, tnuulfetratando"se, aa 
fim, em ver4a4aira t'Olll!&ln'a~lo. 

E a. solennidade foi e1tcerrada 
~m o cLeacimentG da bandeira lta
cional, com eerimenfa.l i«<el!tiro ao 
do hasteemento. 

O BAU.E DE A~IAXUl. 
-Será• realizado- no Gymnasio da 

F.aculdatte. teDdo inicio ás 23 ho
ras, o ball& de gala que em rego

· ~tijo á st<a formatura os bacbareill 
de 1936 offerecem á sociedacle 
Humbt~ 

( 



(Continuação) 

Sim, a poJitica criminal de nLs~os dias, 
em theoria, aconselha "principias e nórmas 
que nD.o são postos em pratica na vida quo· 
tidiana». 

E' ainda o prof. Afranio Peixoto quem 
I'Ceentúa que 'a mocidade, os homens, a so· 
ciedade culta, emfim, mào grado conhecer o 
antiquado de muitos institutos, o ranço do 
muitos precottceitos, a elles tolerariam, a elles 
se acostuJ)lariam e até os repetiriam quando 
fossem eliilmados a legislar, a fazer obra nova,,. 

O hiato, affirma Jurandyr Amarante em 
seu recentíssimo livro «Psychologia e Crime>-', 
o hia•o subsiste, portanto. Theoria, de um ladü. 
Pratica, de outro. Uma é a doutrina. Outro. 
é o codigo. 

A pena, diz VON LlSTZ, filha do livre 
arbítrio, mduz a idéa de responsabilidade, quo 
é por sua vez o apanagio do homem mental
mente desenvolvido e mentalmente são. cSe
jam quaes forem. as finalidades a ella attri· 
baidas a cont.radiccn.o se faz flagrante entre 
o espírito juridict) da época, e o papel que 
ella representa petrificada nos cod~os• ! 

O criminoso, segundo os enl!!inamentod da 
eaeola positiva, não e respons!lvel moral· 
pU~ •~a responsabilidade e SOl"iale A 
uQA.o do problema da responsabilidade hnma. 

na, no dizer de um estudioso dos assumptos 
penaes, arrancou ao proprio Dallemagne, um 
dos mais abalisados defensores da Nuova cuo

~ la, a confissão de que a doutrina de Ferri t"r· 
~ minava por um X. 

O livre arbitrio 
Não concordamos com a negaçilo da res

ponsabilidade moral, Apoiado na lieção da es
cola classica, pensamos que só ella justifica a 

. pena. 
Examinemos, comtudo, o assumpto. 
cFundamo.s, diz o professor da Faculdade 

de DireitJ da Bahia, cons. Fulinto Bastos, em 
seu livro Breves Liçiies de Direito Penal, ares

' ponsabilidade moral do criminoso no seu livre 
arbitdo : com!Ciente de grande parte das ma
nifestações do seu psychismo interno e com
prehendendo tudo que o cerca, ser intelligeu· 
te e dotado de razã.o, tem o homem a facul " 

r
dade de se poder deliberar livre e consciente
mente entre duas decisões oppostas. E porque 
elle tom esta liberdacle de escolha, porque elle ! 

Jurisprudenci.a escolheu uma podendo ter preferido a outra; 
1 é que ene e .responsavel moral e penalmente'. 
-~ A negação do livre arbítrio é a primdira 
consequencia logica da acceitação d•> dogma (Continuaçao da J.a pagina) 
da evolução materialista. à praia. Haveríamos enta:o de francamente 

Si nada existe, excepto ma teria e força con.co;d1.r com Enrico Ferri em sua c Sociologia 
é obvio que nao pode haver liberdade moral Crzmzna[, quando proclama as palpaveis re. 
Leis phy~icas ou acções e reacções chimicas f~t-tçõos ~el>t. .Physw-psychologia da presupo
n_ão podem claramente possuir liberdade, As- stção da hvre e8colba ou •liberdade m 1 
s~.m agentes humanos não pod1am ser mais declara a impossibilidade theorica e or~a~ic: 

I 
VIrtuosos do que o vento e o mar revolto . de assentar a responsabilidade do hom~m por 
quando submergem o naufrago ou, seguro á seus crimes sobre a livt'e escolha, absoluta ou 
bola providencial, vão aos reppellõos la.nçal·o relativa». 

( Conclúe na segunda pagina) (Contirua) 
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1 ~..ul:':l~S... ~!.fg,~do d:.t •FPeu~~Itdç . 4e . .mallQ.. . r 
J 1\ ~hese rt·,,:·e;s·:::r: J. da 1-:~lo b:--t::li2-t2::tn:·:·~·----~~ ': :..:i~: .. ~.' ·~;, 

!}10 Primc!rQ;s;o_nz~~Ju(_(~? _qnivcr~H~1·~ do Bra.sr , r ~ 
4 allzaclcl ·"-'-' b2h12.. o .qprovaa:1 e-m sessa::: de 12 de .Outubro 

de-fll"SG, 'Subcrdin.a::la ao thema "Deve ser introduzida ffl1 
nossa legislação eommum a ncna ele morte ? .. estâ assim re-
digida: · 

.. Srs. congre;:sistas. Vós os que tendes dedicacb aos estu
dos ~ocio -criminaes observareis naturalmente a ausenl!ía' 
de snb;,idios novos na argumentação que apresento contra 
a introducção da pena de morte em nossa l8gislaeã') co-rnmum. 

!.li(', 8 o d!:. R c drigues Dór:a, professor da~ Faculdades 
de D~r~to c de Medii::ina da B:úie., quem, ventilando o as .. · 

i '-'Umpic, uffirma que "tem sido tanto e tantas ve~es discu-
, tido que não ha maiQ um argumenh novo, e as discussõeS~'· 

•'07é'l:i c;u~r cl" nn lado quer ele outro, limitam-se á reprc
tlt:c,!'i.o d ~s m2.,uos argumentos:· 

Si,"le::tll::.:JL., a -evolução jm:dlc_ · ·1- <~coR1panha "pari-p~
'11," o p:·o:;r::s!JJ ::;ocial, haven.1o~ de cc11'vencer que esta •~ 
r!ido. re;:>ressi~ s2 encontra: em ·ctlmpleto <'!esaccw.·do com a 
C'iv!lizaçft.o hodierna. · . 

A :;'i-, a, dize1-. o.'! criminol'og:- ~ 4 · a hislorb nol-') con
~:rnl~c. •· tsm cxr-. ~:;;::tdo c ~.sp'•· iio don1!nante do.;, grupos 
humanos nos divcrs.:s e_sta::lios s~ciae.;... Foi dc:mggravo ,e 
supplicr.s d~ clemend~ :c. c s c:cu:;::g iro. do~. sedeatos de vin
gançu; foi prosegue Jurand~T Amarante, vindicta _pri.da, 
a pena de talião, o talião immemorial que já vern do Co
digo de Hamurabi, rei da Babyl Jnia, ( scc. XX o~ XXIII a C .) , 
do olho 'las a do po:· clho vasac:o r Art. 197 J, do dente que:
h:mdo po:·.dente quebrado IArt. 200) , foi e · é a vindicta pu
blica, é a intimidaç~o. a ~oacçã J, a def:?.SU social. . . 

Vnriam os ·criminulis~as na classifi~ação dos · pericdos 
bis te ricos q'Je assignalam as maneiras d'!vers~s de .applica
çi5,o da:; p::;nnas. Neste particular, "ac:cto~es utroqu:! tra:hunt.-" 

Ecnlm~· :l 1econheçamos a verdade pro<'lamada p1r Or:
tolan, c\e q'JO. tcdo juriscJm:ulto deve; ia ser historiador :e 
todo his~oriador jurfsconsulto, nãc nos é possivel, numà tra
.i:octori;:>, hi>:torica, vencentl<J as d1fficuldades da hora pi-e. 
sente, reatar, como diria, Aloysio de Castrto, na cadeia dts 
tempos cs dias distantes e di3persos, não nos é nos..<dvei 
r.énetrar nos primeiros labores da historia humana, 
c:a excessiva crueldade das leis penaes. 

E' difiicil, senão irreaJ,iza vcl. ada!)tar ás 
momentc o grandz manancial que o· estudo e a 
;;,wblema nos c fferecem. ?ara tanto, [eria necessario po~ 
i::s'emos .. aquella fórma de imaginação reconstructiv . 

1 :J.zk de Mich:;let, :1istoriador, o contemp )raneo tla.s 
1 (_.õ2s ~xiinctas ... Dest'arte, pJderiamos"~iptar os mais ·re · • 
1 tados supplicios nas suas mais variadas fórmas~ 

- a fl9.g~laçãc. a crucificação, o esfotamento,; j. l ftS
quartej?.mento, a cilacer:?.ÇãJ pelas fér~s. a _ .s,uf~~aÇao di. 
cinza, a !mm2rsão em caldeirões de oleo fervente; à. tra.v a 
:1 nado d;; rios repletos de crocc dlos, além· da lapl . 
das torhras, cJ.a róda. do esmagamerítc, da' fogp~ 
·-el:mrin11C. da d2gól:l, do fusilamento e da deeani · 
machado. Estes, t:egundo o autor :.e 
0' as·--::;c:os cbjectivos que a · pena 

la.licla~ '. 

!1[,-?..2 
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Co: n o .:.c tt e:uac.er UL 'ulgà ~l:D pri\ acl.:t, de t..-!):a!;ãO, supprimindo a l)Cna que na phras"do I'l1Sl·g11a B · -
1 

· d. · d · t · h 
1 

~ .. eccana na-::-c os pnmor tcs z nosw era a '3 aos t. e:J ogos e chilos:J- ci'a mais que o C'.'Üne de assassinato l egal"· 
phos dos .,ecs. XVI e XVII. a pena a ou~ro fim nãÕ visava Os c~n~stituintes patrios de 1934 seguiram. r'"ste parti-
sinão o de ploteger o m<.I:: sou.ll cunv~·a o:; clL!.inquentes. cular a llçao dos parlamentares cte 91. 
.Não se inspirava. ainda, em um s:mtime'J.to correcional. Ha pouco, na Assemble..:. Constituinte, um deputado per
A d:'f2f:l soc:,J re2Emvc-sc, então, cer .. 1 ec:momia de sangu~ 1~amL1waao, sr. Augusto Cava·caDGi. propoz uma emenda ao 
:: r:> '~:"" . -:-- ' sn 1 ,;.l"''Yl. r: o·: ·s horizonte<;. n:Jv~,, c-:.1 ::JJS se :ro:,c~dJ c:::::. Cons·.üuiçiio. adcpt·.L1do-a para os casos de gran
t' ·;·: •• r· ., .• _._ l' ·: .. :::o :· . •:. A per..a evclveu c~:-.1 o :ivJ.nco :;e.,; r~2.:~.t<C:Ll2S no har.,;:io publico . 
<1~: ·:.;~>----c . .. .Jl. :,::!1!.:.;: c r:J.c·cnal, acc{.:de c .. :1 2. sLic1 O !J'-•;uwma eomo :;;:..io. de p:·cvcr-só. su.c:1tou num2ro
v:rc:ad2i"r ~:!l"l'~-~~le, eH.:t ::J.··pi. :- , p:incipalm":1tc, a rege- sos c:omr1 .. entanos. A pena de mo .. :te -~':Lou, d 'est'arte n:J 
nc:.:t~_Ü:J c;u cnl;:::do. Dnhi l.'J'· que hoje a considera'n ··um:1. e~rtaz. A proposta não resistiu, !)Orém, á primeira cL>eu~
r~.:cç.: o-GLI<; .. -. d., rcEr~.:'. :~l..lc;r· contra o elententc que a sao ... 
P'-·rlurba... 00, ____ _ 

:C ~nant:; mult~s ~~culo:-, c!izem-n:s os mest:·e~ C: o d'.reito A r:::buscada e caprichosa deshumanidade da pen!f' que 
:-rin·irn!. a ,r;.nu ae m;;;·te s:• imj,:.J;:; al<v:s cor.1 o G .. 'JJ:s.i.,-: eleva o hom~m ao termo expirador da iniquidade", como diz 
de h:>.e:· soül"", r1 nc faz:::r me.. r , .·. O qu~ at ""i'Ol'i7a .; n.l.; Boca~e. revolta. profundamente, o sentimento con t empora
el :1. rrcp: 1ament::: o suppl' i.'! d2. p<:na u ltima, e~·am "as nco . E nem se pretenda e procure argumentar diversamen 
fóC11C~ te:T:v~is ele :1112 e~s:; >mj_jpl:cio ~st2.va aco:nrnr,1::ajo ... t e com "a decapitação pelo ma.chado na Alleman ha · a elec·· 

O..> r·"y ·~;;.s df' . todas_ n ~ ll'l!:o~ ; eulL~s caminh::>m para a trocução pela cadeira electrica e :1 intoxicação pela' camara 
:;u0 'H_·· ry:ci.:l a h o'~~;~ ... ;~ ., .,,.~, ''.':. )<1 :1:10 mais exbcem ves- d~ gaz, nos Estados Unidos e os fuzilamentos n a Russia". 
L"g11: ;'· c.J: .•• x :1:: tl uc~ em i:> I• ~ Jcg<s;;<çc:! s comm~n.s: Muitos Na o se arg~p1e!1::~e em contrar:o, insisto. com o exe:11plo da 
en~! e',~ ~1L,J. ~.c: :w._t;~ nn. luta ~pelo seu f mal e defmlt1vo a f as- , Allema~ha n~çao que, na civUzação contempora nea, é, co
; al1l.~C.';"· . S:·'·l~, . ';. a;uos . . ~n~. FrJ.eç~. por _exemplo. cast,-, mo cl1z1a on~r01:a o_ grand~ .Emílio Castclla:r, o que eram os 
,,~ . :· - .. '". '. " p •• 1' de 1_1c. ,c 113 míl'acçoes. que o Coa gr~gos na ClVlhzaçao antlga, povo c e •>cnsadores uovo de 
?;: :' . .::.J.r. <~~Gn·_,l a 2G. N::; 1,1~ 1.ntCii'2. . no prinicipio do se~ phllosophos, povo de sabias", nem, t amrouco, c0 rr{ ôs Esta 
~~~~:,, •::?: . ~'i-2.'~~:~1-se_ c_:m .~'-, ~cl1~nne. .pen~ na da menos de i~s. Um_dos ou _outras ~uções t_i~as como civilizadas, mas que 
6_. " . 1.1 •. J.l -:·- · · · h o ,c: "':..e p.u - ( om 2. mo! te somente a assas- r:tioceaeram a barbana pnmlti'ia n o que respeita á repres-
Slll"iO ,, n. r-. h trahl:;:J.J. sao nen al . 

N_~' _f,l' .. ~m::ci;j:!?. ,?!1te.s _rlJ s_c~. XVIII. CO!làC~?D.nav:lm-s2 . Â' pena d~ morte f :J.lta m_ os _caracteres essenciaes de pe-
C' L' l11 "" 1 • . 0 •• c 44: dC1lCcG~S. 1 cdu:nacs, actualmente, a 2 casos nahdade, por 1sso que ella nao e divisível n ão é intimidati
apcn~: 1. Este;:: d.~clos, tao c2:prcssivos e convincent es, fomos va, n ão é repa ravel , não é reformad:::>ra . ' 
b usc:.:l~-o;;. na Pc:wlcqia, de Calon. . Carece de fundamento este caracter intimidativo que 

I·T<~o -~ demars nos dete11hamos, ainda, em ligeiro estu do lhe procuram descobrir os seus partidarios . 
ccmJ~ar.:mvo. A t hesc. per su:t n:::\tureza, exige tf'les analy- F~çamos, sobre el:e, um ligeiro estud:J . 
ses . . . . . . Nao ha motivos para que se affi1·me que a pena de mor-

t;;,c~l ci ll ~r~s ~· a ~~mama .. Portygal, Hollanda, Ita]ia t: "~em. po~ fim pre_venir pelo. t error do exemplo a perpe-
S. l\·1-.ll~lho . l\oru~~a. SI.tlSSa exccp\ao de alguns cant oes t raçao ue gran des cnmes" . Pensamos com os que dizem que 
Costa RlCa, Gttatcll•::ua, Ho 1:.hu·as, N1caragua, ·Equador, Vc- o exemplo, ou eS11ectuculo do ultimo supplicio é mais pro -
nezne1~. Urn;>;U?.Y ~ certos Es~acios da Confederaqão No!· te p rio a pervert~r do quz a moralizar o povo . ' 
Amellcana c.<.t~ugr,lra!n a ~8.'' cic ;,not~e . Conservam-n'a. As execuções capitD.cs publicas produzem, na opinião de 
entre .cu1. ;,·cs u:t::-:cs.? Pra1:r·~ " 1GE:::mlla. _Austria e a maiori:J :;10tavel junsta., uma e:~dta.ç5.o dos máus instinctos e um em
dos cst'ldo" da c,):'"z;ó,r?~:.''' Non' An:r,1cana . oct:2men to dos bons, desatam os impu?.sos m ais sangrentos 

? l'0L1'''l'l\, po c . 12:11~); r·.o.:.; 2. 'i'inl3ildia e a B:::lgica, p::ü- e brutaes. 
zes :1uc. se. 1 :~ •• úVL."C! .. l f\ .• cl ..:o dt: direito , 2. aboliram, enLrc- . . A~tualmente, e esta é a a melhor prova de que ella não 
t anto. de fa:Lo. _ mtmuéla, a penfl. ultima é realizada dentro dos muros dos 

N..:. St' t-_1. 11~' ~al]tc1 I d'i'Jri. :::-::gunda PLl~~( SC· i C:J.:·_ce>·es, ' 011[;''2 L; a r~s:'/Cl"!CiL pablicJ. . E' rj aC , !'econhec_:::.. os 
~O.'-, pa:-2. a ll.! · :1'1 c~:ecu .~r.a . . , r: . '.i. de 7(> paine a ci'O,;;;er ~:;~ 1 lep·•- 1.adores, o CEn:::ctac:ulo ele sua execucão 'lerve muit as ve
bz~aea· • ·. 'Ze> ,Jam excitar no ro·r· o P-;pirito de Ú11itahão . A proposi-

j ~:;, rc~:: .. ' ·• 'L'. 'J~ :;~·~t:> e:·,)n,·io~ adc ,Jtos rc:::o11h:::ce!11 qn:>: tJ, va_le rltar a '"li:·;::. 7::: .. ~;ao de Aubry, e:~a da em um dos 
Uf'l ds .. .. ~ · .. :: .. ':.' . ."'"' , :. -'~ .__ C"":~-· r'l. es .. ~"t ·-; ,~ e ...... ;' J~Lt.'\.~ ... "'C;r~s : ·- ·r T . 
11" d..:~·"~1a :.u t.::J :c::Lttt. . . . E.:::J h::t l~e;;ar, dc;.~rauani;2 1 '.) s~ c. Xv.I~. n~ Dinamarca, os co~:..dcmnados á forca 
n· :se c·.- u•. ·.t .1 , ;, •• .,_.,) , erpn~ :>:comy:anh'la~::; ;·,elas i:uas d::t cidade por uma grande 

.1roc.~~a~1 que tc;·•11 tn:P'<1 seml};:e com nm sermão dirigido .em 
N 1 B,:ZI.,ll. r •> - ·- · .. ·~- ( • ,)ró~ .L::n 110s tc::-)O.' 'l.ltHs 7czes pcln · 'l '',;,·,;clt8 no criminouo . Os cuid::tdos piedo-

du I.. , "..t < '! 1~,. ~t(.~~'- c\: ~- .. -.L '"'~1.3 ~ .... 1 1 s;"' e o csnrc+-<""lf"!:..i1~ n\""': ~8 offere~iam aos crin1inosos sedu-
ccclt.', ~ J:·t , • .. c'L H: .: ' 1~·1. ,,_,.;: " tal P"'~:" t W':>.!Ü'1::t:::J.o popl' 1.ar que os individuo:; 

O "·.:·c. ::,: :lo C 't. C , ·· 1 r 1(;':(;, <)':.n:·:..' a: I .cmmet.i~trn lw:.J·cic'iCs para gozar dc::.tas vantap·en s e o 
... "A .. _. 1 u ··.:·1" _ ··~ .-· · 1 .'.~ 1 ···c:". , ·;ove;,•::J .se v_lu na ~ecessic1ade de restringir a pen; de ' forca 
E. o 1~ .-~. :._ , '~ , ~ ,. -: .. t 

1
-•.• ,.,., ür•~,-is auc r

8 
il- :;Jan.1 r;ue dr.Ixasf'_e a c ser objecto da ambição popular. 

vr · ~ _,-·;,:>.r 1 i ·· ·vr .. T,tvc a .r •t. - 1 1 . !::<" ,; cx~ ,. 1 i·n(., no cr" ~ltarem_os, UE1da, um n ovo arg·umento hist or ico colhido 
s ·lli j •t n 'C· : . . ; .• ... r'io r , 'lí- ' U"'~ ''·f.,:."·"· '". ·: ' :10 lJ.Vi'O Cn1:W c Psyclzanu.l yse, de P ereira da Silva . Quem 

•• .... '"· • ... -· • ... . • • -
4 

... ~ .... ·...., •• .;. ... .l...A< na ... "::l.spe•o;, 1 ·· ~, , , ... C: 0· .. ·.-· .. , ·a · 0 c 1 c' ,.,, • nac.>:.1::.r· ~ "" .,.eu, úlZ eLe,<'. O}ra_·,e Carws Marx, " O Capital" , sobre que na 
(
.) ro. 1 - •. "1 • n -··I ' . . . .~.nglatcrra em l'J'ei? ''C13 do sec. X VI p n) consequencia do 

.. f' •l 11 •'L ~.-.·1:> fl" -noort<> O Art 1 o"'"''"e · · • d '. f --4? l • ,,, , · ..... , . , •. , ,,,., ... . - . - · .. · "'~ "'-.. nun:.e1·o r:!: \'.'!!:J.üPn os que a 111 estavam preccrev"'-
' · ·~ "·')'·e-'·. o>: "prisi'o C2l1i1· 1 ·.-r.; ' -.se-'hes l)Cn>- '~7erissimar . Entre estas c~ntin~~ fÍ-

Jn ·. ) I J:"1 'Tl a•h-:J O•JL ... ~! :t.Ci.'l"' ! cqn·n·-1 desd".l""' .r.p .. f-~ . ...,.., - 1 _ . t '.· 4- ' ... : • • t 

ln · ~- ... ,. ,.,,·,,1' ' . ·-, • . ..., 'l''"l ·-··•1(1 e D"' 1 .:1 .. - I 0
' ';'"' ~ ' " •' • .!'Len o. a IT'.Udlaçao de un1a OlClha, 

• • "' ~' .. · 
1 

' .
1
. • -- ~·c·2 ••<' "'.1pren-c 2.te a pena de nw:·:·. r<o caso dP reinci clenr.l" Durante o rei-

pn:Jl'r". ~o-1 C"' -·-1 'l '· " · .. ... ().,r~ ·a ., · 1' ··o t.·· ·t · · - -· · · · ""· ~ ,.. 
1 

·.: · ·"· -~· .,.,'... '~-' c 1 .L, u .o. m u, ::t 1 n:-tdo de Henr,qu" XVIII :::oram enforcados 72 000 vagabun-
__ \ P · ~ .._ 1 .. r~ .-·1:' t ... u... n~:;u" 1 .,. ~::,c·· f:.L'""' \·cz p:·- dcs - · 

~.C1_1 tn·~ 7~ . ~ '1 : .-n:c:t tn-, 1 ""· . .. , .... ,.,tn !1 otir.,u a peli.a de r.~.lo;~- · ·A"' t 
u 1 emos, rt>al'11Pnte. V"< att.estado preciso de qne, co-

i. r. r c ~ f r., ("' ri~~: . -,.~ ("': ··i(,-~('Oão .~.1~1.ita~ cn1 tenl· · · t ' I!'.0 mero m Imiclrtivo. influE'ncia alguma exerce a pena 
p O d :r. f'"IL~·T=!·•. 1 · c:rm~ O prc:prio au:ur c:tado quem nos diz que no anno 

, • ,r · ·· ;•'
1'- "' ' ·, "~ -····· ir"' r~tZI ~~·::•;Ec :l'" ·mcmdiato ::>.O em n H? :l'oi -. l)Ql ~c1a a pena ric morte na Fran-

citr:~'c .o;_· \'c .... , ~' ?i .. ,~. l ':l' ·· 1 f~ ·r,.:C'-c' ú. llLllJ. r'"' lPort'"' ça o eocfjcJ::nJ.c (1~ rP ·1nin8.1;tlD.cle baix.on ~· rnsivehnente. 
:..~ ()c· 1 , ,!( ", 4 ) '} .. r ' ...... , .... ~· ... (\: - ' ·~ -J.lll .. 1:1 A ..3CC11tll)l"'~1_, f,..r· r,... .... ;;_ O (_n r_~, .. cs dPfCP:SOl'€.S du p en a de 
vn. e ·a r. J .Tn·.,.·. : ~) 3,·) ' C"'~" 2i1. ~ .lh~J,...~. ~·r·1ug11av1 Tf"):'tl?. nu.c: :'1 1:..·.~· c ~1 '·.':.C' ... ve, . r n .. ~t,r~·- a 1ne~1~1a , é desenvvlver 
a n 1 •• ·· ·tr·1'1 , .)r'·.-n de .,r"J: r., nn,..,.""'~.::t aos r r. 1"1fc:"'·P nn1 ~-~1c•~1z- .r...,_.,...,, ~ i~·~o r--s corD..rf,•• ~ f~enRilcis . 

c l'::'ll ~c· · · 1 •• c~ ' ' lc' " "-" ,e f'ViclE'l ci:J· ! l.'v~as. '1 i'Í'1 s ·, () ·'"Ül npr)i",o ::1. rr•1~lle . ... a razão, n r~'Lcio -
-, ::'.. ' ~'1"[1. , . .., · ~ flio,~, C'O '1,0 '. Cinio, a logica f:-" 1 <1>'1, rl':'quentPmente, pela illegitimidade f' 
n1oc-;,•r:r2i"!"' • ,. { ... lt c . 'II)c:o r .. r--nc"'"'~'n111r· _tnro:"'ei~,.,C',.. (~('.-. ... n~J]i('~"~n.}), A j~J,_')1!1"b i 1 ;( de(>' .. , ~ -·, 

v· .. ;,, 11--··;:;rtt-; ., :;"'r.J;,l':::~. ex cutou ess.1 co~1dc ~ na<:ilc. · h ur1rna. os er ro; i· d~cictri8.;; a :1:; :;cssi'Jll~dade d:J. r el':::.bili-
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automato. Os homens são o que d 'elles fazem a hereditarie- I ugeiramente estudado a escola po_sit~v~, n otamos que, em--, 
dade - ~ ? m_eio,-:eis e~ .subst~n~ia a doutrina da mod~r:1a P~- contradicção flagrant~ cor:1 os prmc1p10s que defendem, 
~1o_log1a, nao exrste llvre arb1tno, a censura e _a pum~!l:o sao transcedendo mesmo as ra1as do bom senso, opinam os seus 
mJl!Stas e desarrazoadas. Nada :·esta fazer ~ena:o modificar o adeptos, excepção principal de Ferri, pe:a applicaç[;:0 da pena 
mew, qu ' pr~valeça sobre o estigma. I:e1:ed1tar10. de morte para a eliminação . dos criminosos . 

. Sem ~uv1da, para bem geral, o cnmmoso, a quem a so- Assim é· que Garofalo a recommenda ·como "o unlco 
c!edade _tao graveme~te offendeu, deve ser temporaria_men- meio abs_oluto e comple~o de eliminação". Entende elle que , 
t."' _mantido ,en~ reclusao, mas tornando-se-lhe esta a ~a1s de- a reclusao perpetua "nao póde ser um succedaneo perfeito 
llcwsa poss,ve .. Tal, em s~mma, a agr~davel dou~n~a qt~e da pena de morte porque deixa ao delinquente a possibi.li
t:nto se recommenda aos 1:ossos cmnmol_?gos e e _ta? erm- :lade da fuga, e do perdão" (Criminologia, pag . 268) . Cui
n~nte:nen_te razoavel"no. t~n ~no da evoluça_o matenal!sta. d~mos que este argumento não merece, em absoluto, reba-

Nao e somente a 1d1ot1a uma reversao, o crime uma tido ... 
doença, o livre arb~trio uma illusão e _a religião uma emoção", Sabe-se que para Lombrooo 0 crime é um phenome 
c<:nf~rme. a d.ou~rm::_c de ~ossos. soc1~logos adiantados, mas natural, e tão ne~essariamente ligado á natureza hurr:::t.~~ 
nao 1aro e_ dos propnos aml!laes m~enor~s q_ue de_duzem elles quanto a concepçao, o nascimento e a morte . 
o_ seu cod1go de moral e v1da socml. S1 nao existe Deus e Quem suppuzéra que a pena ultima contaria por defe·1 . 
nao passa o hon:em de uma metamorphose evolucionaria do .'~úres aquelles que negam o doama moral e social da respo~1-
macaco, ou prox1mo parente d'elle, naturalíssimo é que vol- ,oabilidade? " 
te. á tvida si~~les de :o;:u.a r~9a e recupere a independenci~ 9:b- Qu~m suppuzér~ que a escola que supprime 0 direito 
s~. u.a e a llberdade Jnest~Icta,_ de que q, despoJOU o c:!hnstla- de pumr, porque nega o livre arbítrio, fosse partidaria da 
n"smo com suas leis matnmonmcs e ouGras convencoes "im- •ifma cruel? 
moraes". Por isso, _vamos_ estudar o chipanzé nas seívas afri- • E' _um testemunho eloquente de que na mais completa. 
cana~: ou ou~ros bichos tidos como ascendentes do hon:em e confusao resulta o nun~ero innumeravel de meios que ella 
surprehender-lhes os hab1tos e c~st~mes, para, pela d elles, nos apresenta para cobnr os nossos erros sociaes visto como 
l_emo_delar a nossa . conducta de viCtlmas da intitulada civi-l os seus princípios e regras são, invariavelment~, contradi-
llzaçao. ctorios entre si. 

O homem é, pois, reduzido a simples condição de ani- * * • 
ma~ ... E nem se extranhe a nossa :ilffirmativa. E nem nos 1 ~oi depois da publicação do livro universalmente co-
acc1;~1e.m de e::agerados: . . , I ~hec1do pel~ t~tul~ "Dei delitti e delle pene", em 1764, do 
. Sede, sobretudo, bons ammaes ! _exc:amava Fern, repe· llDJ:?ortal cnmmallsta C'esare Bonezana, marquez de Bec-
t~ndo EmJ:?erson~'. As. futuras geraçoe.s, observa um publi- ~ cana, que o problema da repressão penal comecou a attra
ClS!a _ p31-tno~. terao annnaes excellentes_. .. ~ mundo, pelas h1r a a~tenção dos maiores espíritos. Livro que~ na opinião 
de ... at. - . ~ ~s tuadas do cons~lho de F~rn, sera, futuramente, ~os_ ma1s a.cata_dos mestres, operou uma verdadeira revo
t:_c.nsJ:ormado em um ]ardlm zoolog1co de grandes propor- -l!-çao na sc1enc1a do direito penal, que deu impulso ao mo
çoes ... "' . -:- . . _ _ J vtmen~o _reformador, cujas primeiras consequencias foram: 

. Os 1mplacave1s _m1ss1_ona~·ws da na':egaçao" nao reco- 1 a_ abohçao dos horrores seculares da tortura e a proclama
nt:-eceram a verdadeira fm~hdad_e da _vida humana. Para J çao do grande e verdadeiro principio de que a applicação 
el!es, o. bem_ supremo da ex1stcnC!a res1de, talvez, no comer · da pen~ d~ morte deveria ser abolida não só em nome da 
e dormlr_. N~o nos parece, nesta altura, extemporanea a in- 1 !J.rotecçao a personalidade humána, mas em nome da jus-
terrogaçao de Hamlet: 1 

t JÇa . 
What his a man l EJ:? duas occasiões, sómente, Beccaria a considera ne-
If is chie f and market o f his time ~· cessana: "nos momentos em que uma nação póde recuperar 

.Be but to sleep and feed? A best no more- e perder a liberdade e nos de anarchia ·• . 
Não era , pois, sem raz ii.o, esc.reve um sociologo pa~rio, Esta lição, seguem-n'a os classicos . · 

que Spencer, o celebre autcr da theo.ria natura~ista, já na . T~o ~ecisiva a a~ção do eminente philosopho e penalo
sua velhice, reconhecia nesses tempos um retrocesso para a g1sta ltahano em prol da abolição do ultimo supplicio que 
barbaria... ho~ve mesmo quem escrevesse que "emquanto existir um 

Viver, já 1;e disse, não é só pree~:.cher condições existen- patlbu_lo, de um _lado permanecerá vivo , eloquente e tenaz 
c:ae::; imupriveis, nã:) é deste modo vegetar. "E' m ais do que ~ subhme Be~cana, e de outro, sempre luminoso o symbolo 
isso amplitude da vida, escreve um publicista, vida á larga, ~o r excelle'J.Cla,.... da Redempção". ' 
sem a mesquinha revoltante do ar que .respira e do alimento Mercê da influencia de sua m onumental obra Pedro 
qüe rcc:;b~. viver é aspir::.ção para m elhor, é desenvolvimen- !:eopoldo de Toscano, entre outras grandes medida:s, abo
~? c.a vida e di;stanç-ão 6.as r.:cUvidad~;s para r, realização do .m a pena de morte ~ a to.rtura e estabeleceu a igualçl.ade 
1r.e::. ; cu é assir.:;. e o h omem é home'"' ·=u então será uma b- de todos perante a le1; Jose II, da Austria, tambem aboliu 
i'atologia humnn~ . atrophiaC:as as l aculdadcs nobres que o ~ p~na ultima, com a excepção dos delictos militares; e Fre-
di.stinguem, reduzido á vida restricta das celulas". c,enco, o gr~nde, supprimiu a tortura na Allemanha. 

/'... escola positiva nada admite senão materia e força . Os philosophos do XVIII seculo, contribuíram, efficaz-
D'Rhi, que não somente negue tcda a :iberdade de escolha, mente, para a reforma das leis penaes e para a abolição 
:-.w.s nenhumas actividades reconheça no homem que não da pena capital. 
il;:1pu ·tu11 o necessario res·Jltado ele forças puramente phy- A escola classica, onde fulgem as mentalidades dos 
s•c a~ o chimicus, tão pouco a.dst(cta.s á idéa de moral quan- [!randes penalogistas do seculo passado: -de Charles Luca.s 
to se.ianl as leis de gravitac:.:to. D'ahi o acabar com toda a Broglie e Faustin Helie , na França; de Pessina e Talomey, 
libe;, llade de ,_cção, com toda a r espon ::;abilidade e com toda na Italia, procla ma a illegitimidade da pena cruel e só a 
f1. r.1c!'al na conducta humana. Eis o fim a que chegaram os considera acceitavel "quando significar uma necessidade, 
)J3Cl: '1:::-s J'l::.' 1 uc!on~stns, ir:.dll ::::ncto a c'rc;D.\-à'l do livre arbitrio, actual" . 
~' n~ gaçao d:J. responsabili.dc.de mo~·a\ a nega ;;ão da liberda- Magarinos Ton·es, com notavel poder de analyse, affir
r'e Lu:•··ana. I~lles , na a dmJ.mvel observação de um pensa- m<:. que pena de morte, é, antes de tudo, a negação de toda 
r..1cnto brasileiro, sob um céu despovoado de Deus archite'cta- a sciencia peni~nciaria e a confissão da bancarrota da 
l'2.m um mundo povoado ,de automatos . propria Medicina Psychiatrica, consideradas ambas incapa-

E' que.>tão que não ma!.s admite duvida: "O homem só zes de reformar um caracter . 
Pod~ ser Pl!n~do si fôr culpado; só é cu'pado si fôr moral- A sua applicação não está, pois, de accordo "com a3 
I~enw brasileiro, sob um céu despovoado de Deus architecta- necessidades de adaptação ás tendencias do mundo hodier
hvre, poderá no muito commeter uma accão damncsa nun- nc" . 
ca uma falta". · ' Em nos declarando contrario á introdução da pena de 

O livre arbítrio, já se vê, é assumpto dema.siado exten- a10rte em nossa legislacão commum prestamos uma home
so para ser discutido accidentalmente. Não fôra, portanto o nagem á Justiça •· expressão do ben{ á Justica, symbolo da 
n::t 11 ral · r1 • ' I ' ' > 1,· c~~ rese.~~ - o desyl') ela disc;tssi'i.o da these, e, certo, tel-o- igualdade, á Justiça, emanação dh . verdade dvina, e, pois , 
.am :,' t:l_nrw . . do m_aJ_s d~n:.:-.·:aaamr·1 t ~ . representação de Deus, que é á verdade das verdades". 

g 
;vltae :1. yrectpitaÇ'ao 1'\o conc~1_ú·. nmeth sem cessar o ! Contra estes principias tremendos, contra estas medi

ran e precom:;ador do methodo inductivo" . Após havermos das extremas, contra as doutrinas que nos trazem a mor-
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' ação dr qualquer criminoso são o;; argumentos basicos e por l Sim, a política criminal de 'nossos dias, em th9orla, 
isso, con~tantemente, repet idos em defesa do nosso ponto aconselha "principias e nórmas que não são postos em pra-
de visia. recP-nos inoppor tuna u;na apreciação detalhada t ica na vida quotidiana" . 
acerca destes argumentos. Claros e incisivos, não precisam, E' ainda o :rrof. A.franio Peixoto quem accentúa que 
minctciosamcnte, discutidos . "a mocidade, os homens, a sociedade cnlta , emfim, máu 

Se.~a -nos perr..1ittiô ,, e~ ra1J.l:io e:;:ame, argumentar com. grado conhecer o an~iquado de muitos institutos o r a nr:o 
B eccaria, q·:rnto á inviolabilidac.e ciJ. vida numana, dizendo de muitos preconceitos, a ell.e.s ·i;oleruriam, a elle; se a r:os
ql'e "o hom::· ,' L~~o ú o senha~· de sua propria vida, não tem tumariam e até os repetiriarn quando fossem chamados a 
direito algu,_, '"" d" _,:a dispôr, nào é :ivre de renunciar a el- legislar, a fazer obra nova" . 
la qu:::tnao vem lhe pareça. Como, pois, podena alienai-a n as O h iato, affirma .1 ".t'andyr A rnarante em seu recentis -
mãos de seltS semelh:>.ntes ? simo livro "FsychoZogia e Cri.r.e", o hiato subsist e, :oor-

Ccmo poderia elle al:dicar nas mãos C:a sociedade um tanto. Theona, de um lado . Pratica, ele out ro. Uma é a 
podr;; que l.l:e nào ne tence?" A vir~, ainda o affirmamos doutrin a . Outro, é o codigo. 
apoiado em Beccari:::t , e um diraito imprescindível e natural A pena, diz VON LISTZ, filh a do :ivre arbít rio, induz 
elo homc1n sobre o qm·l :1::tda p,,de fazer a sociedade . ~ idéa de resporu;atilic:acte, que é p r sua vez· o apa!1aglo 

vem ele molde, em tanto, out:·a observaçào: uo homem mentalmente cleser..volvido e mentalmente 1:ão . 
··o~ processo~ ,.10 ,,..r 10s de ic~·,. tificaçâo. de pesqu:zas são "Sejam qüaes torem as finalidades a ella a ttribuidas a cem

h ·ie, diz u,n 'Jart'dal"io da pena ultü,1a, muito aperfeiçoaçlos t1adicção se fa z Iia.grante entre o espírito jurídico da épo
para ser d;.f~';::il dPi ,:a, substituir 0 criminoso pe~o innocen- ca, e o papel que ella represen ta petrificada nos codi-
t c e condemnar a 'lorte porque u .• a testemunha acha o gos" · · 
p:c:o parecido com 0 in digitado ré-a". (Di' . Rodrigues Dó- O criminoso, segundo os ensinamentos da escola posi-
r ia __ o pro:c~to dr. ,)cd. Criminal Erasileiro pg . 10 ) . tiva, não é responsavel moralmente, a sua responsabili-

, dade é social. A solução do prob·ema da responsabilidade • e ;.''l.lt.'T..Os pc• ·11, o excrap'o de Bruno Richard 1 -· d t 
Ec!U.J~,,:ann dH'O!\'Íd>J no celebre "3. o do ba by Llndembergh 1Umana, no ú.lzer e um es udioso dOis assumptos penaes, 
e e~te a~mo 'svaüo á cadeira elect.rica nos Est:ldos Unidos arrancou ao p, oprio Da~lemagn e, um dos mais abalisados de
T-odavia, n2.c o disc,,.t ilemos . Limi~ur -nos-emos, apenas, a fensores da Nu.ova Scuola, a confi~Gão de que a doutrina 

ce Ferri terminava por um X. t ransp!ant• r ::u rl estES pagin as a duvida que continua a pai· 
r ar n~;, conscieucia de toda gente: Nã-o concordamos com a I2egaçã.o da responsabilidade 

8 · H t moral. Apoiado na lição da escola classica, pensamos que 
erw aup .mann :1 princlpa~ causador da morte do pe- so ella justi j ica a pena. 

queno Lindember;,h '? Seria relame:1te , tamanha a sua in-
fiuencia que o tizccS'\ de accotC.o com a legislaçãc americana. ExaminemGs, comtudo, o assumpto . 
merecedor da pena cte _que foi victima ? "Fundamos, diz o professor da Faculdade de Dire,' t.f"\ da 

F:n w~~; negativo, como r.;habilltal-o ? Bahia, c·ons . Felinto Bastos, em seu livro B re.ves L fçbes de 
Direito Penal, a responsabilidade moral do criminoso no seu 

A' anreci.acã0 dos enthusiastas da m ea'ida evt.1·ema, dei·· , . b "t · · ' ~ 
- - • • • u .1vre ar 1 TlO: consc1en,e de grande' parte das manifesta -

xa~1o::; esta interrogação · ções do seu psychismo inte1 no e comprehendendo tudo que o 
Pr0<;isamos, pui;;. C'!1 husca d:: novas ii1vestigações. cerca, sêr inte'ligente e dotado de razão, t em o homem a 
Simples esp· anado.· do evolucionismo de Lamark, diz um faculdade de ~e poder deliberar livre e conscientemente eu

pensad or bra ·sileü·0. c:.: fend endo o principio da indefinida t re duas decisões oppostas. E porque elle tem esta liberdade 
variabnid~c!:: da < spcc.2. Dcn:·,., cl·_ subi to se viu exalçado de escolha , porque elle escolheu uma podendo ter preferido 
se viu eri,;;:cJ.o, puu.en os dizer ass::11, l'ar R encm ao sabia for· i a outra, é que elle é responsavel mora : e pen almente" _ 
n ecedor d:::t "grandn cplic~tção do mun do e da verdadeira ; A n egação do livre arbítrio é a primeira conse
phllss:::ph ia". quencia logica da acceitação do dogma da evolucão mate-

As ec::co'fl ~ matrri" Jist.ls, accrescidas co~n a con tribu-içãc rialis~a · . . 
• > _nu ·, , , ,:\~ ~ ..;_. ., 1 c'ar f'') ho•rwm H•:lH Psceadcnci<J 81 nada e~nste, excepto mate~·ia e força, é obvio q'!e n ão 

best ial. Ou D.CC!.'€.;_cid.l '•, então. covt1 aquelle quadm traçad<' . .P~~~)l"a v..:~ l~~~rd~tle-~10l'al. LeiS physwas ou ~cçoe_s e 
por Haeclc-2 7 • os g.an.:; p. GS quoec tr;;n~tm atravessado os nos· 1-t -a.--,ü-s :.hL11cas -1131•· podem c!aramente possmr hber
soc:: antepn ·,~, ti0s .·:qtn ~ .<ú-oe. ç 1 rct:::nto. os seus p~·opugna · ' ~ad? · f1 "slm l~g<:I1tes humanos nao podiam ser mais vir
dr :·e::: d:: qu~ o r~r·rv,r n conhecir'issimo Bact1,b.;.,18 inex- tuosos do que o Vento e o ma•· revolto quando submer
p'. : r,;~.-:::1 e ;.: :.1-'~·L' ;:;i>;_ • •l· e fo.iU.l ::J. ; i< do ~0·-.10 se•tcl'l 0 pon - g'"'? ? _ nauf:·on;? ou, ::eg:t:-ro á 1 .. 0:?. ~Fov1 drndal , vão aos 
to de ·igacJ.o en~rr. o .. ,1·:do inor.:ranlco e 0 org::o.nico ma+a. r c. '.)t:.lce« L11 .a.-o a P ·:::.;a. Hav::namos ent:.lo ele fr anca
r ia ia aminada e a qu· ·.: u21im r. e

0

se movim~nta com'a vid'; r:.1~nte concordar com Eurico F en•i em sua " Sociologia Cri
resultam , co;:w obsen • n:n escri>1tor brasi:r:ro, _ ~ 1m fracas· Tr!Jm al" quan~o proclama as palpaveis refutações pela phy
so completo.. Nos Co>,gressos Antropolordco Criminaes dE' Slo-psychologle. da presuposição da livre escolha ou " ~iber
Par is . em 1309. P no:.; J,osterior e::; ele Brux"'ellas e Genebra e d_ade mo.ral" l; declara a impossibilidade theorica e pra
n o Cougresso de Medicina de Romu , foram unanimement e bca de assentar a r esponsabilidade do homem por seus 
rechasoaà as as t heoriás da escola positiva. cnmes sobre a livre escolh a , absoluta, ou relativ~." . 

E' verdade aue a e ol - - · - t Em face das lep;is!ações actnae:-;, t odos estes principio~ : adduzido em rói ": _v uça~ n ao e ~ umco a rgumen o 
incertc 3 e P''Oblcmatic,;s . em Q''G >.e fun damenta a escola / sico E' a léJT Pcliss~v,_,tas ~heonas, mas e 0 . a rgumento ~a-
positiva est:J.o r adicJ.ll'cente destruidos _ · ' . -'. , 0 u~uco ar_gument? l?glco e conclusn:o 

, _ • • 1 q,te necessnarn a n egaçao o ~1vre arb1tno, uma vez accel-
EmiJcra :n·ocwm• I'' ~ ~r,;uns tr:üad1stas qne os alicerces da I t:::ts suas falsas premissas cvolucionarias Procure F erri 

escola classica n f..o encc1+J·.:; m apoio n a moc'cma política cri· I provi<r estat ist~camente que "não h a livre ~rbitrio" pelo a r 
mina' . ,;:crque, _esta. a pclitica pen r, l_ hodie~na . no l?ensa!?-ent..! 1 gu~1en~o que "os a c t os humanos que passa m por ser os 
delles e poslt!'/G, ma.s do que no:nt va , e enrtocrmolog1ca. r ma1s l1nes moralmente. ccmo casament os suicidios cri
psy~hanalytica. ouve 1:- üd. e disdpulos e attend•' ., Freuci ' mes, emigracões, são ao contrario sujeitos á~ influencias ... " 
e attende a este m.undc ilOV? de coPhP_cimen•~ ,; que' :' Jl"T'r,?. D'.2..hi é que jámais se concluirá a negação do livre arbi
logia revela". embor~1 t.:do 1sto se venf1que n,l re:::-.1Id<tde n_ac : t:10_. Demcnst:ca-se apenas o facto que, sendo os homens 
ha. nào h ouve, 11:1 a"J:'e,•in.cão feliz de nm e• prt,oso m:nspe1t :::- 1 Sllmlarmer.t~ ccnstituidos, de ordin ario façam sob as mes
em taes assump~f13, uc ·que posttlVI 0 oD. , n PlL 1llm cod;~o que ! mas cond1cocs a m esma escolha quando se lhes re~ 
fos ':le im:pirac".o- :u~lo ·(l"í:cnninismD :; innovuções . apontad::t: ! mcndc cst:'l ?.. :n t elli ~o--encia por intrínsecas razões, ou, , 
por C" ta ps<:nc:o-ccm .c. nci.a juridic::: de nc><sos d1a:., . lhes ex_erça u·na fort e attracção natura' sobre os senti-

T,'<'los 03 cJd.",uS ,. ,ncs, d iz Afr< .1:o P ei':oto, frr< m e f'ãc · d ~o · ~ao se ~e~ue a imuossibilidade de agir outliiUnen'e 
"clas:;icos" : ~· r.·u·:: co· o o cod all 'mão ch::oou a al'l rde'lr j E, facll 11~ pratlcll: provar o e<:ntra.ri em nos.so ftSO indi-
o livre arbitr' '· •·, :e! ·uznsbestimm'l •<g", logico fu.1darnn 1~t~ ' v. dual. Vtdeo e!zora p roboque, d.et •• E' 
de pi1nir ... 'r. .·mt"" 0 1r..,seguc 1\fr"-, io. f1. c,cfrs: so.i:11 \1 , dLgm:: da evou o materialista eatriba 
esr·n' : IJC'.~!t;v:· f Ó ~('"1 !)" S~ ro nnri'tcOS tt. n:·icc<; 1J'·r,iecta - ! 1U'2,a ao do livre ar b 
c ·<;: ,., ·"0rcl "[:·l 1>. ,. ·ir", cl ~ ;:,.,;r·-, i, o 'r;r,".'ço C:· S -2'/ll · Admitida ev·~~~~~~l~::~=~~ 
rc ,~rf!". ~~ ... iJ."!Hn(. 0 ·· 'à·:.?n p·,-~-l ,(J·J~ ,lo ' ' c o ' 'C ... ,~JiJ SaT'. - c 

·· -ze Asúa . .. " 

Quin ta-feira, 12 ~. ,.:}".,'. 
DIARIO 

' Laet aconselha, evoquemos sempre V b a -;ri da . 0 er o que n os dá 

CONCLUSÃO 
r Pelo exposto, outra não poderia ser 
~ ormulada : a resposta á these 

Somos contrario á introducção da p ena de morte em 
nossa legislação commum . 

OFFICIAL 
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Synt~ése mjJ~Dc[,Ja ~ena 
Do trecho inicial da these apresentada pelo bacharelao. 

do Geraldo Bezerra de Menezes, delegado da Facu{dade de·· 
Direito de N1therôi, ao Primeiro Congresso Jurídico Univer · 
sitario do Brasil, realizado na Bahia, e approvada er'1 sessão 
de 12 de Outubro de 1936, subordinada ao thema ••Deve ser l l 
introduzida em nossa legislação commum a pena de morte?» 

«Srs. congressistas. Vós os que"' vos te ndes àedicado aos 
estudos socio criminaes observareis naturalmente a ausenci.a 
de subsídios novos na argumentação que apresento con tra a 
introducção da pena de morte em nossa legislação commum. 

Aliás, é o dr. Rodrigues Dória, professor das Faculda
des de Direito e de Medicina da Bahia, quem, ventilando o 
assumpto, affirma que ctern sido tanto e tantas vezes discu 
tido que não héJ mais um argumento novo, e as discussões 
novas quer de um lado quer de outro, limitam-se á repro
ducção dos mesmos argumentos». 

Si, realmente, a evolução jurídica acompanha cpari-pas
Sll " , o progresso social, havemos de convir que esta medida 
repressiva se encontra em completo desaccordo com~a civi!i· 
zação hodierna. 

A pena, dizem os criminologos e a his toria nol-o con
firma, 'tem expressétdo o espí rito dominante dos grupos hu
manos nos diversos estadios sociaes ». Foi desaggravo e su p· 
plicas de clemencia aos deuses irados, seden tos de vinga n
ça; foi prosegue Jurandyr Amarante, vindicta privada, a pe
na de talião, o tálião irfimemorial que já vem do Codigo de 
Hamurabi, rei da Babylonia, (sec. XX ou XXIII a C.), do 
olho vasado por olho vasado (Art. 197), do dente quebrado 
por dente quebrado (Art. 200), foi e é a vindicta publica , é a 
intimidação, a coacção, a defesa social ... 

Variam os criminalistas na classificação dos períodos 
historicos que assignalam as maneiras diversas de applica· 
cão das penas. .Neste particular, cauctores utroque trahunt ..... 

Embora reconheçamos a verdade proclamada por Orto
lan, de que todo jurisconsulto deveria ser historiador . e todo 
historiador jurisconsulto, não nos é possível, numa trajecto
ria historica, vencendo as difficuldades da hora presente, rea
tar, como diria Aloysio de Castro, na cadeia dos tempos os 
dias distantes e dispersos, não nos é possível penetrar nos 
primei'ros albores da historia humana, na época da excessiva 1 1 

crueldade das leis penaes. 
E' diificil, senão irrealizavel, adaptar ás condições do 

momento o grande manancial que o estudo e a critica do 
problema nos offerecem. Para tanto, seria necessario possuís
semos caquella fôrma de imaginação reconstructiva que fa
zia de Michelet, historiador, o contemporaneo das gerações 1 1 

extinctas•. Dest'arte, poderíamos pintar os mais requintados 
supplicios nas suas mais variadas fôrmas : .. 1 

- a flagelação, a crucificação, o esfolamento, o e squ ~ r
tejamento, a dilaceração pelas féras, a suffocação na cinza, a 11 
immersão em caldeirões de oleo fervente, a travessia a nado 
de rios repletos de erocodilos, àlém da lapidação, das tortu
ras, da róda, do esmagamento, da fogueira, do pelourinho, da 1 ' 

dególa, do fusilarnento e da decapitação pelo machado. Es tes, 
segundo o autor de cPsychologia e crime», os aspectos obje- n 
ctivos que a pena tem assumido em suas diversas modalida
des. 

-C~-YJflE_.-
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Não- desenvolveremos um estudo sobre esta synthese. 

Não apreciaremos cada uma de per si taes penalidades. Elias 
precisam "8B"" antes esquecidas que lembradas. 

Com o seu caracter ie vingança privada, de expiação, 
dos primordios de no·ssa éra at~ aos theologos e philosophos ,, 
dos secs. XVI e XVII, a pena a outro fim não visava sinão 
o de proteger o meio social contra os delinquentes. Não se 
inspirava, ainda, em um sentimento correcional. A defesa so
cial realizava-se, então, sem economia de sangue e de dor. 
Hoje surgiram novos horizontes, novos campos se abriram 
para o direito penal. A pena evolveu com o ava nço da so
ciedade. Mais humana e racional, accó rde com a sua verda
deira finalidade, ella aspira, principalmente, a regene ração do 
culpado. Dahi por que hoje a consideram cum8 reacção•defe. 
sa da collectividade contra o elemento que a perturba :o. 

Durante muitos seculos, dizem-nos os mestres do direi
to criminal, a pena de morte se impoz antes com o proposi
to de fazer soffrer, que fi:lzer morrer. O que aterrorizava não 
era propriamente o supplicio da pena ultima, eram «as fór· 
ma~ terríveis de que esse supplicio estava acompanhado•. 
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Regencia .. verba 
GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

' E ' o uso, dizia Horacio 
na .IWl flrte poetica, a 
lei e a regra de falar: jus 
et norma loquendi. 

_ J Atravessando idades, 
l1 tJI!Itl8 ensinamento vem 

sendo respeitado pela 
maioria tios que se con
sagram aos estudos phi· 
lologicos. 1 

A gramrnatica, não ha. 
negar, sõ corresponde
n1 à s suHs verd adeiras fi
nalidatks s e realment~ 
fôr «a cod1ficação dos 
fattos da língua». . 

O proprio Ruy, 1 estj.· 
lista (m!)ar, affirmou a
lhures que a gratfomatica 
não ,é a li'ngua. 

Ha regras, diz elle._ na 
· R.~plica, que, interpreta· 
das com rigor, só servem 
para gerar incertezas no 
espírito de quem estuda. 

Para Camillo Castf' llo 
Branco, o povo é o me· 
lhor das grar/zmaticas. 
Comtudo, outro objectivo, 
não visaram taes assêrtes 
senão ~ mostrar QUP 

em matéria de linguRgPm 
não é dado que ~a tJjP.
oria và para um lado 
e a pratica para out1 o•. 

Quizéssemos nós reco
lher cpiníões sobre o 
assumpto 1 llf certo, não 
nos satisfaríamos com os 
límites estreitos de um 
artigo ..• 

H:(, em 

ude di· 
ttadas pelos gra~maticos, 
a .t- inutilidade dos com
pendias lingu(sticos para 
que se consiga redigir 
numa prosa exacta e es
correita .. . 
Col)bcamo·nos~ 

ao lado de João Ribeiro 

' uandn 
disse que é dev.e r de 
todos que falam e escre
vem zelar a purez1 do i
oíoma, muito melhor é o 
exagl!fo do que a crimino
sa negligencia. 

Assim o é, e!fectiva
mente. 

Pelo exag!ro, porier-se
á, talvez, chegar ás pro
fundezas da fc1tm a, e a 
fõrma, disse Emite Zol~ . 
basta para imrf!Ortalizar 
um livro; 

Conhecida ê aquella 
passagem de"~ critico 
al}emã9 no aftirrpar que 
nao ha grande rne rito em 
escrever bem o françez, 
pois a I(ngua, condu~, jà 
escreve pelo escriltor ... 
Divérso~@~ o 

aspécto que nos offerece 
a I(ngua portuguesa •. • 

Dando ouvido ao ensi· 
namento dos mestres, 
«graças à comparação 
entre os classicos e á il· 
lustração dos exempl9slll, 
conseguiu um esp1rito 
erudito compr!!hender e 

teve o 1.0 voiume de 
R.egencia verbal, acaba 
<le sahit a ._. 2.a edi 
ção, corrigida e augmen-
tada. , 

lmpunha·se, de ha mui 
to, a .-a publicação. Ao 
menos, como obra de 
consulta . ..- ..(' 

Anhur de Almeida Ter· 
res, col}~ga ilfustre da 
Fél culctade de Óireito ele 
N1ctheroy e membro dr-s 
t ;: c.tdo do cnrpo dncc ntr 
do Cra llegiü Pedro U, <Lt 
Capital da Republica, é 
o seu autor. 

Felizmente, não p•·e· 
tende * em seu livro 
«reter nas algemas de 
leis fi:t(cias e no cá'rce
re de principios estáti· 
c9s o surto evolutivo das 
lfnguas» ... 

Evõca o exemplo dos 
clássicos , sem fechar os 
olhos á realidade do pre
sente. 

D'elle - Vi~torioso em 
plena mocidade,- já se 
disse não ser uma espe· 
ranç'-i bruxoleante, • mas 
uma realidade conÍorta· 
dora. ~ 
Lau~eli Freire, no 

parecer mittido sobre o 
livro, não conhecer 
em toda a nossa litera- . 
tura philologica trab~lho 1 

nem mais completo nem 
mais util, e que no cri 
tério, . na .meticulosidade, 

a dq 
· -aruAi.to-

ssor. 
Esforço notàvel o de 

Arthur de Almeioa Tor· 
res escrevendo Regencia 
verbal, por isto que até 
1931, época em que foi 
editada a l.a edição, não 
exislia sobre o assump· 
to livro algum publicado 
ao Brasil, a não ser o 
tmbalho de Laudelino 
FreirP. enlitulado Verbos 
portuguezes. 

1 
Os gra~maticos, em· 

hora estejam sempre ~m 
fõco as questões verba.ts, 
são falhos t ~r particu-
lar. ~ J 

Citado no prefacio pe· 
lo autor. Adolpho Coelho , 
diz, falando da difficulda · 
de da ·empreza, que elfa 
não póde s_er }Jroducto 
de um só homem, deve 
ser ~ obra acadf"mica 
auxiliada pelo Estado, 
quando não hélja outros 
mei~s. 

E por que, confiante 
em suas forças, se haj ,-1 
atir.ado com energia e 
decisão, á feitura da obr~-'1 
é hoje Arthur de Almei-

1 d$) Torres não só um es 
tímulo, senão tambern 
um exemplo aos que se 
iniciam. 

Tenacidade, prude"ncia, 
sabedoria, foram· lhe :? s 
armas de combate nesta 
lut/ta edificante pela crjJ3· lj 
tallização de um ideal ... 1 T\.: ~~-~ ~ :-~·----~- ~--

Sim, estão sendo s.a 
tisfeitos os seus alevan 
ta dos propositos. Bene• 
ficios incalculaveis ~st~ 
o seu h vro prestando c 
ingua que por sua sua 
vidade causara im eja 
Cervantes•. 

Mesmo em se não tra 
tando de uma critica, s~ni 
timo ·nos receiosos pela 
ousad! ~-t d<.'st~s linhas 
por isto que, por seu in · 
lf•rm edi o, df'sej amos hn 
rne11a~ear não apenas um 
collega culto e erudito, 
mas uma figura que pelos 
conhecimentos linguistí· 
cos se impoz á admira
ção dos doutos. 

Ha sempre, como di 
ria o elegante Aloysio d 
Castro, o natural r~ceio 
de que as nossas pala 
vras sejam uma disso
nancia entre tantas har· 
monias ... 

Niclheroy, Agosto 936 

g;.lc? 
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Regencia verb&l 
GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

E' o uso, dizia Horacio teve u t.o voiume de 
na sua arte poetica, a R.egencia verbal, acaba 
lei e a rt>gra de falar: jus de sahit a sua 2.a ecti-
1et norma loquendi. ção, corrigida e augmen-

Atravessando idades, tada. 
este ensinamento vem Impunha-se, de ha mui 
sendo respeitado pela to, a sua publicação. Ao 
maioria dos que se con- menos, como obra de 
sagram aos estudos phi- consulta . . . 
lologicos. Anlmr de Almeida Tor 

A grammatica, não ha res, collega illustre da 
negar, só corresponde- f ac uldade de Direito ci P 
rá às suas verd ade iras fi- N1ctheroy e membro des 
nalidadf's se rea lmente tacado do co rpo doceute 
fôr «a codificação dos do Collegio Pedro li, dd 
fac tos da língua:.. Capital da Republica, é 

O proprio Ruy, o esty- o seu autor. 
lista im::>ar, affirmou a- Felizmente, não p"e' 
lhures que a grammatica tende elle em seu livro 
não t a lingua. •reter nas algemas de 

Ha regras, diz elle, na leis kticias e no carce
R.eplica, que, interpreta·· re de principias estati
das com rigor, só servem cos. o surto evolutivo das 
para gerar incertezas no linguas:t •.. 
espírito de quem estuda. Evóca o exemplo dos 

Para Camillo Caste llo classicos, sen. fechar os 
Branco, o povo é o me· olhos á realidade do pre· 
ihfJr das grammaticas. sente. 
Comtudo, outro objectivo, D'elle - victorioso em 
não visaram taes assêrtas plena mocidade, já se 
senão o de mostrar que disse não ser uma espe· 
em materia de linguagem ranp bruxoleante, mas 
não é dado que •a thP.· uma realidade conforta
oria và para um lado doca. 
e a pratica para out1o,. Laudelino Freire, no 

Quizéssemos nós reco· parecer emittido sobre o 
Jher opiniões sobre o livro, diz não conhecer 
assumpto P., certo, não em toJa a nossa Jitera 
nos safisfariamos com os tura philologica trab~lho 
limites estreitos de um nem mais completo nem 1artigo . . . mais utiJ, e que no cri· 

Ha, emtanto, os que terio, na meticulosidade, 
rôclamam, 1J.arrorizados e ao acêrto, excsda . a ...do 

·com a complecidade de joven operoso e erudito 
normas tão á miude di- proft>ssor. 
'ctadas pelos grammaticos, Esforço notavel o de a inutilidade dos com- Arthur de Almeirla Tor· 
:pendios linguisticos para res escrevendo Regencia 
fj ue se consiga redigir verbal, por isto que <1té 
numa prosa exacta e es· 1931, época em que foi 
correita . . . editada a l.a edição, não 

Collocamo-nos, porém, existia sobre o assump· 
ao lado de João Ribeiro- to livro algum publicado 
f Ste a quem Humberto de no Brasil, a não ser o 
Campos, num ímpeto in· trabalho de Laudelino 
pontido de admiração, FreirP. entitulado Verbos 
çhamou Santo - quand0 portuguezes. 1disse que é deve r de Os grammaticos, em· 
todos que falam e escre· hora estejam sempre em 
~em zelar a purezl do i- fóco as questões verbaes, 
idioma, muito melhor é o são falhos neste particu
exagêro do que a cr!mino- lar. 
sa negligencia. Citado no prefacio pe· 

Assim o é, eHectiva- lo autor, Adolpho Coelho 
mente. diz, falando da difficulda · 

Pelo exagêro, poder·se- de da empreza, que ella 
á, talvez, chegar ás pro- não póde ser producto 
fundezas da fórma, e a de um só homem, deve 
fórma, disse Emile Zolrl, ·ser uma obra academica 
basta para immortalizar auxili ada pelo Estado, 
um livro. quando não haja outros 

Conhecida e aquell<:~ meias. 
passagem de um critico ·, 
allemão ao él ffirm ar que E p~r que,~ confiao~: 
não ha grande•merito em e~ SUdS força~ , se . haJ a 
escrever bem o fra ncez, attr~<!0 com. energia e 
pois a língua, conclue, jà dects.ao,. á featura ela obr.a J 
escreve pelo escriptor ... é hOJe Arth~r de, Almet -

Divérso, entretanto, o ~a Torres n~o so um es 
aspécto que r.os offerece . tamulo, senao tambem 
a lingua portuguesa . . , : ~r~ .exemplo aos que se 

Dando ouvida ao ensi- I Jntctam. 
· namerito dos mestres, 
«graças à comparação 
entre os classicos e á il · 
Iustração dos exemplos~, 
conseguiu um espírito 
erudito comprehender e 
estudar o problema d:t 
eire_nci a v_erMI.. 

Tenacidade, prudencia, 
sabedoria, foram·lhe é s 
armas de combate nesta 
lucta edificante pela crys· 
tallização de um ideal ... 

1 
Disse o joven professor 

que daria por bem com-
..... .....__ ... ___ ...J - - -. .... _ ..... ' - ------- _J_: __ __ 

Sim, estão sendo sa• 
tisfeitos os seus alevan· 
ta dos propositos. Bene
ficios incalculaveis ~stà 
o seu livro prestando ~á 
língua que por sua sua
vidade causara im eja a 
Cervantes ~ . 

Mesmo em se não tra· 
tando de uma critica, sc:n
timo ·nos receiosos pela 
ousadia dt"stas linhas, 
por is to que, por seu in· 
ter111 edi o, dt> sejamos ho
men a~ear não apenas um 
collega culto P. erudito, 
mas uma figura que pelos 
conhecimentos linguistí
cos se impoz á admira- ~ 
ção dos doutos. 

H a sempre, como di · 
ria o elegante Aloysio de 
Castro, o natural r~ceio 
de que as nossas pala
vras sejam um~:t disso
nancia entre tantas bar· 
moriias ... 

Niclheroy, Agosto 936 
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Discurso de um mariano 
Na grande concentração ma- guia nas trévas da actualidade. 

riana reaijzada na capital flumi· A mocidade brasileira, can
nense, ha pouco, foi incumbido tico sorridente das esperan· 
de saudar ao Santo Padre o ba· ças patrias, quer, portanto, tes· 
charelando de Direito· Geraldo temunhar a Sua Santidade todo 
Bezerra de Menezes. o seu respeito, toda a sua sub· 

O joven e talentoso orador é missão aos inviolaveis e sacro· 
muito conhecido em S. Carlos, santos principias da Igreja Ca
para precisar de apresentação. tholica. que é a columna e o 
Entretanto, não será demais di· fundamento da Verdade. Os 
·zer que Geraldo Bezerra, filho moços brasileiros, conscios de 
'de José Geraldo, uma das orga- suas responsabilidades de futu
'nizlções intellectuaes mais ricas ros timoneiros dos destinos do 
do Brasil, uma das figuras ca- País, vêm affirmar a Sua Santi
tl)olicas inais respeitaveis do nos- dade que se não deixaram cor
Só mundo religioso, herdou de romper pelas doutrinas materia
'seu pai o talento vigoroso, o listas que tentam avassalar a 
desassombro das convicções e a época hodierna, que se não im· 
prefundeza da fé. pressionaram nem deixaram em· 

Por todos esses titulas, o jo- polgar pelas idéas e tendencias 
ven academico~se tornou respei- pseudo evolucionistas do seculo, 
tado e querido, não só uus meios ·que desdenham os falsos princi
,catholicos do Rio, mas na Esco- pios da philosophia individualis
_Ia; entre mestres e coodiscipulos, ta. Querem ainda, os moços 
bem como nos meios profanos desasso01brados de minha terra, 
que têm o estudo e a intelligen· affirmar, publicamente, a Sua 
cxa por apanagio. · Santidade, que não se deixaram 

Primeiro premio de oratoria, levar • pelo canto da sereia ou 
vi.e·presidente do Centro D. Vi· pelo perfume ephemero das . il
tal de Niterói, membro director lusões :o , mas hão, sim, de per
da Congreg. Mariana · de Santa manecer resolutos, intransigentes, 
Rosa, presidente do Centro Aca· fieis sempre á doutrina catholica 
demico Evaristo da Veiga, mem- e estarão promptas a proclamar, 
bro do Conselho Universitãrio «em todos os tons e em to . 

''Brasileiro, ainda agora foi esco- dos os rithmCJs, com todas 
lhido presidente da embaixada as forças de sua intelligen
academica ap l .o Congresso Ju- cia e com todo ·O affecto de 
ridico da Bahia. seu coração-. , a sublimidade e 

E', pois, com especial agrado a excelcitude, o esplendor e a 
que inserimos nesta columna o firmeza dos princípios christãos, 
discurso que Geraldo Bezerra de porque estão plenamente con
Menezes pr~nunciou naquella vencidos das palavras de S. João 
numerosa assembléa mariana e Chrisosthomo, quando disse que 
que vale sobretudo corro uma a barca de Pedro zomba dos 
ardente ~ffirmação de fé catholi- ventos e dàs t~mpestades, 
ca, di2na de applauso ,e de imi- ella' tem os santos por pas· 
taçlo. sagezros, a cruz por mastro, 

Ao dr. Leandro Bezerra .deve- as doutrinas do Evangelho 
mos a gentileza do original do por véla$ e Deus por piloto. 
referido discurso que se passa a As victorias desta Igreja ? As 
ler : suas glorias, os seus triumphos ? 

«Hoje, quando a fraqueza do Nós os vemos, nós os sentimos: 
sentimento reli2ioso registra uma «São os marcos miliares na es· 
hecatombe rrioral na civilização trada do progresso, assignalando 
.contemporanea, assignalando um a marcha victoriosa da romaria 
chios immenso no terreno .das humana, sao os arcos de trium· 
idéas, quando · os povos, ludibria- pho por onde passam as vence
dos pela má direcção de seus doras legiões da ldéa e do Di· 
orientadores, assistem .impa,ssiveis reito; deixando traços indeleveis 
ao desenrolar funesto de identí- no panorama dos seculos• . 
cos acontecimento~ aos que en- x x x · \ 
cheram de jristeza e de lucto o Estas em sinthese, as razões 
sec. XVII. Drstrqu;:uir.r eiiJ''que cr. ~m:- ~mrdamentamos, em que 
a humanidade · acceita «doutri- solidificamos o nosso amor, ar
nas vagas, imprecisas e· incorpo· dente e sincero, a nossa profun
reas'", baseadas todas no despre· da veneração á Maria, á Maria 
zo da religião e no escarn:eo da qual nasceu Jesus, de qua 
das antigas tradições, hoje, natus est Jesus, á Maria que i 
emfim, quando a realidade, na -. faz do soffrimento o seu I 
observação de um pensador nos- encanto e da dor a sua !(lo- I 
so, parece antes um pesadello, a ria ,. ; estes os motivos em que j 
mocidade fluminense, e, pois a baseamos o nosso culto, a noss<t . 
mocidade brasileira, cheia ·de ' devoçã'o á Mãe Dulcíssima, que ' 
idealismo, estuante de fé, volta é ad miravelmente proclamada 
as suas vistas .para o Vaticano, pela Igreja, segundo as palavras 
afim de saudar o successor de da Sagrada Escriptura : rosa 
S. Pedro, o continuador de uma mística, flôr dos campos, li· 11 

dinastia vinte vezes secular, a rio dos valles, jardim reclu
auctoridade infallivel, o Chefe so, estrella do mar. Eis por· 
Supremo da Santa Mádre Igreja que nós, a mocidade catholica / 
Catholica Apostolica Romana, o brasileira, entoamos louvores á 
Summo Pontífice Pio XI, glo-. Santíssima Virgem e nos collo· 
riosamente reinante, este grande camos debaixo de sua protecção, 
Papa e grande Santo de . nossos eis por que a queremos celebrar, 
dias. glorificar e acclamar, tornando- i 

Ella, a mocickde vibrante de nos, dest'arte, o éco de todos os : 
Minha Patria, abroquelada em tempos, a voz das gera;ões chris- : 
convicções, volta as suas . vistas tãs, por'que, segundo Montfeltro, · 
para a instituição divina do . Pa- as gerações se succedem e o · 
pacto, afim de saudar, insisto, o çulto e o amor á Maria tornam-se 1 

Mestre que possue a palavra da pátrimonio da Christandade . . 
vida, o Santo Padre, o Papa Pio 
XI, o extraordinario Pontifice das X X X 

Missões, ·da Reale;za de Jesus I ·Pio XI, a quem me dirijo e 
Christo, das convenções celebres, que 'me ouve, estou certo, neste 

L,....,_ ._ _ _ o..._._, __ lll_ • .-.~..---- -6 
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, · a barca de Pedro zomba dos 
. ventos e das tempestades, 
ella tem os santos por pas · I sagezros, a cruz por m astro, 
as doutrinas do Evangelho 

. 
Discurso de um • martano 

Na grande concentração ma-~pado, afim de saudar, insisto, o 
riana realizada na capital flumi· ~estre que possue a palavra ~a 
nense ha JJOUco foi incumbido vtda, 0 Santo _Pa~re, o P:1pa PIO 

' ' . XI, o extraordmano Ponhhce das 
de saudar ao San~o _Padre 0 ba- Missões, da Realeza de Jesus 
charelando de Dtretto Geraldo Christo, das convenções celebres, 
Bezerra de Menezes. da Acção Catholica, do Accordo 

O joven e· talentoso orador é de Latr~o. Pio XI qu~, yela im· 
muito conhecido em S. Carlos, !llan~ncta de se~. espmto, pela 

. _ trradtac;ao prodigiOsa de seu po• 
·para prectsar de apresentaçao. der moral se tornou uma co-
Entretanto, não será demais di· lumna de 'fogo que a todos nos 
z.et que Geraldo Bezerra, filho guia nas trévas da actualidade. 
de José Geraldo, uma das orga· . A moci~ade brasileira, can-

izt ões íntellectuaes mais ricas itco sorn_dente das esperan· 
n c; .· . ças patrzas, quer, portanto, tes· 
do Brastl, uma das fu~uras ca- temunhar a Sua Santidade todo 
·tholicas mais respeitaveis do nos- o seu respeito, toda a sua sub· 
,._mundo religioso, herdou de missão aos inviolaveis e sacro· 
seU' pai o talento vigoroso, no sant?s princípios da Igreja Ca
desassombro das convicções e a thohca, que é a columna e o 

fundamento da Verdade. Os 
profundeza da fé. . . moços brasileiros, conscios de 

Por tedos esses htulos, o ]o- suas responsabilidades de futu
•en· academico se tornou respei· ros timoneiros dos destinos do 

·tado 'e querido,.não só nus meios País, vêm affir!?ar a. Sua Santi
. tholicos do Rio mas na Esco- dade que se nao d~txaram c?r· 
ca . ' . . romper pelas doutnnas matena
la, entre mestres e cond1sctpulos, listas que tentam avassalar a 
bem como nos meios profanos época hodierna, que se não im· 
que têm o estudo e a intelligen· pressionaram nem deixaram em· 

polgar pelas idéas e tendencias 
pseudo evolucionistas do seculo, 
que desdenham os falsos princi· 
pios da philosophia individualis
ta. Querem ainda; os moços 
desassombrados de minha terra, 
affirmar, publicamente, a Sua 
Santidade, que não se deixaram 
levar «pelo c.anto da sereia ou 
pelo perfume ephemero das il· 
lusões», mas hão, sim, de per· 
manecer resolutos, intransigentes, 
fieis sempre á doutrina, catholica 
e estarão promptas a proclamar, 
cem todos os tons e em to . 
dos os rithmíJs, com todas 
as forças de sua intelligen· 
cia e com todo o affecto de 
seu coração•, a sublimidade e 
a excelcitude, o esplendor e a 
firmeza dos princípios christãos, 
porque estão plenamente con· 
vencidos das palavras de S. João 
Chrisosthomo, quando disse que 

cia por apanagio. 
Primeiro premio de oratoria, 

vice-presidente do Centro O. Vi· 
tal de Niterói, membro director 
·da Congreg. Mariana de Santa 
Rosa, presidente do Centro Aca· 
demico Evaristo da Veiga, mem
bro do Conselho Universitario 
Br~ileiro, ainda a2ora foi esco· 
lh~i~esidente da embaixada 
acaaol]uca. ao 1.1) Congresso Ju· 
ridico da. Bahia. 

E', pois, com especial agrado 
que inserimos nesta columna o 
discurso que Geraldo .Bezerra de 
Menezes pronunciou naquella 
numerosa .assembléa mariana e 
.que vale sobretudo corro uma 
ardente afftrmação de fé catholi
ca, dirna de applauso e de imi
taçao. 

Ao· dr. Leandro Bezerra deve
mos a g entileza do original do 
referido discurso que se passa a 
ler: 

«Hoje, quando. a fraqueza do li 
sentimento roligioso· registra uma : 
hecatombe moral na civilização ,, 
contemporanea, assignalando um 
chá05 immenso no terreno das 
idéas, quando os povos, ludibria· 
dos pela má direcção de seus 
orieAtadores, assistem impassíveis 
ao desenrolar funesto de identi· 
cos acontecimentos aos que en
cheram de tristeza e de lucto o 
sec. XVII, nesta quadra em que 
a humanidade acceita «doutri
nas vagas, imprecisas e incorpo· 
reas», baseadas todas no despre
zo da religião e no escarneo 
das antigas tradições, hoje, 
emfim, quando a realidade, na 
observação de um pensador nos· 
so, parece antes um pesadello, a 
mocidade fluminense, e, pois a 
mocidade brasileira, cheia de 
idealismo, estuante de fé, volta 
as suas vistas para o Vaticano, 
afim de saudar 0 successor de 
S. Pedro, o continuador de uma 
dinastia vinte vezes secular, a 
auctoridade infallivel, o Chefe 
Supremo da Santa Madre Igreja 
Cathelica Apostolica Romana, o 
Summo ..... Eontifice ... Eio~Xl. mo· 

por vélas e Deus por piloto . 
As victorias desta Igreja ? As 

suas glorias, os seus triumphos ? 
Nós os vemos, nós os sentimos : 
«São os marcos miliares na es· 
trada do progresso, assignalando 
a marcha victoriosa da romaria 
humana, são os arcos de trium· 
pho por onde passam as vence· 
doras legiões da Idéa e do Di
reito, deixando traços indeleveis 
no panorama do\) seculos». 

X X X 
Estas em sinthese, as razões 

em que fundamentamos, em que 
solidificamos o nosso amor, ar· 
dente e sincero, a nossa profun
da veneração á Maria, á Maria 
da qual nasceu Jesus, c(e qua 
natzes est Jesus, á Maria que 
cfaz do soffrimento o seu 
encanto e da dor a sua {(lo· 
ria» ,· estes os motivos em que 
baseamos o nosso culto, a nossa l\ 
devoção á Mãe Dulcíssima, que 
é admiravelmente proclamada 
pela Igreja, seRundo as ·palavras 
da Sagrada Escriptura : rosa 
mistica, flôú dos campos, li· 
rio dos valles, jardim reclu
so, estrella do ma·r. Eis por· 
que nós, a mccidade catholica 
brasileira, entoamos louvores á 
Santissima Virgem e nos collo · 
camos debaixo de sua protecção, 
eis por que a queremos celebrar, 
glorificar e acclamar, tornando
nos, dest'arte, o éco de todos os 
tempos, a· voz das gerações chris· 
tãs, porque, segundo Montfeltro, 
as gerações se succedem e o 
culto e o amor á Maria tornam-se 
patrimonio da Christandade. 

X X X 

Pio XI, a quem me dirijo e 
que me ouve, estou certo, neste 
instante : hoje, quando ª huma
nidad~ se r:os aprt=-•J '-~cepti · 
ca, frtvola, mcrédullre"rnmrteren· 
te, de joelhos, voltado o pensa· 
mento aos céos, não só invoca· 
mos a protecção mas pedimos a 
bençam a Vossa Santidade. Acas· 
tellados em o nosso grande so
nho, nós, os moços brasileiros, 
nos encontramos unidos em tor· 
no do ideal bemdicto da rechris· 
tianização do mundo! 

Abençoe-nos, pois, Pio XI!» 
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~ Trabalhador incansavel, -i 
~ -sonhador grandi~'Jquente, -
~ idealista notave_l, pedreiro ; 
ê intelletc?lal. Cheio de fé e 
~ de espemnça, Geraldo Be- ê 
s zerra de Menezes, vem ~ ! realizando uma das maio- I 
:: res obras academicas, - ;:; 
- w :: que é, sem duvida, a 11ida 5 
= = § socio-cu~~u.ral do Centro § 
:: Academico Evaristo da ;:; = ~ § Veiga. E' isso uma obra, 5 
= que elle proclama no Se1l = 
~ s ª V!37·bo eloquente ou em sua § 
~ pena brilhante, enh·e a<J 5 
;:; scentd!-:,as ce sua intelli- 5 
~ ge'Y'cia c a trincheira i;-z.- ~ I tra:nsponi veZ ele seu tale-n- § 
~ to. E i :Jto basta 1Jara re- § 
~ o " s_ tratar o seu mento,ao ter- S: 

mos, nós·, os seus collegas. § 
~ de,lembmndo o dia do seu § 
~ anniversm·io, 11 de Julho, g ª1he render a mais sincera. ã 
§ quão j-usta homenagem,se- 5 
~ guida de votos de felicida- ~ ª de, rogando q1te os seus =-;;;~= 
5 sonhos no pTesente sejam 11 
~ a nwis sorridente reali-
5 dade no futuro, como pre- 5 
~ mio aos seus esforços de ã 
~ academico, como brinde 5 
~ justo a quem merece sau- i 
== dações do proprio destino i ;:; na orchestração maviosa -
5 ~=-§ de mna v ida prospera e ª 
-§ álegre. ' _ 
iiliiiiiiiiiUIIUIIIUUlOIIIJUUUUtJilllliiiUIIUiiL 
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I ,olllica satlia da interca1bia e da confratelliza -
A carinhosa recepção feita, em Nictheroy á embaixada 

Casa cto Estudante do Brasil 

a 
nevola acolhida de que foi alvo a em
baixada da Casa do Estudante do 
Brasil, por occasião da visita ás offi
cinas de estudo dos nossos collegas 
fluminenses. 

Esse louvavel emprehendimento 
do Centro Academico Evaristo da 
Veiga, que tem á frente o brilhante 
talento de Geraldo Bezerra de Me
nezes, visou tocar um dos pontos de 
belleza fascinante da vida do estu-

---~-------.. - -- - ··-

-o 
Aquella sessão na Fa-

culdade de Direito, as provas de alta 
consideração á nossa querida presi
dente, D. Anna Amelia, e o sorriso 
que encontrámos nos labios de cada 
um dos collegas da terra de Alcindo 
Guanabara - hão de ficar para nós, 
inesquecíveis. 

A Geraldo Bezerra de Menez~ á 
varonil poetiza fluminense Utilde 
Jardim, que nos enthusiasmou com a 

sua 
ao promissor j Luiz Gonzaga 
'l'inoco, do Centro ~'luminense de Es
tudos J uridicos, ao consumado aca
demico Alcy Amorim da .IJruz, da 
Academia de Letras dos Universita
rios Fluminenses, penhoradamente, 
vos agradecemos. 

E a todos vós, collegas fluminen
ses, daquelle acontecimento solemne 
-a nossa sympathia e nosso muito 
obrigado. 

As..Decto da numerosa ossistencia 
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Dr. Serap~im Vieirà ~e~.Aimél~a 
Geralda Bezerra DE MfiiUES 

(Especial para o •Correio de S. Curtos» 

Eis uma figura que pela sua 
probidade e pelo seu saber se 
tornou um dos nomes de maior 
prestigio de b. Carlos do Pi
nhal. Coração magnanimo, 
caracter ilibado, espírito de 
luz, facil foi ao Dr. Seraphim 
se impor- no scenario sanear· 
lense. Facil, aliás, lhe seria 
f1rmar·se em outras regiões, 
porque os reflexos das gran· 
des intelligencias se projec
tam sobre todos os páramos, 
fazem-se s~tir em todos os 
domínios ._ actividade h uma· 
na, e o effeito de sua luz é 
identico ao dos raios que il · 
luminam a escuridão da ter- • ceiJ80..-."A..·Ao 

sua canaaae. QuanGas e quan
tas · vezes, com sacrificiQs de se, não se 
interesses proprios, sahiu elle phim á siaples .catalogação:de 
de su,a residencia em soccorro autores e á . tra~ipção 4e 
da gente pobre. suas paginas, mas, . de cada 

Medico, não sabemos ao poeta, faz, separadamente,. um 
certo o que mais lhe admirar : helio estudo biogra'pbico, e 
se a opulencia do cerebro, ou examina. minuciosamente, a 
se a sublimidade do coração. sua obra. Não só porque con· 
Porque, se extraordinarias têm fiamos, plenamente, no exito 
sido as der:nonstrações de sua de seu trabalho, senão tambem 
inextinguível caridade, não pelo claro que o mesmo virá 
menos exce;>cionaes, no em- prehencher no tocante á bis
tanto, têm · sido, tambem, as toria da poesia brasileira, avi· 
exuberantes provas de seus dos de conhecimentos espe· 
conhecimentos scientificos. ramos por mais este triumpho 

Possuindo uma bibliotheca, do Dr. Seraphim. 
methodica e carinhosamente Não apenas os sancarlenses, 
;~rganizada, além, de um le~or mas os paulista~. em geral, 
mcansav·el, é o Dr. Seraphim embora sabendo f1lho de Ser· 
6m enthusiasta sincero das gipe, não deixam, entretanto, 
bellas lettras .• '\imprensa san· de considerar o Dr. Seraphim 
carlense, esta imprensa que como um dos seus mais dig· 
honra não apenas S. Carlos nos e illustres co-estadoanos. 
do Pinhal, mas que dignifica, E' bem uma b:'ilhante prova 
ainda, o jornalismo da terra de que lhe reconhem 0.5 supe· 
bandeirante, teve nelle um dos riores dotes de intelligencia. 
seus mais assíduos e brilhao' Como Dante, ao se referir a 
tes collaboradores~ · Virgílio, poderíamos. repetindo 

As suas vistas voltam·se co rei dos poetas•, traduzir 
agora para a organização de toda a nos~a a~m!ração pel~ 
uma Anthologi& e Poetés Ser· Dr._ Seraphim v 1e1ra de AI 
gipanos. E' que embora con · me1da, chamando-lhe: tu du
sidere S. Paulo intimamente ca, tu maestro, tu szgnore. 
o seu segundo estado, porque Nictheroy, 31 de Maio 935. 
ahi tem passado a maior par- lt------------~ 
te de sua existencia, cercado 
sempre das mais gratas mani · 
festações de simpathia, o seu 
espírito continua preso áquelle 
estado nordestino. Cousa natu· 
ral, se considerarmos qut>, fi· 
lho daquellas phtgas, em seu 
nome rebrilham as tradiçõt-s 
de uma das mais conceituadas 
famílias sergipanas, e se at -
tentarmos, ainda, que o amor 
ao logar em que nascemos ha 
de, effectivamente, permdnecer 
indelevel em os nossos cora· 
ções, ha de entoar sempre em 
1o Dosso intimo as mais doces 
'e sublimes canções de nossa 
,juventude ... E nem se veja 
nisto o sentimento regionalis-

r 
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A ROÇA 
l 

Para o ~correio de Slo Carlos• 

Geraldo Bezerra 
P?r tudo quanto se vê, 
E na roça que eu quizéra 
De preferencla morar · 
Que fosse numa tapér~ . , • 

Entre as ruinas, que assim fo~se • 
O Q!Je me néga a cidade, ' 
Havta de dar·m'o a roça 
A' farta: - a felicidade. 

A vida civilizada 
Prá comparar-se não é 
A que desfructa o roceiro 
No seu rancho de sapé 

A. lavoura e a criação 
Chegam•lhe pr'a se manter 
Ha caça na matta virgem ' 
E fructos, que é só colher: 

Passa o !'io ao pé da casa 
E em no1tes de lua cheia 
A gente dorme embalada 
Pelo canto da sereia. 

Os pass~rinhos em bando 
E a mua1ca do violão 
Da roça fazem a vida 
E a festa da solidão. 
31-~-935 
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Estão de parabens os Univ~rsl
tarios fluminenses com a brilhan
te a~Váentação que veni fazendo 
a sqa embaixada na 1• ,OIYIIlPia.. 
da- tJniversitaria Brasileira que 
está seudtf realizada na pp1tal 

ndeirante. 
Muito nas boas horas lembrou

" o gover,no de auxiliar material
mente a embaixada que tão 
dlgf)amente vem repre;entando o 
nosso ,Estado no referido certa
meu. 

·A embaixada fluminE>nse que 
daqui parliu no dia 2t: do mez 
passado, tel'!l como chefe o àr 
Geraldo Imbassahy de iUello, com
pondo-a mais os bacharelandos 
René Pestre, Geralito Bezerra de 
Meneces, Gabriel PeRtana de 
Abreu presidente do Directorio 
Central~ e Thomé ToStjls Macha
do. 

Entre os athletas que com,põem 
tivemos ó ense-jo d;l) exaliar aa 
fl!luras dos grandes cleeporUstas 
Na1iz, Albino, Armand.Íitho, Ga
briel, RondlneUI Augustlnho, et(', 
em ~t.ebol; Helio, OewalJI•. Ba
hla~h Vidal, ILucy etc. , em 
baskel; Alvaro Tatto, Jean e Ju
lell Ra,~aa., BePé Caminha, 
W:.. eté aa~lo: Pe.> 
aro a ~ Tol._.o. 

rtllen 

u 
alviç_areira notA 

Te& de UJ1a tete
gramma dd- Be é Pestre end a-do a1 no11sa rMacc;ão. 

O despa~ era o seguinte: 
S. PAULO, 1 (Urgente - ''O 

Estado") - Acabamos vencer 
campeonato llatação. Saudac;õel 
(a) René. 

PORMENORES soBRE AS 
PROV1\S NAl!TICAS • 

Ante-hontem a noitQ foram rea. 
l!zadas na piscina ~o Tieté, mais 
4 provas finaes de .natação. 

Foram estes us re!<ultados: 
· •1• prova - 400 metroe, na~ 
livre - 1• Havelange (E. do 
Rio) 5'U" 4!10; 2• Qctavlo Ger
rneck (·S. Paulo); e 3• 4lvaro 
Tato (E. do Rio). 

2• prova - 100 mE-tros. nado 
de costas - Theoph!lo P.&NI J,eme 

Am•lemico-G. Bezerra de ~lenezes (Minas), 1' 25 415: R•JhP'l!l Wan. 

etc., em athletlsmo; Oswaldo Tei
xeira. Hor~tt>th Teixeira e Waldyr 
Da :nl!s!o. em ennill. 

derley FJlho; . e 3• Hav<>lan!!;e (E. 
do Rio). 

3• prova - 200 me roa, na~ 
de pE>t•n - 1• .Tull Ha'vetange (m • . 

E a evidencia alegre dos trlum- do P. in) :" 16" 5jt0"; 2• <Antonio 
phos obtidos pelos nossos bravos I Luiz n1"'"' !S. Pa\110) e 11° Ren• 
embafi:adõtês desJ)tlttlvM dftlons- Caminha (E. do ttfo), 
tra que Unhamos r.zio em con- I .. pro a --. .. eo llleb'Oe, ~·d· 
fiar ne ane......,. 1• j lfa1"91_.• (J!I. 

Para)),.. aoe- izlaalpilador•l • .-..l 



familia brasileira. Com a realiza-
,------.....,.r-~-..,.........,..--..-J ção das Olympiadas Uuiversita
do Rio ) 24' 16 · 2!6; 2• Octavio rias, tiveram os moços de varios 
Germeck (São Paulo); e 3• Julio ootados uma opportunidade para 
Stamatto (São Paulo). se abraçarem num amplexo divf-

OS ':\UNEXSES l'.'lN. no. E este abraço, senhores, mar-
~ARDElROS ~ ca uma hora de confraternização 

brasileira. 
~- :1 • Olrmpiada t7nivel'lrltaria 

a~enta • ""seguinte resnJtado. A mocidade fiuminense, com-
Pontos prehendendo os esforços do illus-

1• Jogar, E:;tado do Rio . 75 tre Interventor Federal do Esta-
do do -Rio de Janeb'o em pról des-

2• Ioga r S · Paulo · · • 57 ta Iniciativa academlca, presta 
3• Jogar l\Iinas Geraes . 12 

d'~qui uma homenagem ao Com-
:t• logar Paraná. · · ·10 mandante Ary Parreiras, saudan-

Hontem deveriam ter se. reali- do n'elle 0 propugnador intrans.i
sado a prova dos saltos, bem as- ~ente das sciencias, das Iettras, 
sim o encontro final de polo aqua- das artes e de tudo 0 · que respei-
til'o entre fluminenses e paulis- ta ao progresso de nossa terra. 
tas· • Sob os anpicios de cordialida
trl\fA RArOA('.\.0 DO DELEGA· de e de confraternização, de con
IDO BB..!\SlliFimo, ACADEl\1100 fiança perse,"erante e de uma fé 
GER>\LDO BEZEnRA DE JIE· inabalavel na relevante finalida
NEZES, PF.f,~\ RADIO RFJ('ORD ele da~lympiadas Universltarias, 

Dlit s. PAULO a mocidade fluminense saudando 
O represC'ntante fluminense, a brilhante juventude estudiosa 

doutorando (;craldo Bezerra de esportiva brasileira, quer, tam- , 
~!enezes pronnncion no micro- hem, sauda r os Estados por ella 
phone da Radio Record de São representados: o Districto Fe
Faulo. em ?,0 de Abril, a seguln- r dera!, "em cujo seio jâmals dei
i~ AAndacão aos a,~adcmico~ bra- xaram de fructiflcar todas as se
silE'lro~ q ne participam na I mentes puras, em cujo só lo ger-
OI~·mplncln Fnh·ersifaria: minam e prosperam os grandes 

"Unlver~i tnrios Brasileiros. omprehE>ndimentos e em cujo 
O membros da tlelega<;:ã.o fln- ambiente florescem os mais bel

'mineRse Que se enc.ontra nesta 1':1.- los ideaes; o de Minas Geraes, 
'tal. ern l'i:l.gem de amizade e de uerco de tantas tradições e de 

confrntcrniza.ção PSJ.)Ol;tiva univer- to.ntas glorias; o de Paraná, este 
sitaria. quizetam qt~e n mim eou- estado que se yem impondo no 
IJesse a -gratissim:l. incuml»·nl'ia scenario llac!onal como Y.dima 
de -vos snudat·, tt·aduzincl o-' os ns 1 gioria brasileira; o da Bahia, "a 
sentimrntn~ que os animflm 'Iil.l t 8rra qne inspirou a musa de Cas
r-articipaçiio ela I Olympiuda t"ni- : tra Alves e o verbo apostolar de 
verl';~i :nia Bra~i l eira. . Ttuy Ba1·bos:1."; o de S. Paulo, es-

8entimo-uo~. collegas p::l.llli'<tas, te orgulho e esta maravilha do 
rario~as, mineiros, parúnaenses e Bra.,;,il, 1'5ta glorlo:'<a. terra de Pl
bahianos. satüfei~'l c felizE>s aos r at ininf':a qne sabe. ãs su•blimes 
vosAo lado, não s l> porque nos I tradições de um passado de he· 

1 Yossos romo em os nossos rora- róes, alliar as esplendldas vlcto
'1 rões ,.lvP e palpita o verdadoiro I rias ue um presen te de gigentes! 

rentimento de brasilidade, was, l Após J:.a udarmofl os estados 
pnquc. pP!ej:wdo. embora. ( 111 ~qui representados, nós, os Pstu
ce •nret içõc·;; esportivas, estam , s I danles fluminensE'!'! , general.tsa
todos uni-los em torno do saero- moR, E'ntfim, a nossa s'\udação a 
:-auto ideal do c·ongra~arneuto da · Patria bras:J.:ira!" 

--==-.,..--=~ 





o pé da Cruz 
~-----.. GERALDO BEZERRA DE. MENEZES 

Â Oraz! - sublime aiUvio em foi crucificado para 1ll18 a.• I ··ar e 
melo dos caminhos tortuosos da Elle vos perdoará como perdoou 
existeneia, symbolo sal'rosanto dos aos seus mais cru eis algozes. E;. 
mat.,J augustos my!rterlos da Re- logo, reconhecereis quão errado 
Ugiio catholica, eil-a, arvorada tendes andado com '13 icléas que 
no topo do Calvario! Eil-a, suave profeasaes. E, se vo.s l!e~J&rdes, 
divisa de'nossos maiores ancelos, ainda aMFlm, á cont•rn.a.çilo óe 
annunclaudo á humanidade uma tanta verõsde, de tãc Rallios e nd: 
nova quadra d~ paz e de amor! mlfavei!J pr0e~:t~ .• ~. eutj.o, po-

Sl os princípios pseudo-scienli-I bre ~e vós!, po:Oque ·bs faltará 
ficos da época hodierna a repug- a fé - a pet'ellll.e i'Uffmhmdora 
nam. si a falsa philosophia, per- do universo, vos faltará a ellpe
niciosa e arrogante, a insulta, si rança - a mais sublime das u.tas 
a incredulidade a desdenha e a no concel"'to ha,.p~onl4jU10 da exls .... 
esearnece, nós, os catholicos, nella tencla,.. ~ ~élá; l.ora de v•s-.vida. 
sabemos ver o buril com que foi sera coberta de in!P1PlJOl'laYcis 
~sculpida a sentença da. salvação transes de ámarguras! ... Lm.:g;) 
do genero humano. 

1 

não estará o dia em que,. ao vos 
_-\doremol-à, portanto, cb.ris- apresentar ao chamado da trom

tãos! E, de joelhos, volvido o beta annnnciadora, para o julga. 
pensamento ao céo, roguemos a I mento supremo, apparecereis com 
Deus pelos que não crêm, pelos a fronte livida e abatida, como 
impios, por esses que deante d~s aquelle que vae ouvir a sua con
mysterios divinos, não raro, de!- demnação eterna. . . · 
xam que se deslise dos labias um __ 
·sorriso de desdém, uma blasphe- Chrlstãos! nesse dia, destina· 
mia ... , peçamos por elles, r1ue do pela Santa ::\Iadre Igreja Ca
vivem a insinuar no espirito publi- tholica Apostolica Romana, á ce. 
co o veneno de uma perigosa in• lebraç~o dos mysterio<; mais res 
differença, que, em meio da org~a peltaveis de nossa Religião, ado
pbilosophante, procuram destruu remos a Cruz, esse lábaro aben
os mais sublimes princípios da çoado, que é um conforto para 
doutrina christã. E Déus, "que os crentes, 11m remorso para c,s 
é 0 Saber Infinito, a Justiça Su- que renegaram a nossa fé, e a 
prema e Indefectivel, a. Fonte maior ltçli.o para wdos. 
Eterna elo Eterno Direito," per- Saudemol-a, pois, co 'Tio a unica 
-doará a todos porque elles nli.o esperanr:a nossa! 
sabem o que fazem. O C'rux, ap>, !oipt>s miica! 

Pobres de espi~ito, in~E·I~í.~s I 
::reaturas, quem so1s, ~final, pa1 a 
profanar a nossa lt-.é? Fazei ''.m 
proruudo exame de consclencta, 
dessa consclencia que, segundo 
Pa ai, é o melhor livro de mo
ral que temos e o que devemos 
consultar com mais frequencia, e 
dentro de V'OBSa pequenêz, ;í()S P.tl
tJoettos limites de :vossa compra
hensão em face das maravilhas 
celestes, nAo vos deixeis dominar 
por outro sentimento que nl\o o 
ela humildade, compenetrando-
voa da que sois filhos do pfit'Cá-
do. Ao invés desses prazeres wa-
tertaea, dessas idéas impuras, des-
ses attentados sacrílegos, certo, 
um arrependimento sincero ha de 
vÕs invadir o coração. ha de vos 
tirar do reino das trévas, curan-
do-vos dessa pertinaz cegueira, 
em descrer dos principios e belle-
zas do Christianismo. ele\'ando-
vos até ás proximidades do Se-
nhor. 

Increclulos são oa mais cradu
loa - escreveu lllll grande pt'nsa
dor, acreditam nos mllagrea de 
Vespaslano, para nii.o acre•litarcm 

de Moysés. Não vos illudaes, 
ela! d$ fé, 





Bacerramlllt, as trdlltl 
·Hoje, não houve o julgamento "l:JO réo nto

nio João, cuja defesa estava a ~fiO do dr. 
Durval Aecioli: 

O M. juiz proferiu 
mento aos jarA,dos ao anr.'IJII9lw. 

Fez um disturso 
São C~rlas, o utri.ftlll!dbil'1o 
~ . ---~~--·~~~~~~~-~~~ 

Em nome da jt tiça local, ~ diseursou o 
motor, Mario Mello Ire, ~gradecendo as pa· 
palavras do joven Geraldo Bezerra. · 



-Aff ~'7"7-~~, s(?,_., 
.-1S ~ ~ ~ A?35' 

J U R 
J~li9»tmJ:R.««KE~flW 

Conforme noticiamos, entrou em julgam~n
to, hontem, o réo Antonio II:J.ercole. que a~s1.
nou em 26 de Novembro de 1934, ás 8,30 da 
manhã, com um podão, na fav>f\da •Cascata•, a 
João Pivatti, de 3~ annos de idade, casado, a· 
dministrador daquella fazenda. · 

Defendeu-o o sr. dr. Plínio Cavalcanti de 
. Albuquerque. accusando·o em caracter particular 
o dr. Durval Accioli. 

O réo foi condemnado a 6 annos de prisão 
cellular, na Penitenciaria, . gráu minimo do art. 
294 § 2.o, por haver alternantes a favor do réo. 

Hncerrameata às traadls 
Hoje, não houve o julgamento do réo Anto

nio João, cuja defasa estava a cargo . do dr. 
Durval Atcioli. 

O M. z proferiu . palavras de agradeci· 
mBnto aos urad ao encerrar a sessão. 

Fez ul}l disc o de saudação a justfça-de 
São Carlos o uni rsitario Geraldo Be ra de 
Menezes. 

Em nome da justiça local, discursou o pro .. 
motor, io Mello Freire, agradecendo as pa-
palavras o joven Geraldo Bezerra. 



rara as<Jegurar a hon.eatidtlde . perabundantemente p.ro~ad" qu~ 
publica é necessario :iSear a edu· QU.t\NTO l\1A.IS A RELIGIAO 
caçio social sobr., o Chrillf:ianismo. PERDE O SEU IMPERIO S()BRE 
N'"sto. e só n'isto està a s.alfac:a.o. AS ALMAd, TANTO MAIS DIMI~ 

A este respeito ha u= pagina NUE A PROBIDADE, E EM O.A
de Mons. Freppel que p ece ter DA CHRISTAO QU~ RENEGA A 
sido ainda hontem escri e que SUA 'FE' UM HOMEM HONE~1'0 
se nqs permittirá c1tar, Depois d.e QUE DESAPPA.REOE. , 
haver dito que cappareeeu uma c Nada 'ha que dmirar.- O qne 
escola de sophiFatas qne nha. por significa a venalidade, o que st· 
fim -eeparar a t>robidade humana gnifica a concussão, o que sif{li i
da te religiosa e o homem b9nes- fica. o pl'oprio ctj.me para um ,JlÕ· 
to do cbtlfsUlon, Mons. Freppel mem que, aspiran4o ap'enas ao 
~ncloe: nada depoís da '?119rle, e q.a.o 

~rendo que t~m il · l"ar CQntas de 
cQoa.nto ao christão, j~ de~ap• seas l\Ctos ao Juiz Supremo, ~.u 

pareceu por desgraça, em canse: limi~ á vida presente e á satts 
quencia d'esses desgraç~os ensi. fação de seus inf:tlresse~ e de sn · 
nos. Mas, o que se tornou por sua· paixões? .•• CJomtanto que etca
vez o homem honesto? Ee q e· f pe a j.ustiça humana, sempre trio 
reis saber o que elle se tor~n .. per· facil de ser illudida, e que passe 
guntae o a todos os echoa de pu- atr·avez das J;P.alhas do Codigo Pe
blieidade. Escutae , em todos os nal, tão J.arg~ mbitas vezes, o 
gMos 'de eseala aoeial, 689 t()J:U.. itfe,~...,•-· 
adeptos do livre pensamento reen- « is aqui porque as epochaseas-. 
viando-se uns ... aos antros o epithe- soladasJpelo fragello dil .incredu 
to de L.\DROES, exprobando-se !idade são igualmeete aqnellas em 
mutuamente" o trafuo da honra, a que os escandalos da. immoralida· 
venda mais ou menos dissimula·ta de se ostontam maiores e m'l~snu -
dos cargos publtcos, os negocias merc~os.» ~ · 
vergonhosos, as empresas znja. Praz \ a Deus que o Bra'1il e 
mes, os luctos sordídos, as for· ontros paizes ..• tirem proveitos 
tunas mal adquirídas, as com d'estes ensjnamentos, e até mesmo 
placencias culpaveis, as opera- de suas vergonhas, para voltar à 
rações cri1ninosas, todas essas educação christst de todos -o3 seus 
COU!Ia.B qne da.o testemunho da , filhos ! 
completa ausencia do sensu moral,l1 Mas, não é um Governo fingin
- a tl\l ponto, que sei"i,a necessa- do-se de chi'istão, sem o ser, e 
rio o estylo do Taoito para fulmi- tt ocando o Catecismo pelo prepa 
na.r estas torpezas e o folego de ratorio de li ORAL E CIVICA, que 
Jawenal par~ flagellar estes vícios· poderá salvar do naufragio- pa. 

«Uma cruel ex eriencia tem su. algum ... 



Lincoln 
Geraldo Bezerra de AAenezes 

Abrahiío Lincoln, o martyr da Abolição da Escravatura, 
é um3 das personalidades mais svmpathicas dos Estados Uni
dos, e todo o mundo venera a sua m::mNia. Embora nlloper
tencesse e!le exteriormente, como nós outws catholicos, á ver
dadeira Igreja, pertencia-lhe, comtudo, interiormente t alma, 
J'ela oôa fê em que viveu e morreu, amando ao D~vino S21lva· 
dor, em quem acreditava com fé sobrenatural, viviflcada pela 
graça, que o tornou justo, segundo S. Paulo: cjustus mens ex 
f ide vivit• ( •!:.pistola aos Hebreus•, x, :38). Ademais, foi sempre 
um franco amigo dos Catfiolicos. 

Ha algum tempo, sobre Lincoln, fez Paris lienderson, 
que o conhecera de menino, )O.lma interessante conferencia nos 
Estados Unidos. Entre outras cousas e muitos factos omittidos 
nas biographias do gr~e Peesidente da Republica, dizia o 
orador: 

•Pouca gente sabia qullo profundamente religioso era 
Lincoln. Tinha ell! entranhada religião, .:tne me deixou im res
htonadissimo desde a primeira vez que o vi. Nunca me bet de 
esquecer d'ls6o. Lincoln vivia ern Springlield e trahaihava em I 
Sul!ivan. lllinois. IV\eu pai tinha uma fazenda a meio caminho 
entre esses dous logares, e Líncoln mttitas vezes passava a noite 
em nona casa. A primeira occasiã) que puz os olhos n'elle 
era noite velha. Havia elle feito uma viagem fatigante, chegan
do fóra de hora. 

N'aquella noite já tinha eu ido dormir quando elle che
gou. Acordei assim que elle entrou no quarto, alto c magro 
de corpo, parecendo-me o homem mais alto de quantos havia 

ll'visJo. Ajoelhou-~e e rezou antes de deitar-se na cama, e ja-~ 
mais será possível que me esqueça eu de tamanha piedade 
como a que se me apresentou elle absorto na pratica d'esse 
acto reli,ioso•. I 

Pena é qae nio revivam homens como Lincoln, e d'es
ses l_1em fariam os Estados Unidos, si, em vt,z de matai-os, 
nol-ns desterrassem p:ua o Bras! o que não queremos sãe os 
seus cgangsters•, seus assassinos, inimigos dos Catholicos e 
lynchadores de nerros, rebetal'ho d'aquella admiravel Naçllo, 
negosclstas fingindo de ministros de Deus, verdadeiros csepu 
Jcros dealbados•, que vêm contaminar a Terra de Santa Cruz. 



.4- com Enrico Ferri, em j ., e • sua c:Scciologia Crimi· 
. mth, quando proclama 

Gerai do Beze••• de M.eaeze• c: as palpaveia refutações· 
pela pbyaio· psychologia 

No dogma da evolu· como nos annos anteA.I «kuUur», acabe por a- da preanpposiçl.o da li-
çlo materialista encon · riores á Guerra Mun.. fundar·•e no lamaçal

1 
vre eàcolha ou liberdade 

tra-se. a raiz de todos dial Levamos entlo a das paixõaa libidinoaa~ moral> e declara c:a 
oa nossos err&s soeiaes. semear ventos para co- e intinctos beatiaes, CO' imponlbilidade theorica 
A; ~hilosophia d{) So- lher depois tempeata. mo .auccedeu co~ a ' e pratica de aasentar 
cJalismo é uma pura dea.. GreCla e Roma anttgaa, a r~responaabilidade do 
a~plica~ão ?no. Ex: A .nossa concepçlo antes da queda, tudo homem por seue crimes 
pbca-ae a Soatedade eo- da vtda,. como através depende da crença nas sobre a livre escolha. 
1uo uma teria de evo-1 de um prisma, é obvío verdades da ij.evelaçlo, absoluta ou relativa>. 
lnçOe~ inovitavcia q~a - qu~ tome fórma e ' ~o- e precedidas d~ ptovas E' . verdade que 8 
ce':lleçou com ,aR m.a1s l?rtdo 1egnn~? adm1t-~ de ~t.zlo, ou de sua evoluçlo não é 0 unico 
b txas fórmas da v1da t1mos ou reJeitamos o accettação em vez do argumento adduzido em 

, animal e veio conti.. plano divino. Nada maia dogma irracional · enai- prol destas theorias 
nuando até hoje, segun· infantil do que imagi- nado em milhtues de mas ~ 0 argument~ 
do leia e~trictamente nDr a pouibilidade da eacolas e universidades basico. E' além disto 
econo~ic~s. Materialia- evol?çlo destruir a exis· i~m D~us de nossos f 0 . unico a.;gumento lo: 
mo htstor1c~- é o ~o. tene1a .de D~'"·. ,Qnan- dw. ~~ o homem é, gico e conclusivo que 
me que mmto pr~pna., do ~mto, f1~a!1a para de or1g.em, . um ~rato, neceaaitaria a negaçilo 
m te dio os aens au- deponJ a dtfftculda.de, com nm nmco e tc:.en~ dolivrearbitrio uma vez 
~~ a e~e credo so- que ? evol~cionista t~o tico deatino com? o acceitaiNiuas falaas pre-
Claltata. laborllJsa qnAo futll · bruto, porque nlo v1ver misaaa evolucionatias. 

Esta d t . d mente proour~ evitar : logo d!l mesuta sorte Procure Fer(i provar 88• 

1 1 ou~ma t: evo· cE quem deu então as qae o )lruto? tatitticamente que cnl.o 
a~~~u::z!.:::u ! ::. leis da .eyoluçlo ?~ S6 4 primeira conaequen" h a livre arbitrio:~ pelo 
pirita da presente ge- um eapll'lto pe!turbado cia logiea da aooeitaçlo !ll'gumento que <OB ac
raçlo que é impouivel e !ouco podena phanr do dogma da evoluçlo toa humanos que P~
pegar um livro de eco- taslar. .toda. a ordem e materialista é a negação sam por •er oe ma11 
nomi.a

1 
sociologia, hii- magnlftcencla d~ natur. do livre · Si livt.el moralmen~e~ ~· 

toria seiencia ou phi- r~z~ e a marav.llha. da nada existe QlO SUlCl· 
' v1da1 toaootua. de uso nas terio 

1ur""" de 
rialiíl~ foi . ta·• Hu, o que noa in te- podell.l élaramente poa· ~a~ 
Daanha a ignorancia das ressa aqui nlo slo tanto •mir liberdade Alalm, c}ttma a. negaçlo do 

erdadea vitàea, nunca ot a-.surdoa em geral agentes humanos na.o hvre arb~tro, Demona
deldenh-.ràm tanto a quanto propriamvnte as podiam aer maia vir tra-ae apenai o facto 
ubedoria 81, nunca deaastroau consequen· tuosoa ou criminosos ~ue! •endo oa ho~e~s 
~ram a investi- ciaa da evoluçlo ma· do quo o vento e o SlDUltu'Plen~e ~onat1tU1· 
PÇô81 com espírito terialista. mar revolto quando do., de orclmmo faç~~ 
.mail partidario e eiva Que ae vá sempr' a submerg·em o naufrago aob u m811D8t condl· 
do de preconceito•, nem eivillzaçlo approximan- ou, seguro ~ boia pro• ofeiJ a • .._ escolhi\ 
nunca enthronizat am a do maia e mms d• \?incitil, vlh ao.a repel~ ctQIRio Mt • ~m
auperatiçl.o em logar perfeiçl.o ideal, ou que. Wea lançai-os á. .q~en~e .ta á .mtelli
da religião com tA.o a dea.peito ds toda a Haveríamos entlo de geae~a P~ intri.naeeaa 
funestas coneeque.noia1, cultura ~aterial, eu concordar (<Jonclue: na nlt. pag) 
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r"i r.- • (Coatlu,ao d& l.a pagin~) a nodt~!l condu'(~ta de allmitte que haja cmui- activldadea reconheça 
razOes, ou, aliás l~ .,s victir.nus da intitulada tas ordens de valores no homem que reão im· 
exersa uma forte attrac- civiEz!u;lo. morae~ :. , e a lei moral portem o necessario 
çao natural sobre os Oi promotores d:~t. evo. define·a elle como sendo resultado de forças 
Mentidos. Nlo 1e segue luçao materialista por: apenao : <Â vontade do puramente phy11ica11 e 
a impossibilidade de dem evidenteraente nAo gn1po>. E sustenta . ser c h i mica, tlo pouco 
agir outramente. E' fa. admittir lei alguma im· eate o <typo dumi.nante adstrictas á idéa de 
cfl na pratics-. provar o mntavel de moral. Se· da theol'ia moral hor- moral quanto o seja.m 
contrario em n 'aso c \lso gundn as principaes dierna> (The Valne of' as lei1 de gr~vitaçllo . 
individual. Vídeo me- auturidadeB Socialistas Money). Dahi, o acfibar com 
líora proboque, deterío . sobre o awsumpto, tudo Si a vontade do gr'upo toda a liberdade de 
ra sequor ... E' no dog- é moral no presente é Bolchevista, então o acçlo, com toda a res· 
ma da evolução mate · estado da sociedade que Bolchevitimo é a verdar ponsabi!idade e com 
rialista somente, como concorra para e avanço deira moral, com o toda a moral na con·J 
é ensinado nas e1colalil e ganho de c~usa da amor livre e o aaaaasi · dncta humana. Expia
Bem Dilua de nossos Revolução Social. R~a· nato e tudo 'que o im· nttçôàs elaboradas, con
dias que se estrib?~ a lizada esta, ha de it'I'O!nJ plique o Bolchevismo. rco'bidat em phraaeologia 
n~gaçlo do livre arbi· per tlma nova moral. Emqnanto o do~rma inexpreasiva. não pa•·· 
tdo. . <Moral é neglJcio pu. la evolnça.o materialiír aam de poeira que nos 

Admittida a evoluçll'J ramente humano>, diz o ta naturalmente leva atium aoil olhos, Ac· 
materiolistai nA•J h a fu-J professor B M. Anderaonl os homens a estas ceito o falso dogma 
gir de outr~ concludo d!i 1 úniveráidade de conclusões, mais além da evoluçllo mataria· 
-qua se reduz a res· Harv.llrd, exprimindo o ainda iria a rigoro1a l!sta, só resta mn unieo 
pon~:~abilidade humana, consenso geral da sua cohart ncia ~ ·para exigh· veredicto para crapultt.s 
a áimplos phrase ociosa classe. cE' das necessi. a rejeição de todaa as e criminorms, para Car· 
AIJCUII.U 1:1. um criminoso dades ~ intel'edaes dos preteaçôeli â mol'al de bonarios e Bolchevistas 
é ,aceuilar a um auto· homens que ella surge. qualquer especit'!. O no- que a todoa abaolva • 
mato. Os homens são O que é bom em dado vo credo, austuciosa - - «J.nnocentes"}) . 
o que dellea fazem a momento e logar nl.o é mente inventado para 
hereditariedade e o me - necessariamente bo m death ronar o C h ris-

r 

io,-eis em substanci.a em outro momento e tianismo, e i ubstitníl-o, 
a doutrina da moderna logar. Princípios moraes nada:admitte Benão ma· 
Penalogia; não . existe immoraes n l.o os ha ter la e força. Dahi, que 
livre arbitro, a aensnra volido1 pelo decurao doa não ( somente negue 
e a pnniçlo aio in j us - tempos< , toda a liberdade de 
tas e desarrazoadas. Na· Segae-se que Anders on escolha, mas nenhama11 
da regta a fazer sanlo -
modUicar o meio, que 
prevaleça sobre o esti-
gma het·e·:lit'í\rio. Sem 
duvida, para bem geral, 
o criminoso, a q u FJm a 
Sociedade tio grave-
lnente offeuden, deve 
aer temporariamente 
mantido em reclusão. 
mas tornl\ndo·Be·lhe es-
ta. a mais deHciosa pos -
sivel~ Tal, em anmma, 
é ~ agradavel doutrina 
que bnto se recommen-
da aos nossos Crimina· 
logos e é tio eminente 
razoavel no terreno da 
lwolnçlo materlaliita 

Nlo é BOfente c:a 
idiotia uma reversão, o 
crime uma doença, o 
livre arbítrio uma illu-
sAo e a religilo uma 
emoç!o:., conforme a 
doutrina de nossoa s~ · 
cíologos adiantadiJs, maa 
llão raro é dos proprios 
animaes inferiormJ que 
doduzem elles o seu 
co digo de moral da e vi · . 
da 2ocial. Si nã~1 exbte 
Deus e nlu pasea o 
homem de uma · meta-
morphose evolucifJuaris 
do m~cuco, ou XJ rox;mo 1 
parente delle, natura 
liasimo ' que volt-3 á 
vida simples de sua 
raça e recupere a inda · 
pendencia absoluta e a 
libe1·dade irre~trict11, d€' 
que o despojou o Chil; 
tianismo com suas leis 
matrimoniaes e outras 
convenç.Oes <immoraeE:. 
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nti-c rist1anismo 
llniversitario 

Geraldo Bezerra de _Menezes 
Mâo grado os esplendidos 

triumphos que a Religião de 
Christo ha conseguido em to· 
dos os sectores da actividade 
humana, quer salvando na
ções de catastrophes tremen
das, quer confraternizando po· 
vos e elevando-os no concei· 
to universal, nesta epoca agi
tada em que surgem a cada 
passo, para maior desgraça 
nossa e maior inquietação do 
espírito hodierno, novos cre· 
dos e ideas novas, no Brasil, 
apesar de tudo, atravessamos 
infelizmente a chamada qua· 
dra do indifferentismo religio
so. 

E' a phase da incerteza e 
da hesitação em t do o que 
respeita á sabedoria sã e, 
pois, aos sagrados ensinamen 
tos da Igreja. 

O fanatismo da pseudo-scien· 
cia constitue, não ha duvida, 
a mais completa oalamidad~ 
do momento. Continuam er· 
roneamente pretensos salva· 
dores da sociedade a julgar 
irreconciliaveis - sciencia e 
religião, esquecidos de que 
em todos os tempos, desde 
os primordios da civilização 
até aos convulsionados dias 
que atravessamos, se multi
plicam .as figuras dos grandes 
genios que, de fronte erguida 
professaram a nossa fé. E tal
vez por isso mesmo o noss 
estado mental, moral e 
cial seja o ma·s delicado pos 

E' aos co-

sim, a im 
mo e o· livre 
sempre cederam o passo á 
verdade religiosa, tentarem 
agora, com o seu prestito de 
infortunios, arrastar á des· 
graça o incauto povo brasi
leiro. 

Bem alto, pois, já trôam 
em nossa terra os ameaçado
res bramidos da cólera aJJ..ti· 
catholica. 

Mantêm·se os propugnado· 
res da entitulada doutrina da 
evolução materialista intransi· 
gentes e nreductiveis na pre· 
gação de suas desastrosas 
ideas, dizendo-se acompanha 
dores do . progresso e fglorian· 
do·se de estar com a sciencia 
moderna e com 9 espirito 
adeantado do seculo. 

Insatiofeitos, porém, com 
tanta vaidade proclamam ain
da serem os catholicos íntel
ligeocias obscurecidas e re
trogradas por não quererem 
seguir os seus passos funes· 
tos pelo execrando caminho 
da indecorosa ousadia, da ca
lumnia infame e dos insultos 
e instinctos bestiaes. 

tiram os sublimes influxos. 
Nesta tyrannia despotica, 

onde se observam o desdou· 
ro das •lettras, o desrespeito 
á historia e a corrupção das 
verdades vitaes, a Santa Igre
ja Catholica Apostolica Ro
mana vem sendo vilipendio· 
samente calumniada e viola
dos vêm sendo tambem os 

1
, 

seus sagrados e excelsos prin
cípios de liberdade. E Deus, 
o Supremo Creador, passa 
nas columnas dos jornaes des- O 
tes , falsos batalhadores da • 
sciencia, nas sordidas paginas Cl\ 
de seus livros infames, nas k I 
vis palavras de suas torpes " 
orações, como uma vã chime· 
ra a flurtuar vagamente em 
seus perturbados espíritos. 

Mas, o que nos anima dean
te da intensa propaganda que 
ultimamente se observa, no ~ 
scenario brasileiro, das ljá tão < 
conhecidas e não menos ex· 
pioradas doutrinas ou ideas 
evolucionistas é a certeza de 
que, na mais absoluta con· 
fusão, resulta a multiplicidade 
de meios que ellas nos apre
sentam para cobrir os nossos 
erros sociaes, visto como os 
seus princípios e regras são 
invariavelmente contradicto- ~ 
ri(ls entre si. 

Caracter bem diverso 
gravidade ãinda, 

ao emtanto, a situa 
ponderarmos ~e os 
tes da evoluçao 
confiantes da diSIPIJISC<eft.lt:ía 

11 c'ab ça a boa 
rasileira - se considerarmos, 

dizia, que já iniciaram a pre· 
gação de suas ideas extremis
tas em varios estabelecimen
tos de ensino superior do paiz. 

Assim é que. conforme a 
brilhante campanha que con· 
tra este perigo avassalador 
vêm movendo estes imperter
ritos paladinos de nossas as
pirações como sóem ser «O 
Correio da Manhã:o e cO Paiz:o, 
a juventude estudiosa da Fa- · 
culdade de Direito da Uni
versidade do Rio de Janeiro 
~ justamente a que mais tem 
sentido esta nefasta influen
cia, porque (Credite posteri I) 
naquelle templo - onde ou· 
tróra se cultuou a Justiça e 
actualmente se prega a anar· 
chia - se encontra a van
guarda bolchevista em nossa 
terra. E, para que se possa 
avaliar das culminancias at· 
tingidas pela acção .!ommu
nista naquella casa de estu
dos. basta ver a formidavel 
opposição jurada aos candi· 
datos ·catholicos concurrentes 
a qualquer cathedra de pro· 
fessor. 

Entretanto, · sem razão de 
ser, esquecem-se elles de que 
o grande, o magestoso edifi · 
cio da verdadeira sciencia foi 
iniciado e realizado por esta 
constellação de espíritos pre· 
destinados e esclarecidos que 
a fé religiosa nutriu, ·desen
volveu e illuminou, nestes de
zenove seculos da historia da 
humaóidade. Espíritos estes, 
como Kepler, Galileu, Pascal, 
Newton, Tertuliano, Ireneo, 
Agostinho, S. Thomaz de 
Aquino e tantos outros, que, 
em trocas de falsas philoso . 
phias, abraçaram a Religião 

O nosso governo não deve 
permanecer indifferente dea:!· 
te de tamanha calamidade. 
Lembrem-se, pois, os que tém 
as redeas da administração 
nas mãos de que, nesta hora 
periclita a ordem social da 
nação. 

atholica e de nerto lhes sen· 

Querem os Mestres do Erro 
com a mocidade assim deso
rientada, precipitar o Brasil 1 

num verdadeiro abysmo. 

S5 · :!1 
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.a::, pu!U"vamente, Ílma a veta 
poet1ca do !Jr. Adeuna avares . 
.1!.18, portanto, mau. uma •ez com
provado o aomuavel ensmamento 
~f aqueu~ i&l.JDOrltiJDu que tanto 
t~w de connec1oo quanto de ver
dadeuo : ·· .t'oeta nal.cltur .. .'' Che
sa·l>C, tacil.uk:nte, i& esta conclu-
1189 m~:smo com a aeuura oe um 
uvro de l.Jru~>a du cunlllasrado es
cnpto&·. J.:.w :>t:UIIl ~~> ll.JLOS, deb
pluo~> embOra du nma, as dell
cadas co1dall\ de sua lyra, kmpre 
chelii de subumes ~:ucautos e re
pleta sempre oe nobn:s sentlQien
tos, ·o emmudec:em nunca, mas 
Laugem, w v ana veuu~u h:, as maw 
docelll e suaves hilrmonuas .. . 

No asradavel contaçto com os 
kus excetenLe~> UH o~>, sentunos-lhe 
lodo o aftecto e toda a bondade. 
U1r-se•Ia, sem duv1ua, pela graça 
e bel1esa uu es ty w ~ p.::1a swcen
detde n ' ~:ilat~ uo~>t:rvaua, que as 
su1nl pasmas scmtllantes sao tra
çaúa~> uao suwcnte com o poder 
oe ~>Ua torle 1wagmação, nem 
apt:ncu; com as s1ugu1cares f1bras 
de 11ua mteiligenClii, mas n 'ellas 
t=vldente~o ~ uu~> apre:;entam tam
bew 011 ute~tlVel:t 1mpu1ws qe 
aeu bom, de aeu grande coraçio. 

Tudo 1ato, porém, é proprío do 
caboclo ao .i.'lurte. ~ u Ur. Adel
mar é de 1'ernambuco. . . Cedo, 
poiS, acostumou-se com as ~;ualll 

payaagens e os seus ÇSAC~ 
J.4'rescos, bem h·escos, .. 
gfttvados em sua memÓria aquei
les quadros todos : As no,i en
luaradas ... As romanticas palmei· 

' ras ... O !amarão, temível e furio
so, quebrando-se contra os arre
cdes em montanhas de espumas ... 
Os jangadeuus... AL I os janga
deiros, os mais felizes homeas do 
mundo ... E, com eUes, o som tris
te e saudoso do atapú ... A for
mosura incomparavel da poetica 
Maur1céa, as suas pontes, os seus 
rios, euffim, tudo aquillo, todas 
aquellas bellezas indescriptiveis ... 

.E;p8r isao mesmo, todo o homem 
d'eitsas paragens já trM do berço 
a sua lyra ... A questão está, toda 
eU., em que seJam afinadas as 
suas cordas... E o brilha im
mortal soube ._daptal-as a uma 
.linguagem pura e crystalina. D' a
hi o Sêb triumpho, d•ahi a sua 
gloria. 

Por tudo isto, quando apparece 
um novo livro de Adelmar Tava

• seja elle escripto em verso, 
11 delmeado em prosa, cobre-se 

terra de flores e recama-se o 
de otrellas. •• 



A prosa do um poota 
Çjerafoo CJieJerra oe .51feneJeB 

.c/, positivamente, innata a veia 
poehca do Dr. Adeimar Tavares. 
~Is, portanto, mais uma vez com
provado o aamiravei ensinamento 
(.(aquehe aphonsmo que tanto 
tem de conhecwo quanto de ver
dadeuo: ' 'l'oeta nascltur .. .'' Che- · 
ga-se, facilmente, a esta condu
:.ao mt:smo com a leitura de um 
hvro de prosa do consagrado es
cnptor. t.m seus t:s<.:nptos, des
pwos embora dQ rima, as deli-

11 

cadas cordas de sua lyra, sempre 
cheia de subhmes encantos e re
pleta sempre de nobres sentimen
tos, não emmudecem nunca, mas 

:1 tangem, 111 v ana vt:lrut:n tt:, as mais 
doces e suaves harmonias. , . 

' No agradavel contacto com os 
seus excelentes uvros, sentimos-lhe 
toçio o aftecto e toda a bondade. 
Du-se-ia, sem duvida, pela graça 
e bel1eza do t:S ty 10 e pt:la smcen
ddde n ' el!as uo~ervada, que as 
suas pagmas scintilantes são tra
çadas uao somt:nte com o poder 
dt: sua wne Imagmação, nem 
apenas com as swgulares hbras 
dt: sua Intelhgencia, mas n 'ellas 
~::vidente~ st: nus apresentam tam
beru os irresistivt:I:s impulsos de 
seu bom, de seu grande coração . 

Tudo Isto, porém, é proprio do 
caboclo do Norte. ~ o Dr. Adel
mar é de .Pernambuco .. . Cedo, 
poiS, acostumou-se com as suas 
paysagens e os seus caracteres. 
.tt'rescos bem 1rescos, costumam 
gravad~s em sua me~oria aquel
les quadros todos : As noites en
luaradas ... As romanticas palmei
ras ... O !amarão, temível e furio
so, quebrando-se contra os arre
cites em montanhas de espumas ... 
Os jangadeiros ... Ah ! os janga
deiros, os mais felizes homens do 
mundo ... E, com elles, o som tris
te e saudoso do atapú . .. A for
mosura incornpara vel da poetica 
Mauricéa, as suas pontes, os seus 
rios, emfim, tudo aquillo, todas 
aquellas bellezas indescriptiveis ... 

E, por isso mesmo, todo o homem 
d'essas paragens já traz do berço 
a sua lyra ... A questão está, toda 
ella, em que sejam afinadas as 
suas cordas ... E o brilhante im
mortal soube adaptai-as a uma 
linguagem pura e crystalina. D' a
hi o seu triumpho, d•ahi a sua 
gloria. 

Por tudo isto, quando apparece 
um novo livro de Adelmar Tava
res, seja elle escripto em verso, 
ou delineado em prosa, cobre-se 
a terra de flores e recama-se o 
céo de estrellas ... · 
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prosa de um 

' GERALDO BEZERRA DE MENBz• s J 

E' positivamente~ iPD8· j de seu irande coração. 
\a a veia poerica ao Dr. Tudo i~:to, porêm, é pro. 
Adelmar Tavares. Eis, 1

1 
p1io do caboclo do Norte. 

portanto, mais uma vez E o Dr, Adelmar é de 
comprovado o admiravel Pernambuco ... Cedo, pois, 
ensinamento d' a q u e li e acostumou ·se com as suas 
aphorismo que tanto tem paisagens e os seus ca· 
de conhecido c: uanto de racteres. frescos, bem 
verdâdeiro :Poeta nasci· frescõs continuam grava· 
tur... Chega-se, facil· dos em sua memorlaaquei· 
mente, a esta conclusão les quadros to s: - f\s · 
mesmo com a leitura de noites:enluarad .•. As ro
um livro de prosa do con· manticas palmeiras. . . O 
sagradl) escriptor. Em seus lamarão, temível' e lurio
escriptos, drspidos embo· so, quehrando·seo contra 
ra de rima, as delicada os arrecifes em mont:r 
cordas de sua Iyra, , sem nhas de espumas. . . 0:-; 
pre cheia de sublimes en· Jangadeiros.. . Ah ! os 
cantos e repleta sempre Jangadeiros, os ma i; feli · 
dte nobres sentimentos, zes homens do mundo .. . 
n!o emmu1et.:cm· nu:1~:1. E, ,;om eUes. o som triste · 
mas tangem, invarlaftl· e saudoso do atapu . . . A 
mente, as mais doces e iormosura iocomparavel 
uav's harmonias. . . ·~a poetica Maudcêa, as 
Na agradavel contacto suas pontes, os seus rios. 

com os Stus e.<cellentes emfim. tudo aquillo, to· 
livros, sentimos-lhe todo das aquellas bellezas in · 
o affecto e toda a bon- 1escriptiveis... . 
dade. Oir·se-ia, sem du- f, por isso mesmo, to 
vida, pela graça e ·belle do o homem d'essas pa

a do estylo e pPla &' · ra~ns 'à. tu z; do berço 

(la, que as suas pas~ma~ e!5tá, t ella, eAl que 
scintillantes são traçadas sejJrn a au llas as suas cor· 
não somente com o po· da:t ... E o brilhante im
der e sua fOite imagina· tnortal soube adapt~l-as 
ção, nem apenas com a~ a uma linguagem pura le 
singulares fibras de sua crystallioa. D'abi o seu 
intelligeocia. mas n'ellas wu'!lpho, d'ahi a sua 
evidentes se ros apresen- gloru, 
tam tambem os irresisti· Por tudo isto, quando 
veis impulsos de seu bom, &pparece um novo livro · 
L------------~de Adelmar Tavare;, se· 

ja ellê escripto em verso, 
ou deliaeado em prosa, 
cobr~-se a terra de flores 
e recama-se o céo de es· , 
trellas . •• 
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Aurora F"luminense 
............ ~ 

BERAblJO BEZE'R'RA 

Não se concebe, verdadei
ramente, <1 razão da escolha 
do nome O GLADIO para ti
tuio do jornal que é orgão do 
Centro Academico Evaristo 
d ~ Veiga, da nossa Faculda
de. lnnumeras vezes temos 
procurado descobril-a, mas, 
infe!izmente, baldado tem si
do o nosso esforço. A ef(pli
cação que se nos dá, por via 
de regra, é a mesma, e quasi 
sempre acompanhada de cer
to espanto : 

-O GLADIO é a espada 
da justiça!. .. 

Talvez julg;ue;n que desco
nheçamos essa par ticularida
de mythologica . .. 

Porque Themis ou Astrea, 
deusa da justiça, tivesse por 
arma, accidenta/, um chán
falho cnfercuj<-~do e anáchro
nico, conclue-se, então, em 
pleno seculo XX, que se inti
tule O GU\DIO um jornal de 
estudantes de Direito 7 Por 
certo que não. Bastaria, para , 
a sua immediata mudança, o 
simples facto de que a espa-· 
da traduz a idéa, predomi
nante, de militarismo, mor
mente se considerarmos o 
quadro doloroso e funesto 
que nos d~para a epoca 
actual, em que, contra todos 
o~ princípios lib~raes, os pqi
zes em sua totalid::~de se 
ach <1 m submettidos a um re
gi.nen militar. E nós, acade
miccs de Direito, devemos ter 
sempre em conta a nossa 
elevada missão de futuros 
defensores da justiça . Elia 
está collocada em um campo 
diametralmente opposto ao 
terreno militar. já o bradava 
Cicero, o genio assombroso 
que nos continua illuminandó 
a intelligencia com os sflgr!-1-
dos ensinamentos da ve~a 
Roma. no seu «De Officiis», 
em phase memoravel: 

-eedant arma togce I 
1\ poiado, pois, na grande 

lição, faço um a ppello aos cal
legas, dirigentes do Centro, 
para que mudem o nome do 
O GLADIC). E já que Eva
risto da Veiga é o patrono do 
nosso Centro, porque não 
lhe prestarmos mais uma ho-

rnenagem, dando ao jornal o 
nome de «Aurora Fluminen
se» 7 Elle bem o merece. 
«Aurora Fluminense», perio
dico liberal, era o celebre jor
nal de Evaristo da Veiga. E' 
justo que o adopkmos para 
o orgão do c~ntro que tem 
como patrono o inclyto bra
sileiro <e Aurora Fluminense» 
é um nome brilhante e sug
gestivo, um nome que diz 
bem CO dl o enthusiasmo e .as 
esperanças da nossa moci
dade . 

Para os que são contra a 
alteração proposta por achar 
que nem mesmo o Centro de
veria ter o nome de Evaristo 
da Veiga, de vez que esse pa-

tricia illustre nao era bacha
rel em Direito, para os que 
assim pensam, acaso por lhe 
desconhecerem a historia, ne
cessario se torna uma rapida 
explicação . 

Evaristo Ferreira da Veiga, 
embora não fosse formado 
em Direito, conhecia-o a fun
do_ do que deu provas, as 
mais evidentes, pela palavra 
e pela penna, e, se não se for
mou, foi porque, além de fi
lho de paes pobres, na sua 
época ainda não se haviam 
tundado os Cursos Juridrcos 
no Brasil . M::ts o que tem 
isso, se con sider<-1 rmos que 
não f'ram formados urn Sar
miento, n 1 Republica Argen
tina, ou um Lobão, em Por
tug(ll ? 

Evaristo da Veiga, não ti
nha diploma, não era bacha
rel, mas foi uma das maiores 
glorias da imprensa latina, um 
apaixonado do Direito e, aci
ma de tudo, um lidit!!O e ine
gualavel patriota. 

Cultuemos-lhe, pois, com 
mais carinho a rnemoria sa
grada, dando ao nosso jor
nal o nome de «Aurora Flu
minense)), que era tambem o 
nome do jornal d'elle. 

Surja irradiante o Sol do 
Direito I 

Abaixo a prepotencia e a 
brutalidade da Força ! 

-eedanfarma tog~! 
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Doutor Oscar PrEewodowski 
Não cuide que alguem o tome 
De ponta : só não lhe vamos 
Co' o encrencado sobrenome •.• 

Ou portuguez corrompido. 
Ou, si entenderem, polaco, 
Tal sobrenome, confessem 
Que é finalmente ... um buraco. 

Quer falado, quer escripto, 
Decifrem lá : Przewodowski ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Co' us labregos convenhamos 
Que é 

- Percevejo do Bosque • .. 
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Quando a embaixada acade· 
mica da f acuidade de Direito de 
Nictheroy chegou á Bahia, teve, 
effec:tivamente, em Bernardino de 
Souza o seu maior amigo, mes
mo tomando-se em consideração 
a m ra sempre gtmtil e capti
vante p que fomos tratados na 
extraordinaria terra de Ruy Bar
bosa. Poderiamos até afflrmar 
para maior destaque da actuaçlo 
sincera e confortadora desenvol
vida por Bernardino de Souza 
junto aos academicos fluminen
ses, que foi sempre elle a alma 
de todas as manifestações que 
nos eram prestadas. 

Quer como Director d& Facul
dade de Direfto, onde tem sabido 
conqui&tar o coração da moci
dade estuctiosa, quer, outrosim, 
como Secretario do Instituto His
torico e üeogr aphico, onde em
presta a sua valiosa e sabia co• 
operação, nunca deixou de nos 
cumular de gentilezas, c~rcando
nos das mais expressi -·as a\ten
ções. Talvez por isso mesmo 
conseguiu tambem elle, desde 
logo, a amizade de toda a Em
baixada. Sentiam o-nos ve:-dadei
ramente felizes ao seu 1ado. Tudo 
nelle. era bondade, tudo syrqpa· 
thia. E esta bondade e esta stm
pathia mais aiuda se evidencia
ram, ha pouco, com a honrosa 
v·sita que fez á nossa Esco(a. 

Tivemos, então, opport a-
de de, por instantes, re ver, 
cheios da mais encantadora mo
ção, os momentos felizes . que 
com elle passamos na terra ma
ter da intellect lida.de brasilei· 
ra. Sentimos, porém, e grande
mente, não lhe podennos prestar 
maiores e mais significativas ho
menagens. O que só não se ve
nficou porque foi inesperada a 
visita. Mas a verdade é que os 
moços fluminenses viveram 1no 
rapido mas inesquecivel contacto 
que . tiveram com este enthusiasta 
do Dirt:ito. um dos dias mais 
venturosos . da !>Ua vida acade
mica,porqu~ além das alegrias 
experimentéJdas, sabíos foram os 
ensinamentos recebidos nas ex
pansões salutares e grandiloquas 
do seu es i rito. 

Pos idor de uma cultura e 
um preparo assombrosos, que o 
collocam entre as maiores fig 
ras da intellectuaUdad bnasilei
ra, o Qr· Bern dino de Souza 
é de ewttrema modestia, que ape
nas se e para 'augme ar 'nda 
mai a admiração que lem por 
tão grande Méstre 

Bernardino 
rito jurista., est 
cansavel. que ve 
de lettras e como 
tando innumeros e gigankBcos 
serviços á Bahia e •o Brasil, 
soube, realmente, o ir aqut~lla 
celebrt phrase que nos dictou . a 
velha sabedoria: •Não durmas 
sobre os teus louros•. E cada 
vez mais intensa e mais brilhaO"' 
te é a sua actividade. Os seus 
triumphos multiplicam-se dia a 
dia. O seu nome vae e pasogres
sivamente impondO o sc~nario 
nacional com\> lidima 'lori• bra
sileira. 

Os bahianos, embó1a' sabendo 
ser Bernardino filho de Sergipe, 
nlo deixam, entretant9 de o con
siderar como um dos seus ai 
i lu e éõ-estadoanos. E' be •a ,ptOva de que lhe conbe

em os uper1ore dotes de espi
rito e de bonda • Ma , cu pre 
confessar não ser a,ena a Bahia, 
onde desenvolve elle a sua acti· 
vidade, nem Sergipe, sua terra 
natal, ue se orgulham de Ber
nardino de Souza. Felizmente, 
nasceu elle sob o sipo protector 
do Cruzeiro do Sul,e o Brasil in
teiro conhece-lhe a obra, e,por· 
tanto, já lhe ~nde as b()fOena
gens merecida. 

zura de Afenen1 
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E' bem um:\ quadra 4~
deiro Renascimento que -õra &f-
erece o Bra><tl. !\ mocidade es-

tudiosa, 11romo~ endo, lneentlvada 
pelos innumero f ntros e Dire
ctórios das noo;>~as e olas supe
riores, o interrambi e a appro
ximacã.o de i:lenA ~P'"' 'n antes
tem dado proVM e ,ti nte~~o d<! 
sul5limes spir •õe, . l•a ~ t.p
das, unicamente. no de de 
possuir uma Patria melhor, 111nil:! 
enet&ka c c !fi•lZ d m2 lo ·eg fei
tos. 

In"riath<tll de tamanho vulto, 
que visam idé tão h •llds, tJ·a
dusem ,, t. pirito d,l ( l:b e e me
recem o :1 wlo tle to.lo>~ uvs; são 
dignas d11~ maiore" lc•uvores e 
dos Ínal sinceros appla a"'os. 

E foi . neste ambiente. flUe ha 
pou<'tJ rt>cebemos !1>1 ••mlnt.lxa 
gau'f'lt!ll! e JWI"/IUIDl) I lilll;\!1 f"hl.'.fi~ 
a das pot mo., I r e;, as 

uaes, partinch l pln ga« dis- ' 
tantas, a li e-.th rnm no desem
\lenho de i ãr <>IP a la e pn!Jre 

\. mocid de 

os seu t·onJ]'tlnl'lltes. 
Agora, sãn U\1 ae:td••ntic·ns fl11-

mtneu t~s qu~. (•m rt"ttibulo;ào á 
visita tios dlguus t•oll:>g&J, ~"'t:~o 

de IDill,t p1·ompta• ,,.·oa a ~ar

par 1 til Recife nnnll jt nada 
lie l'o.Jfl'a '.:lr:t'zaçã . A' entP da' 
comi! i v;•, Q r pt·e 1 tu-ndn 1• r.or
po .loNmte !l« 1\u tldadt) de Di
reito de 'lctb•·ro,v. I!Pgllll"ÜO o , 
jo,·eu e brilhante proLesziUr dr. 
Te1le!i !la bnsa cuju::~ P.R{Of!:<J'J. 
em pro)( dP.3"U reaJl:zar·ào, têm P{

do !nt>.akuh\\ E'!is A o dr .· OSilar 
Przwoclowskl, lambem tlgura déS:.. 
la~da da Cnngre~a~:ão. 

Haseado nos princ!Ilios de !lo
lidarlednde e demonstrantlo 
uma vez o aen alto 
N!Uidade f..- u 
do Elltado do ltio 
Comte. Ary 
Utieou 1\ a u:xillil · 
possivel aos jo'l' s 
flumln<>nses na ex qão 
gno empt·eb-endtmento 

Visto como essa htft t\n 
asse tivot"fl,viliment nos meloll 
officiaes, cumpre ntbi!Ull'" -nella& 
obra de congr nto a iven;i-
tario, 1JJI8pera11 J 9Jt'tude e 
.eetbliulando1 n'& !)~ 

Otl\lfm 
~tre· 
aibam 

a-h•rlfl!IÓ&· de tiD03. 
p 11, a moeida 

... o alto «lcàn do papel que N
BrasU 

9S-JO'/ 
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lima fome terrlvet aso;ulou ulll 
reino; e era tal a mlserla em 
tcdo o pah:, que o rei otrereceu 
a mão de sua filha a qualquer 
d11s subdltos que descobrisse um 
meio para extinguir aquella tre
menda praga. 

quer me a<.:orupauhar comerá. o 
Qt.e como e lhe darei o que pu
der, 

- Irei - uisee o bomern. · 
E ambos. seguiram. 
.ililais alguns h.ilometros, en· 

coutraram-se com um individuo 
que dava voltas ao redor de uma 
arvore, Admirado, .l:lernardito, 
pNguntou-lhe porque dava aquel· 
las carreiras; ao que elle res
pondeu que e-.!:ercitava-tte na agi
lidade, pois corria quatro vez~s 
mais que o vento. mambem este 
resolvcll acompanhai-o, e atssim 
os tres marcharam alegremente. 

Uma !ada, madrinha da !ilha 
do rei, apresentou-se uma tardv 
ao palado, e, chegando-se ao so
berano, disse: 

- Para remediar os males de 
sua nação, é preciso que se en
contre: a arvore sem sombra, a 
fonte sem agua e o fogo sem 
chamma. Com essas tres cousas,, 
a fome desappa~erá como por 
encanto, e os seus vasallos serão 
felizes. 

Viram pouco adeante um ho
ruem a: margem de um rio, be
beitdo ag·ua com tal ancia, que 
em pouco o seccou completa

I:lf;llte. 
- Mas ondt~ se encontram 

essas tres cousas preciosas? 
- Estão multo longe, e tor· 

na-se difficilimo consegull-as; 
porem a recompensa é tão gran
de, que não faltará quem as ten-

- Quo faz, amigr ·t perguntou 
Bernardito. 

Estou rwocurand refrescar· 
me, pois comi bacalhau a valer, 
e não ha agua que chegue para 
matar minha sêde·. 

te desvendar. 
O rei mandou annunciar por 

odos os cantos do reino q·ue fa· - Tambem me eonvens, ex
clamou o rapaz. ll'la principe, a quem apresentas

e as tres cousas que a fada lhe 
ndicára, e logo, muitos homens 
niclaram a ardua aventura. 

E os quatro seguiram alegres. 
Em poucos dias, a agulha co· 

meçou a dar voltas na mão do 
jovsm, e esse percebeu que ti 
I1iJ.am cheeado no logar que de
sejava. C•)m effeito, no outro 
lado de um rio caudaloso via
se um formoso jardim, o qual 

Um casal, de velhos, quando 
oube da recompensa, chamou 011 

tres filhos, dizendo-lhes: , 
I - Eis uma occasião como nã.o 

ltcrnareis a encontrar na vida. 
.Pende-vos em marcha, e f'de bus· a agulha asslgnalava com per

sietencia. O homem da sêde, 
de um gole bebeu as aguas do 
ric, e elles passaram para o ou
tro lado a pé enxuto. O que 
corria quatro vezes mais que o 
vento, deu em um segundo a vol
ta em todo o jardim, e mostrou
lhe onde ootava a arvore sem 
scnJbra, a fonte sem agua e o 
foge, sem chamma. 

ar essas tres cousas. 
O filho mais velho, chamado 

~oão, que era o mais presumpço
SO, disse no mesmo instante: 

- Serei principe I .. : 
- Eu, dilll*' Joaquim, tenho es-

perança de conseguir fortuna. 
Só o menor, Bernardito, não tl· 
nha pretensão de especie algu
Ill<l.. e disse aos paes que lhe pa· 
;rt'Cia inutil buscar tres cousas 
imvossiveis; mas era tão obe· 
tliente, que se poz em caminho, 
como os demais irmãos. Te
menrlo estes que Bernardito os 
'anteolpassA na clescoberta, cbe-
1gaC:os ao primeiro bosque amar
iraram-no a uma arvore, e alli o 
'deixaram exposto aos mais hor· 
riveis perigos. 

João e Joaquim caminharam 
juntos, abandonando por comple
t' o dedicado irmão. "os ~trl· 
toa deste accudin uma velhinha 
que mal podia andar, C! que. fiO 
approximando de Bernardito, 
p(•rgunton quem o havia posto 
em semelhante situação. O ra
paz não querendo <:ulpar os ir
mãos. disse Que uns malvados o 
haviam surprehendido e amar· 
rndo. A velhinha entii.o, lhA dh>· 
SG, em tom caridoso: 

- O que acabas de fazer ~ 
proprio de uma alma generosa, 
e em recompensa dir-te-ei onde 
e?.tão P<:; tre11 cous11.s que pede o 
rei ~ 

l'~. depois de libertai-o, traçou 
eom a muleta um circulo na ter· 
~ a. cnllocando-se nolle com Ber· 
nardito; quando com alguns si
gnaes mysterlosos fez ~:url!ir 
pelos ares uma nuvem de fogo 
;que clescE>n até o circulo. e abrin· 
ao-se, deixou v11r no <:antro um 
gento, que perguntou: 

- Que q.·1eres, irmã? 
- Que digas onde se encon· 

jtram ~ tres causas ouo n rei 
necessita - disse a velha. 

- Toma esta agulha, leva-a 
na miio, e marcha na dirflcção 
marcada pela mesma. E ao di
~~r essas palavras deRapp.areceu. 

Despediu-se Bernardito da ve
lha com tn11ito carinho, e pondo 
a agulha na palma da mão, viu 
com snrp·:esa que a mPsma se 
:moYia Msignalando tlm Ttonto 1\0 

1ho~i7.<>nte. lSegrln a cl!recGão in-
1dirada e a cravon na palma rla 
:rr.ão para Que não a per!lflsse . 
jF.Tf1 tfonR dll\!1 cle via~em encon
trou nm homem ~<entado. O''"' 
Nt: n mllo no OtlVido. pareC'iá 

~!-lc·ntar ale:um~ couRa <Vtm mui· 
.tiE:~Im'l atte~ciio. 

- QnC' r~,·;~~ . ,~ . homem' oer 
nnto:f Der·,~··clitn. 
F!!tou ot;vi., '" o rantnr <le nm 

Tillo nne ,. ... ·. ·i r('., le~uRR de 
r;d,~~h - ''"''l'l"de·J o <leSCf\-
Jh"'ir'>. · 

- Qne bom ouvi;lo tem; se 

A arvore era peq11ena e não 
tir!ha sombra, por que estava 
ct.rcada d~ uma luz intensa. A 
fc•nte sem a~ua minava prata li 
quida de um modo continuo e 
t•m bellos quadros. O iogo selfl 
chamma era formado por barras 
de metal desconhecido que illu
minava sem queimar. 

Apanharam as tres cousas e 
puzeram'i>e em caminho, che
gando em poucos dias á capit::~l 
d•J Imperio; ahi souberam que 
os irmãos de Bernardito apre
sentaram ,. outras trefl cousas 
egnaes, e disputavam a-premio; 
pcrque só havia uma princeza 
e existiam dO'us candidato!~ a 
principe. 

No dia seguinte apresentou-se 
no palacio, e como disséra que 
t1azia o que o Imperador neces
sitava, todos lhe affirmavam 
q;:~e chegara tarde, pois outros 
mais ligeiros tomaram sua 
frente. 

- Não póde ser - exclamou 
Bernardito - porque corri qua
trCo vezes mais que o vento, bebi 
maif' que a terra, e ouvi a herva 
crescer. 

Ouvindo ee.;;as palavras todos 
rirllm; mas elle disse qne estava 
disposto a provar o que dizia. 

- O que elles trazem é falso. 
Que plantem a arvore, que fa
çam correr a fonte e qne acren
dam o fogo: log:n verá YoRRa Ma
geRtade o resultado. Assim se 
fez, e Bernardlto plantou a arvo
re, que creflcen á olhoo vistos. 
e de seus galhos cahiram fr;J
to:~ com tal nbundancia, que se 
acabou a fome no paiz. O mes
mo nãG arontecendo com a de 
seus irmãos que seccoo num 
Instante. 

A fonte minava prata l!ouidn. 
e o fog-o sem clln.mmas illumi
not' toda a capital. 

Vexados sens irmãos, iam re
tirar-se, qu . .mdo o rei mandou 
prendel-os corno embusteiros. 
Então Bernarditn, fazendo-se re
Cúllhecer por seus irmãos, per
door;-ÇJs e l'edin ao rei que tam
tem\..bs perdoas~e . 

Assim fez o rei. e mand:.1ndo 
o que corria mais qne o vento 
trazflr ás costas o nae cle Ber
nnrdito, nron()rcionon-lhE>s lm· 
n '1 f?f'Sa R':lfi~r;l~~i) ('I"Vf'lf'!JlTfli~"'nl"lp 

11],.,~ r<•·n ''Pn filh'l P"'l ,. 7>rilld· 
flC her rle:ro. - O. R. JI. 
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MIMA AfTI.A Jl'. HIS'I!OIIA 
S~ADA 

•neua formoll' Adlo do .;,.o 
! depois lhe tnErou a almaf: 
..,xplfcava a prof ra • 
A• seus alom21 om cala& 

A um menino lev~tm 
Fell uma JIUBU4ta "'lftttl 
.. 0 que fez o gp .ne11~ • 

Depofs de torm'ii'~Ac.f'" 

oh que a tstG ell, respODdt 
e elo de satlef~ · 

D
• Depois de tel-o tormado 

eus loco lavou a mã<. ... 

. •Maa porque?• pe""'ntoa ella 
~o. menino brtn<:alhln, 
DE Clbfl estan toda au!a 
· 0 Oarrt. Qno fu Adio • 
&. 1t, Jl. ••• -

NUMA Alll.A. ilF. BIS 
SAGR.DA 

.. Deu tormou dào do barro 
E depoll lhe inspirou a alm • 
Explfcava a professora 
Aos seus alnn no! r- m calma 

A om menino tbo 
Felll uma pergu~· então: 
"O que fez 01 nO@tio De.tJt. 
Depois de ror~r \dãc,!" 

O que :1 isto elleo responde 
cheio de 11atts~h 
•Depois de tl'l-o 1ormado 
Deus logo lavou a lttâ(J. • 

•Mas porque?.. pergunr.o 
Ao menino brincalhão. 
"E' qus estaTa toda su;a 
Do oarr•. ano fez Adio •.. " 
&. Jt. M. 
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No Centro lcadelilico , . 

<<Evaristo da Veiga» 
A ENTREGA DOS ·TITULOS DE. 
«SOCIOS BENEMERITOS» AOS 
BACHAREIS RENÉ PESTRE, AD
MARIO MENDONCA E ~ THO-

MÉ TOSreS MACHADO 
O C.enll'O Academico Evaristo <'Onvidou a tomar assento á sua 

1lu Yriga procedeu ú. entrega dos direita o dr. Aridio Martins, l'X

tilulos de benemeritos, que foram, collega, figura de remarcado real
por poposta do academico Ferry ce em as lettras medicas, bem co
Jaccoud d'Azcredo, concedidos mo presidente da Camara Muni
aos seus ex-directores e ex-presi- cipal. 
denlc.>s. Teve a palavra, então, o acade-

Nüo foi mais que o saldm·' .tnna mico Ferry Jaccoud, que pt·onun-
oJi , ida. ciou lapidar peça oratoria, de-

sessão solemne eru que 1>e baixo de vivo grão de attcução 
procedeu a entrega daquelles ti- dos presentes. 
tufos foi uma das mais vivas c E, justificando em rapidas pu
brilhantes que se ha até hoje rea- lavras a justiça que se praticava. 
lizado. realçou os meritos dos bomena-

Aberta que foi com a presiden- geados. 
da de Geraldo Bezerra e condu- O presidente dr . H.ene Pestre 
zidos á mesa pelos uni vcrsilariõs que m beHa oração, agradeceu as 
Luiz Tinoco c Mozarl Mallos, o homenagens, em seu nome e no 
bacharelando Bezerra d Menezes dos seus collegas. 

(Conclue noutro local) 

PETROPOLIS v. v e.~ 

~~1Ait1f'E~ llo.ente dos Cor· 
PRESIDENTE re1os para S. 

DA REPUBLICA JOSédORibeírãO 
QUANDO DE SUA SUBIDA PA· 

RA A J~STAÇÁO Y.ERANESCA 
"Ç "' ,.., 

J>or acto do presidente da H.e
publica, foi nomeada para o car
go <llll' cxen;e, interinamente, de 

... ..... ...._~ . .... ' ..l - c:• ::_ • _.:.. - 1 ,.., n;_ 



A eleição ~e hoje -no Centro 
Aca~emico haristo ~a Veiga 

·-.......... -· ... ..... ....... 

Uma palestra com o candidato PauloFaría-Tam· 
bem s~ apresenta, com o seu realce e o prestigio de 
muitos collegas o dr. Geraldo Bezerra de 1\lenezes 

Realiza-se hoje- o esperatlo ple1-, co da nossa escola. Longo do meu 
to no Centro Acallemico •· Evaristo pensamento a critica mord az e fé-
da Veiga '·. 

Doh süo os candidatos á pre
s!denda ·LlO ccnclave e:; tuda n tí no. 

Ambos dignos. 
Os srs. Paulo Faria e Güra ldo 

Bezerra de Men eze::;. 

rina aos meus adversarios, ell e~ 

em verdade n:to a m erecem - por
qu e hoje são id ea listas como n os 
outros o f omos na quatro auno s, 
e3tão elles apenas em principio el e 
for mação. 

- Não lhe atemoriza a apre~rn
tação do seu adversa rio al;;;!guada 
por duzanto'l academicos? 

- Kão. EmQuanto senl ir ~ rrs
ponsabilidade qu e pes:-~ 80h r e os 

1 nw us hom bros. e a confi:.mc:a de
~lo s i ta da p eloq n1en s rnrn pr:..r~ n 01 r o~ 
e collegas eslaHei firme ,·omo 
~empre por nfto del>ertar ás gr:l n 
ües respons~.bilidades n em urre 
dar-me ás idéas qu e censtiturm n 
e~sc nrh\ rnt>sma da :;:uinha otJ~r ura 

persOn'llidade: O a mor vivlssi m o 
" ,n·nnde á minha qu erida F :J.r nl-

1 d~d:> . P. ao dP.'l"nvolvimento mdc
f pcnrlente ih minha rlasse . 
1 - Oual o seu nro'!ramma! 

l'aulo Faria 

:Vive em ambos uma c.crtcza de 
victoria tr :t •.il.~z<;h no esfol"l;u, lld 

r r'Jp:J.g:J.nda i'o a que se !la u i:;,e
minado. 
O CA~Ulll.\TO r.\ri,O F .Ua.:\. 

l •'AL\. :\ "O ES.TAVO" 
Ilontem, na Assembléa, ttvemos 

a ovportunldade d e ouvtr o, c:.tLH!i
dato Paulo Faria; é moço que r e
uue á solidez da sua cultt:ra o 
mais realce da sua índuvidosa gen-
tileza. · 

E' um do~ mui:, s~ dio s cumha
tentes em questões que pe rgu ntem 
<:Ousas da v·al:Uldade de .lJin;nv de 
~ir'tb<' l"OY 

O rurl•Jrter foi ouvil-o ele respei
to ao impressionante p l1;,to 08 lw
je. 

E elle DOS di:>s8: 
·· Aman..;ã os academicos de di

reito da l• ac uidade de Direito de 
:Nicth e roy, vüo elegt!r a pnmei ra 
dtrectoria dn Centro Aeauemit"':> 
Evaristo da Ve iga e o seu cousellw 
Superior, que por dispo3itlvus de 
le i de ensino e de accordo com o 
Regimento Interno da F·;;.l:UHladt!, 
tlu~saram a <:>oustitui r o Dirt!ct:>riol 
Academ ico dessa Faculdaa". 

A propaganda eleitoral tem sido 
intensa, e as coJTI' LH.es che!iad.as 
por Jll ii.W 1o1. ..ti,t G~>raldo _ _!Jesena 
l"lio ar::-:!gimf3Jitandb cs seus .:om
panheir os para a v ictoria. 

E' d~ ~e esperar, entre[anto. 
que a Colli;,;ac:ão Academica vença 
Esse pleito j á pela sua e:dstencia 
de quatro annos, já pela g rande 
sympathia que dcsfructa nu mew 
academko". 

A "Colligação Academica" - E' 
uma bandeira idealista, uma pala
vra ·de fé e verdade. Desde que co
mecei o m eu curso jurídico. tomei 
a iniciativa do combate a.s suc-

1

1 

cessões governistas e dahi m ere
cer desde logo o apoio de meu8 
c<J lle.gas e ter o meu nome suf
fl·agado em tres eleições successi
vas com -.cotação cada vez maior 
e assegu ro-lh e não t er sido eleito 
tRo sómenle porque quebraria a 
heJleza da tr aciiçiio academira e, só 
agora f!Uando na ultima etapa do 
m e u curso é {}Ue devo se r eleito., 
1'Pnho a certeza da victorla, em
bora o meu i!lustre adversarlo se
ja um moro de fino trato e primo
roso talento. 

- 1\[as, porqu e a sua arfirma
ção da yictori::t da Colliga!:110 Aca
demica? 

- Porque meu amigo, a Colli
gação Acadetnica· é sem !avor, o 
se m duvida a unica e verdadeira 
facção academica organizaaa em 
nosso meio est udantino. quo exal
ta e dignifica o espírito acaaemi-

- A rninh1 nbtaform't RPr:\ o 
r>1m nriment0 rlo Dever. rlirie:tndo o 
('Pntr<J A,.adrmiro Evaristo d:~ 

\'!''~~ pelo!' Rrns e ~ tntntos QH P 

honr" ''1 oualr;uer PstabeleclmentP 
in'"idi<>o d0 nai 7 e fóra de'le- se
,.,.., in'1P7·ivrl d"nt ro rlo ]PJ'l'.rna: -
"S,,........,n,,,~.....,.!,,c::: C"lll'Y1r'" ;.,i,, .... .:~n. 

O "R. GE1 • ~ T ,n<) r~?.ETIRA DF. 
1\m~·r.;zF.s 

T em. tamhem, os seus "fans" e 
esp?ra VPDf'f' r . 

O rpporter nlo o conhece. Não 
o ou vi u nem viu. 

Gcra:do Zezerra de 1\tcnezes 

Prom·era que 
ro das virtudes 
ternos . 

herdei
tos pa-

Não n'o conh ecendo pessoal
mente, o r~o~ter vm lido e ad
mirado o persuasiv e o do~ 
r io dos seu s excellen tes g.,_r,pgo.; 
pnbli r·ados em " O Estado 

Conflequentemente, :imi 
uma entrevista hypoU 
nas para realçar os meri 
nas para realçar os meri 
didato filho de um elo~ 
tre erndiM.os brasileiros. 

O academico Geraldo Bezerra 
de Mem1zes, segundo a opinião dos 
seus adversarios no pleito (l e t er
ça-feira, é, como o se u co!Jega 
Paulo Faria, expressão nítida d.e 
um triumpho. 

Que saibam ambos vencer: 
- O majoritario das cedulas 

indicadoras é prestigio, é posse, é 
govern o, nesse caso. 

Mas . . . a decencia 
Yencido eleitoralmente, 
sabe perder , tão bonita 
aquella. 

do qu e é 
do que 

é quanto 

Terça-feirP., ás 14 horas. o 
"Centro Academico E\·aristo da 
Veiga" elegerá a sua directoria. 

Quanto á yariedade das chapas 
que n os têm sirlo e nvi:-tdas para 
effeito de publicação. preferimos. 
na impossibilidade de satisfa.zBr 
os angeios d~ s Y::tr ias corre.nte3, 
:;ccnselhar que cada n m dos nos
sos generosos missiYlstas Yote de 
acrordo com as suas sempre r es
peitaveis teudendas, admirativa, 

!·eal ou colleguista. 

'J!;-111 



A Crv 0) A-E\ , 
~~-------

7 \,A Crvt 
ry}0 O , o I 0 F>roblema da Dor 
qb sta Ã . .ol. Geraldo Bezerra de Menezes 
teres
Jalho, 
s tra
;raba·· 
fede-
num 
ntade 
viola · 

;raba-
~ tem
ao di
Ir ele
ão de 
lítica , 
Lmen-

o di
uma 

senti
l)ença · 
te de" 

(ohal, 

Sai a lume, na décima quar- G13túl io Costa pág 58) 
t d' - "O , • · , tras-
a e 1çao, problema da latjou outra página d "O 

d 
" d M I e pro-

ar , e onsenhor, Melo Lula, bh!ma da dor" · 

O sucesso do livro - dí-lo o Nas sucessi~a d' -, 

1

• . s e 1çoes, ne-
mc 1to e pranteado D. José Pe- mit'/e discrepante . ~ · .- A · • 1 ' o encom1o 
re1ra lves- deve-se, alem do de conhecidos 1·ntel + • b , . . . ec.ua1s ra-
assunto, as qualidades do es- s1lelros à pena de Monsenhor 
critor'., Mel? Lula: Lacerda de A~meida 

O seu esti~o, preciso e Au~sto de Lima, Atonso Cel~ 
atraente, impressionou mestres so, pom Aquino Corrêa, Levi 
da língua, que fizeram irradiar Carreira, Cláudio de Souza. Fe
tópicos dá obra, reproduzindo- lício dos Santos, Berilo Neves 
os em . antologias ou livros d·i- Mon~enhor Benedito Marinho, ~ 
dát,icos. O autorizado Sá Nunes tanu) ~ais. 
tran~creveu o "Qiálogo sôbre o o ~sdritor Augusto de Lima 
.sofnmento" na "Língua Vern á- realçlu com firmez . "T- 1 

1 
" (

4 
o ,

8 
. . a. ao e e-

. cu a . . · ano, 1. ed., Sara1vn vada é a psicologl·a _ 1 

& C

. , 1 que e e 
1a., S. Paulo, pág. 303) . \ traça 10 sofrimento t-

M I T 

, ao enge-

, aba.. ahan, nas ~ ' Lendas do nhoso são . os argum t _ 

que, por um divino paradoxo, Há uma filosofia nêste livro 

a dor se faz desejável, como 
uma fonte de prazer espirltuôl''. c?nsolador: a filosofia das pa

rabolas de Cristo. A idéia cen-

A experiência no trato das tra~. o autor bem a desenvolve 

almas, o tirocínio nas letras com esta singeleza cristã: "A 

jornaHsticas, atividades a que uva esmagada nos dá 0 vinho 
se consagrou, consagrando-se, delicioso, o trigo pisado nos 
levaram Monsenhor Melo Lula fornece o pão que alimenta". 

~ercuciente analista dos espí~ O exímio apóstolo da boa 
ntos sofredores, a escrever um imprensa e da Santa Missa 
livro de meditação e· ternura atenção prêsa ao sobrenatural' 
para o homem do povo. escreve com a nítida intençã~ 

Mais que tudo, saliento 0 sen- \ de preparar o ca~inho à Gra

s~ .cristão, que inspira essas I ça Divina. Autêntico condutor 

pagmas, banhadas em pura lin- de almas! 
fa evangélica. Sua leitura en- Professor de coragem, seu 

.leva, conforta, faz sentir e pen- I livro é uma fortaleza contra a 
sar. P.ensar sobretudo na dor; descrença. A palavra que r e
como bênção de Deus e cami- 1 percute em tôdãs as páginas é 

c · T. , . en os a 
eu ~ da erra (5.3 ed .. , Ed. favor :lo me' r1·to d 1 • · · · - as agnmas, 

nho da perfeição. a de ânimo., quietude, otimismo, 

......t--t--'-------------· esperança, amor. ' Nesta obra, impregnada de 

\ verdad~s. eternas~ apresenta
[ nos a umca soluçao do proble-

(cont .d~ pág. 1) 

Foram recebidos novos con
frades das Conferênd as de S. 
Gonçalo, Barreto, Cal:edral , S. 
Pedro · de Al cântara e Santo 

Cura d'Ars, saúdadof pelo pro- 1 

Geral ... 
1 

ma da dor, pois "só o cristia-

ária Giordani, que pro
belíssima oração. 
~u-se à posse da no
ia . dos Conselhos do 

ói) ,e . Santa Rosa. 
uil Filho, presiden-

te . do B~nco da Providência de nismo profundamente vivido o 
Niterói, fêz uma síntese, bem \ resolve em sua plenitude" , se

objetiva, das atividades ~~ \ gundo afirmação do Pe. Leo

~anco . nêste primeiro decêni~ ~el F~anc~: S. J. , ao pref~~iar 
Cmm.e ao Ministro Geraldo 1 Conf1teor 1 dep uto Setu.bru. 

rr.a de. Menezes ~ ~onvit~ \ Tudo .se resume na pro~~s~a 
da D1retona, pronunciar uma de Cnsto aos sofredores: Vm

pa estra sôbre a vida e a obra de a mim vós todos que estais 
do fundador das Conferêncj;s exaustos e oprimidos e eu vos 
Vicentinas, Frederico ozariãn.\darei alívio" (Mt. 11, 28). 

eteve-se 
0 

orador, por mais e Modesto e bom, piedoso e 
meia ho~a, fixando aspectos apostólico, o noss.Oj Bo~gaud 
dos quarenta anos de vida e do escolheu um cammho arduo: 
trabalho apostólico do grande consolar sofredores, desper

professor universitário e pala~\ tando-lhes simpatia pela dor 
di no da Igreja. . \ salvadora. Segue, à risca, o 

A sua vida de estudante de exemplo de Maria Imaculada: 

Direito, reagindo contra os "Eu te advirto (disse a Virgem 

mestres anti-católicos e agru- , Senhora Nossa falando com 

pando uma elite de universitá- \ uma sua serva) que não há 
rios em defesa da Igreja. o seu exercício mais proveitoso, e 
concurso para professor da útil para a alma, que o pade
Faculdade de Direito de Lion e cer: porque dá ·luz, desengana, 

de literatura estrangeira da Sor- e aparta o coração humano das 
bone. As suas produções sô- coisas terrenas, e o leva a 
bre Dante Alighieri, os poetas Deus, e Sua Majestade lhe sai 
franciscanos do século XIII e ao encontro, porque está com o 
a História da civilização nos atribulado, e o livra e ampara" 
tempos bárbaros, em três vo- (Pe. Manuel Bernardes, "Luz e 
lumes. A sua amizade com o Calor", t. I, 1944, pág. 358). 

cientista Ampere, as suas rea- Os _sacerdotes, empenhados 
ções contra o saint-simonismo. na santificáção · dos fiéis, sa-
A 1undação da Conferência de 

1 
bem gr~nde o número dos que 

Carida~e S. V~cente de Paulo, \ aceitam _a Verdade pela fé e 
sob a mvocaçao e proteção de \ pela razao, entretanto, por au
Nossa Senhora. O exemplo dos sência de raízes afetivas ou de

seus companheiros: Baily, di- feito de educação, não se sen
retor da "Tribuna Católica". tem suficientemente fortes pa
Lillier, Lamarche, Devaux, Le ra viver sua crença. Tanto bas

Taillandier e Clare, que ao lado ta, para que se avaliem as obras 
de Ozanan, foram os sete fun- de prol como a tem quebrado 
dadores da Conferência. Todos a resistência de muitos. Quan
êstes pontos foram focalizados. tos, após percorrer-lhe as pá-

. Deteve-se no brado memo- ginas ,abraçam a Cruz, excla
rável ) 'Vamos aos pobres!", mando: Eu vos amo, pÓrque 
que ainda hoje repercute em sois o caminho da Salvação. 
tôdas as conferências vicenti- A dor é a estrada mais pró-
nas do mundo. xima que conduz, pela humil-

. ~ixou por derradeiro, os úl- dade e pela oração, os cora

ti mos instantes de vida do ções sequisos de paz ao en
grande apóstolo, cuja morte contra de Cristo. E a que n2o 
ocorreu em 8 de setembro de se apoia na proteÇão divina 
1853, precedida dêste apêlo de desvala, necessària~ente, de 

·-- :~+~;r-<>rn<=>nt .ntre- deceoção em decepção, rle _de!.. 
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F elício d )S Santos 
GERALDO M. BE 

rresic!ente da Confederação N 
UUI DE MlNfZfS 
nal das Congregações Marianas 

· Nesta singular figura das l~ pós o terreno incerto e perigoso 
tras católicas que foi Antôni do espiritismo; empolgou-se pe-
F elício dos S_ar:tos refulge_ ~ no l~s tendên_cias pseudo-evolucio-
me de preshgwsa e trad1c10n mstas da epoca; aceitou doutri-
família mineira. nas vagas e imprecisas, para, T• - · 

Nascido em Diamantina, ci enfim, compreendendo a falta :~ A PRODUÇÃO DA RIQUEZA :•; 
dade a que se acham ligados o de segurança que lhe propor- ~! Adelino de A. Amaral ~!• 

. . . ' ~.· seus ascendentes, a 3 de fevere cwnava essas estradas engano- ~ I.UTA CONTRA A TUBER- '•' 
ro de 1843 veio a falecer na c sas, ajoelhar-se ante o Deus dos · ~: CULOSE ~: 
pital da República a 6 de se Taberiáculos, batendo, humil- ~! Newton F. Cast'.elo ~: 
tembro de 1931. emente, as portas· da IgreJa ~ J A - . G 'es ~· d , . •' COISAS DA MEDICINA ~ • 

· - ' C t 'l ' d ,, . raUJO o ,, Grande a sua prOJeçao em va a o 1ca, on e, com justa ansie- .~ ., a PAGINA· .•, 
b d d d .~ "· . ~·· rios domínios do s·a er, on e s a ~' encontrou o verdadeiro .~ SOCJAIS •!• 

fiezram sentir os reflexos d cammho. Eis aí. Tem razão o ~ PAGINA FE-MiiNINA :+: 
cultivada inteligência e caráte ;imortal François Veuillot: :~ Albertina G. Amaral :~ 
ilibado. .. , "Deus não tira o dom da fé a :~ PALAVR~-CR_!JZADA.s E: 

Com vinte anos, apenas, for quem o guarda defendido pela ~ Gutttos ~·: 
mara-se em Medicina. Co virtude, nem o recusa a quem ~! 4.a PAGINA : ~ 
vinte e dois, dirigia os destino o implora de joelhos". ~! O VALOR DE VIVE!~ E A ~É ~: 
de seu município. Aos cinqüenta e quatro anos, ~L.· .: .;. •••••• v •• ~~~: .~r.a~~~ J: 

Político, Minas· Gerais o ele no dia da festa de Nossa Se- •-·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• ... •.~~~ 
geu quatro vêzes à Assembléia nhora de Lourd-es·, Felício dos -
Legislativa do I~pério. Santos, renunciando a antigos 

Como J ackson de Figueiredo, êrros, inspirados no desprêso 
atravessou a estrada de Damas- das verdades cristãs, se tornou 
co. A princípio, deixou-se levar católico. Daí porque, segunda 
pelas idéias materialistas·; trans . (Continua na 2.a página) 

o povo reclama 

Felício 
~scolas 

do é boa 
EE. nos _ 

vontade 
(Conclusão da 2.a págin.a) 

1915, com os louvores de. ··sua 
Eminência, o cardeal D. Joa
quim Arcoverde, do Centro Ca
tólico do Brasil. Visava esta 
ideal ass€)ciação a "corrigir mui 
tos êrros do passado, a evitar 

I os desatinos do presente, prepa
rando uma situação moral e 
material digna da tradição bra
sileira ". 

Espírito filantró}5.lOO>, em Sta. 
Tereza, bair-ro em que veio a 
falecer, como médi<m dos po
bres, edificantes foram sempre 
as demonstrações de sua inex
tinguível caridade. 

Afeito à luta, a sua atividade 
não diminuiu com os anos·; ao 
revés, multiplicou?se. Já de
pois de octogenário, Felício dos 
Santos foi " o ancião de perene 
juventude ", o homem que não 
conheceu a tristeza do crepús
culo, - na imprensa e na tri-
buna, bateu-se vigorosamente, 
pela causa cristã, dando a todos 
a impressão da robustez dos 
tempos idos. 

aJ HONÓRIO P. MARQUES 

I1 assistissem às aulas, objetivan
ç do o aprendizado do idioma e o 
11 convívio com criaturas da mes
s ma idade. O diretor, um simples 

funcionário público, não só 
c/ franqueou a escola, proporcio
c nando gratuitamente todo o 
1 material es·colar, como também 

facilitou a alimentação, me
diante a n t dica contribuição 
de 60 cruzeiros . semanais, aos 
simpáticos ;rlunos de cabeios es
curos e língua arrevesada. 

Finalizando-se a · e.stada do 

OutraOvS~ seguintes trabalhOS: 
' . t " "40 " Casos Reais a Reg~s r,a~ , e 

contos de Padre Süveno . os 
Proclamando e defendendo 

. · t - numa luta princÍpiOs' cns aos, 
d .f. ante onde além dos su-e 1 1c , ' 

1
. A • 

. dotes de inte Igencia, penores . 
Se lhe distingmram o sempre . _ 

fervor extremado e o de~a.sso~s 
b de convicções . Fehcw 

ro , t verda-Santos· foi , em sm es_e, o , . 
deiro homem de açao catohca. 

AINDA O CALÇAMENTO 
DA COVANCA 

Voltamos a falar pela 3a. vez, 
sôbre o interminável calçamento 
da rua Floriano 'Peixoto, em N e
ves. Quando êste mensário sur
giu e idealizou esta "modesta co
luna", no sentido de defender 
os interêsses do povo, o primeiro 
~ssunto a ser abordado foi a 
conclusão do calçamento da 
Covanca. 

Por incrível que pareça, até 
a presente data, a prefeitura que 
está a par da situação, nem deu 
o "ar de sua graça". Se o pre
feito de São Gonçalo desse um 
pulo em nosso lugar e procurasse 
ver e sentir como está o trecho 
de número 1662 até à Igreja da 
Covanca, acreditamos que em 
pouco tempo, procuraria livrar 
os moradores da lama, dos mos·
quitos, do matagal, enfim, dos 
perigos que. por inépcia dos rE:s
Ponsáveis nelas coisas núblicas. 
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HERBmTO SAI4141'- ADIDO CULTURALEMPARIS 

/ ................ , ........ _...,.._ ....... _ 
I 

Geraldo Bezerra de Menezes na sessão plenária do Conselho Federll de Cul
tura de despedida do fatejado romaacista: 

Os Conselheiros, particular.-.te 01 da Cimua de lAlru, aio podiam 

-~~~~~~-?m-:;;;·~-~·:.:ao an•unatto de Herberto Sllel, ..... oc:upu a 
~ função de Adido Patia. Cidade oade já se -.~~-doia emi-

nentes companheiros nos-: Josué Montello, Elnbaiudor do Brasil na 
UNESCO, e SÜiato Mapldi, a llliailttar atenao cano IOin o teiiJO bra-

Geraldo Bezerra de Menezes 

Outro fato· a reclamar registro é o de sua presença, um sem número de ve
zes, em . comissõe~ julgadoras de concursos nacionais de romances e novelas 
tornando-se, destarde, respeitável árbitro dos nossos valores literários. 
• Não tenciono delongar-me na exaltaçãÕ de seus escritOs. 

Sem implicações criticas, e por brevidade, abalanço-me à simples aootaçõa 
•-• .. mm sobre as produções fundamentais do romancista baiano, filho de 
Andarai e com passagem pelo tradicional Colégio Antônio Vieira, de Salva· 

áküo. ~ 
Nos pouiveis encontros entre os !lia naquele .Dtro llllivenll de cullura, 

estou a imaginar reuniões do Conselho, em Câmara extra, c!atjnedea ao inter
câmbio cuhural e a assegurar a preseaça desta Cua além-froateiru. Presença 
para a qual contribui, em outro oentro de cultura latina e llllivenal, o COIIIIC
Iheiro~ Carloi Chapa FUho, presidente da Comiuio Poatificia de Ciêaciu. 

dor. __ J 
Excu~·me, pois, o contista das "Histórias Ordinárias" e "Uma Telha de 

Menos" e ,r narrador de atraentes histórias infantis, a começar pelos títulos: 

1 

A frente da Cimara de Letras, lalbo_ r~ ~ em ~=.:, laldcr tri
buto ao Conaelhciro Herberto Salea,~otoa ao daem· 
penha de atribuições tio altas e tio útei1 ao 110810 dcRDvolvimmto cul
turãl. 

Dispotto a servir, jamais se eximiu de colaborar. Seus parecere~ têm mére-
cido aprov8Çâo e louvores na Cilnara, .._a Plenário. Suu iaúneações, 
seus votoa, seus proauociameatoa, atvohado ~ e coiau viDc:ul8du i 
cultura, trazem o linal do equilibrio e do aabcr. Eu acraceawia.da COIIIJII'8IIf( 
são e da boadade. E ele um 11111tre do CIDIIvivio cultural. 

Membro da AcWmia, tem pOiiçio dcfiDida DO qu8dro de - lctru. 
Suas pqinu 1otraram amplitDde ÍDia1IIICÍCIII8 taD&u u traduçiica em lin· 
sua eatnDpira. Alada qora, "Cucclbo",- obra maillouVIIda, foi vertida 
para o ruuo cudA edi;io de c:iJiq.-ta lllil aemplara. 

Quu&o .. reelzeçõel, ...__. o trabllho aDpleaãdo Da dinlçiD do 
lnltitutD NIICiqall do~· A rapeilo,já- aterDii, COIDO o lizcnm alpal 
Collaelbeirol. ....-.oo Hertlelfo iWel deisou o c:arao. apl8udido por bldo e 
por todol. 

"O Sobradinho dos Pardais" e "A Feiticeira da Salina". 
Começo por lembrar o romance "Além dos Marimbus", distinguido com o 

prêmio Coelho Neto da Academia Bruilcira de Letras, "experiência da vida 
rural" dl:sem:olada na região de seus parentes matemos. "Um livro - são 
palavras de Guimarães Rosa - que eu vou ler a vida inteira". Esta só frase, 
sutilíasima e breve, consqra a criatividade romanesca de Herberto Sales. 

"Dados BiográfiCOS do Finado Marcelino", páainu primorosas, com outra 
, temática, trouxeram-me embarç em familiL Entre os genros, bá um Mar
celino, o dr. Marcelino Picanço, Pfocurador da Prefetira de Niterói. Minha fi

lha Mônica, sua ea~pesar de professora universitária, alarmou-se, por 
entender que, pelo titulo, presente era de mal ag. ouro. Afmal, tudo se desfez. 
E todos se deliciaram p1 o livro. ~~ ~ 

"Cucalho", que tem úmeru edições, a primeirà-..n 1944~ 
contribuiçio do ficcio · bruileiro. Enquadra-se nos dramas sociais de sua 
reaião- ~~~ .... ~ .... 

Marqua Rebelo, que o recepcionoll ha Academia, relatou, no diacuno, a 
vÍHlniCII do livro. "'-/ ~ / 

Herberto enviara-lhe os llrilinais. Ao todo, oitocentfl - sim, "oitocentac" 
'f'cerndas páainas da vida primpeira". Não obstante, percorreu-a encan· 

t8do com as qualidadea inatas do "torreiic:ial romancista". Expressões do au· 
tor de "'acarina". 

Com muita prudência, escreve-lhe carta encorajadora, acoasellwldo-o a 
um esforço redutivo. .., 

Simples, o estreante recebeu, compreensivelmente, o alvitR. Sem c1cmor1, 
pôs a tesoura em movünento. Procedeu com tal rigor e tal zelo, que aio se Ji.. 
mitou à poda. Aprimorou o livro, a ponto de tomà-lo um c:láalico ela licçio 
brasileira. Mesmo assim, na segunda tiragem, de 1951, o autor e.merou--.,.. 
· $ em nova revisão, atento à palavra exata, à lluidez e clareza da 

frase, essenciais à boa narrativL 

• e D :z;&urpreendente coincidência. Oliveira Viaalla, o sociólo&o de 
"Populações Meridionais do Brasil", com quem privei DOS últimol quiazc 
anos de sua vida, revelou-me, com pormenores, o que ~ com eile 
volume de estréia, muitas vezes reimpresso. ~ 

Enviara, para publicação, os originais a Monteiro l..obllo, que leu~ 
ca · · r •. a, as oitocentas - sim, as oitocentas - mlldçu páainas. 

Da mesma forma que Marques Rebelo viria a proceder com Hcrbeno. c 
escritor e editor paulista, rogando-lhe compreensão, devolwu o escrito a Oi
veira Vianna, com o encarecimento de que o reduzisse. 

Foi um golpe! - confidenCiou-me o mestre. A principio, deixou-se vencer. 
Mas, prouve a Deus que reagisse e acolhesse de bom grado o apelo do escri
tor de "Urupês". 

Aqui e ali, eliminou, não direi o supérfluo, mas as partes menoa relevantes. 
Essa operação, a do corte dos textos, o Jl!=nsador Ouminense cbamou, em tom 
irônico, de "sacrifiCio dos inocentes". 

A extensão cedeu a sintese, dando lugar a uma obra dáuic:a do peaaa· 
mento social brasileiro. 

Bem aventurados os humildes! E deles - di&am-no Oliveira ViaDDa e Her-
berto Sales - o reino das letras. . 

Resta-me concluir. Em suu novas funções, meu caro Herbcrto SU.. bito, 
o maior êxito, é o que lhe almejam 01 amip e admiradcires do Co.-lbo Fe
deral de Cultura. 
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JOSÉ GERALDO BEZERRA DE MENEZES - NEHENGAJARA 
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. III 
-As cores em "nehengatu". IV - Apaixo
nado pelos costumes indígenas. V - Mes
tre do· tupi-guarani. VI - Bombardeio de 
consultas. VII - .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 "ETYMOLOGI
CON DE TOPONÍMIA -INDÍGENA'' 

S oliento José Geraldo em corto de 27 de junho de 1927 
dirigido ao escritor Alarico Silveira: "Morrerei sonhan

do com um Etymologicon de Toponímio Indígena". 
Desde o mocidade, assediava-o esta idéio, amadurecida 
otrovés dos anos. A um dos cadernos, dera o título: Toponí
mlo Indígena do Brasil- Notas. A outro, Nehengojo
ro, com os esclarecimentos: "No Dicionário da Lín
gua Geral do Brasil, de Frei Onofre (opud Porondubo 
Maranhense, de Frei Francisco de N.S. dos Prazeres Mara
nhão), consivno-se o palavra nehengojoro, siginificondo 
"interprete' . A etimologia do palavra dá-la Anchieta: 
"Fazem muito coso dentre si, como os Romanos, de bons 
línguas e lhes chamam senhores da fala e um bom língua 
ocobo com eles quando quer ... " {Informações e Frofl· 
mentos Históricos do P. José de Anchieta, S. J. - Rto, 
1886, pág. 53}. . 

_Deixou_ páginas soltos sob o epígrafe Escritos Auotá, 
osstm eluctdado: _ 

"O nehengotu ou tupi-guarani, o língua geral de nossos 
lndios, entre o sem número de polovros e locuções com que 
tem mimoseado o língua luso-brasileiro, pôs, como flor sel
vo,em, belo e perfumoso, o segundo do 9ue nos servem de 
eptgrofe- auatá. No Vocabulário y Tesaro de lo len
guo tupy-guorony, Antônio Rodrigues de Montoyo, o vir
tr~oso missionário do Companhia de Jesus e o maior dos in
dlgenistos, escreve indiferentemente: atá, aatá, guatá, 
aguatá. Couto de Mogolhães diz auatá. Ambos são de 
ocordo no significocão do vocabulário indígena: andor, ca
minhar, vogobunJeor, errar, vogar, passear, espairecer 
etc. Antônio de Morais e Silvo iá o consignara em seu ótimo 
dicionário. Diz o mais ilustre dos lexicólogos de Portugal e 
Brosil: "Auatá", odv., t. do Brasil. Errando pelos campos 
fora de cosa, perdido: "andam os caranguejos, as mocos 
auatá {Brasilic. auatáj. A palavra é muito usual nas 
provlncios do Norte'. 

11 - 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_passc.: Iracema, 
lábios de mel; Sahyra, mel de olhos; Hiparahy, canto 
d'ág_ua, sereia; Trapaeirava, cabelos das ruínas etc." 

Em outro passo, adverte: "Não queremos a língua indí
gena falada por selvagens meio civilizados e já, portanto, 
alterada óu modificada com a influência dos nossos termos; 
C~Ueremos a língua pura. Admite-se que os pobres índios fa
lecam de certos vocábulos, ror exemplo, cruz, de que eles 
fizeram 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, camê, vama, home, dei
xá. Em compensacão, entende-se que seja de regra prefixar 
as palavras: alévantar, assubir, avoar, arremar, 
adescer. Parece-me que isso seja heranca 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 Ó final das palavras acabadas com r, letra para a qual 
têm certa aversão. 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 
acismada". 

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 solicitacão: ''Tenho 
a pedir-te um favor que não sei si sim' o podes átender. 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
ponês e ele ignora o autor das cartas. Adotei o pseudônimo 
de Sancho Panca. Vamos, meu Batista Caetano, é uma oca
sião de mostrares para quanto presta a tua ciência da língua 

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

III - AS CORES EM 
"NEHENGATU'' 

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 Language, cap. 

7° ., o seguinte e curioso trecho: ' Les tribus brésiliennes, se
lon Spix et Martius, posédent áes mats pour indiquer les dif
férents porfies du corps et les onimaux et les plantes qu'ils 
connaissent bien; mais les termes tels que "couleur, ton, se
xe, genre, esprit etc. Leur font absolument défaut". Não me 
constava até então que homens verdadeiramente conheci
dos do Brasil, como Spix e Martius, avançassem aquela in
verdade. Quer ainda me parecer que, no meio disso tudo, 
Zaborowski é quem laboro 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-me ter lido 
em Silvio Romero, Cantos populares do Brasil, em uma 
nota, que tinga em tupi-guarani significava azul! Tinga 

'

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

vem a serqueda d'água ou 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 Piauitinga (rio branco do piáu)? 

A propósito desse nome - Piauitinga, que V. uma 
ocasião m• declarou ser o nome do riachozinho dos acu
des, soube eu, há tempos, que em Sergipe, na Estância, ·há 
um rio igualmente denominado, o qual é célebre pelas 
águas claras, transparentes e pela abundância dos piáus: 
ora, aí está a nota predominante, o que se verifica la tam
bém em nosso riacl1ozinho, a razão do nome Piauitin!la: 
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, alimentac~o. 
· "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 emo~ão 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 aljavas, o entracado delicado e curioso com que 
preparavam os seus tacapes, o apuro e o g_osto com que dis
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 
puris ou purys": 

"V. Guiraporu. O Padre Gay ("Rev. do lnst. Hist.") 
diz 9ue puri 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 Pu ris merece estudo especial; algures ouvi dizer que es
sa tribo não deveria, propriamente falando, ter esse nome 
de tribo; os Pu ris são como uma transição entre a selvageria 
e a civilizacão, e, talvez, uma roca cruzada de índios e colo
nos. Possur um glossário resumiclo 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 cercílios que trazem, feitos com tiririca ou 
capim navalha". 

Dignas de relevo estas observacões, 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 crença, 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 Taylor- 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:: 

"Cauim: - Ê, entre os Brasís, toda a bebida fermen
tada, mas apenas fermentada, porque eles não tinham 
propriamente o álcool {que a civilização lhes trouxe): 
faziam-na e fazem-na de várias plantas e frutos, v. g., cfo 
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 - caulm
pipia ("banquete de cauim"); de ordinário, de uso trivial, 
a bebida nunca foi outra, além da água, do que a ti«Juara, 
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 exclamações 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 raça inferior qualquer!" (ines
tudo sobre a etimologia de Taubaté, transcrito no livro de 
Félix Guisard Filho: Nomes, Limites e Brazões. ltacu
russsá. Achegas à Histária de Taubaté- Atena Edito
ra, 1939). 

Era José Geraldo Bezerra de Menezes, na frase de Es
cragnolle Dória; "o ~ronde 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 Provocacões 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 
Serviço de Proteção aos Selvícolas, que vai da parte do Sr. 
Rondon ouvi-lo a respeito desse Servico". 

Estava, já se vê, credenciado para' pertencer, com9 per
tenceu, à Sociedade de Etnografia e Civilizacão 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 varão brasileiro, foi justamente a cultura da 
indianalogia", aditando: "Podemos dizer que José Geral• 
do Bezerra de Menezes foi, realmente, o maior tupinólogo 
brasileiro, e que, ainda hoje, os seus trabalhos esparsos ou 
inéditos revelam essa acuidade de pensamento, essa voca..: · 
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 assuntos 
controvertidos a genuína interj»retação da palavra. Tal é, 
por exemplo, a significação de Paquetá, qut ele soube de
finir, magistralmente, como Pedras do Céu, tão ao sabor 
da imaginacão indígena, que as presumiu caídas do espaco 
na beleza cristalina das águas da Guanabara. Tão bem co
nheceu a lín9ua tupi que a versava perfeitam8!1te". 

Caractenstica a maneira por. que, em cartQ a Manoel 
Felício, se refere· a Clodomiro de Vasconcelos: "Quando lhe 
tornares a escrever, dize ao canhembora de ltau..rucá que 
ando com muitas saudades dele, pois não és mais cótiara 
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 agradeço a infor
macão e valiosa opinião que reproduzo na conferência" 
(RiÓ, P-VII-1909). 

No artigo Em torno de nossas letras ("0 Estado"
-Niterói, 17-111-1921 ), Manoel Benício, familiarizado com o 
tema, exprime sua admiracão por José Geraldo Bezerra de 
Menezes, - "um dedicadó e entusiasmado a tudo que diz 
respeito à nossa etnologia e lingüística ameríndicas. Sempre 
o consultamos sobre tais assuntos, pedindo-lhe lições''. 

VI - Bombardeio de consultas 

S 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 cerebrinamente 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 ilustração de história e indianismo. Ao pu
blicar a minha palestra, 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,. 
lgai,iva?" · 

E 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 traducão da palavra guarani 
ltapecirica?" (Rio, 16-V-1919). • 
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N° 108 

·VIl - Perspicacíssimo americanista 

R eferindo-se às "línguas" ou "idiomas brasílicos". 
disse Carlos de Laet que o seu consultor era o finado 

general Couto Magalhães . E acrescentou: "Outro compe
tente eu o tenho no Sr. Dr. José Geraldo Bezerra de Mene
zes, consciencioso, infatigável, 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 "caíiare"? 
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. Oue 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 á todos los Ameri
canistas", chega-lhe do Museu de La Plata, 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 dei .Perú ai Brasil? 
2". "Guanabára" ou" Guanabará"- Desearia cono

cer los ar~umentos que establecen el significado "bahia" 
de "Guá' v "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 "Guaran:y", 

3". Dado el caso que los índ1os de estirpe "Guaranv" 
JOÍan v se apellidaban de "Aba"- "Nombres"- cosa tan 
usada entre índios como significado de su nombre nacional 
- cual fué el origen de ese nombre "Guaranv", cuvas eti
molosias non son muy satisfactórias - Yo propongo esta: 
- UA-RA- "parcialidade"~ y Nl,, sufijo ·de pluralidad o 
demonstrativo; - porque eso eran los UA-RA-NI de las is
las, en el Rio de La Plata. ·Lo curioso es que asi como habia 
UA-RA-NI en el Delta, habia NI-UA-RA en el alto Paraná: 
estas 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 "antropÕfago", 

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

"Dir-se-ia que até hoje vigora a Carta Régia ele 6 ele 
maio ele 7 758 ... 

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

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

"Chegou a vez agora elo sacrifício ele uma elas 
Mocanfluês. 

Ass1m justifica José Gera/elo a segunda argüicão: 
"Conforme se sabe, são como que "irmanaJas" estas 

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

"0 nome indígena significa justamente isto:- "Duas" 
ilhas, ilhas "Gêmeas", ilhas "Mabacas", ilhas "lnco
nhas". Como toe/o nome indígena, vale'uma definiÇão pelo 
gênerQ. próximo e diferença específica. 

"E a etimologia ela palavra, e clêmo-la e explicâmo-la 
há anos em jornais ele Niterói, respondendo à consulta que 
nos fizera a respeito o saudoso incligenista 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 elo 
Museu Paulista", t. XVI, pág. 372), quiséramos apenas 
que se lembrasse ele sermos nós quem a descobrira. 

"Na própria etimologia está mais uma razão para não 
se mudar o nome ele uma elas Ilhas, pois a outra ficaria 
"uma só", e Moconguê inclui a idéia ele 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 ele novembro ele ·1932: 
"Declaro, foi água na fervura ... Tanto que conhecido o 
seu artigo, log_o abandonaram a idéia da muclanca ele nome 
Je urna elas Mocangu8s os prornolores Jesse ,;,ovJtnento . 
A verdade é que a razão está ao lado do excelso cultor das 
letras. Acredite: prestou servi~o 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 rídiculo absurdo", assevera então o Dr. José Geral
do no arti9o As "Mocanguês" ("O Estado" - Niterói, 
4-XI-19321. 

À 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 devoção) 
elevar a vilas as aldeias dos Jesuítas, que contassem mais 
de 50 fogos "com denominações de lugares de Portugal". 
Entre outras, foi a aldeia "Paupina" elevada a vila pelo ou
vidor geral de Pernambuco, Bernardo Coelho da Gama Pas
sos, no dia 1 ° 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 lará, que quer dizer senhor ou dono; senhor 
ou dano da língua ("Rev. do lnst. Hist., 1856, pág. 439). 

"Brancarana - mulher mestica das rocas branca e 
preta, mas quase branca, tendo apenas restós ou vislum
bres de africanismo: do português branca (Adjetivo subs
tantivado; como simples adjetiva, estaria qualificando mu
lher. Lei do contá~io de -Darmstetter. Vid. João Ribeiro, 
Licões de Gramática Portuguesa etc., ed. de 1887, 
pÓr. 36) e do tupi-guarani rana, causa parecida (Monto
va 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 vocqbulos: Bittencourt 
Sampaio, Poemas da Escravidão, de L9ngellow, Rio de 
Janeiro, 1884, Notas, págs. 35-37. E uma tradu cão 
magnífica)". • 

X - O hino de "Tupan Cy" 

E xímio conhecedor elo tupi-guarani, José Gera/elo tradu
ziu o Hino ele Tupan Cy, que, segundo manuscrito seu, 

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

Eis o hino em língua tupi: 

Tupan Cy angaturama, 
Santa Maria xe jara, 
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 tala 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 macéma. 

Tava ressé bantxeran 
O Yessé se cutuçara; 
De rovaque onhcmisne 
Santa Maria xe jara. 

Versão 

Ó subli~e 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. 
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Levy Carneiro 

Ao folhear a RÉPUCA 
reeditada pela Fundação Getú~ 
ljo Vargas em convênio com a 
Ordem àos Advogados, reli as 
expressões de Vieira "com a 
alma na pena," que encimam 
um dos capítulos da obra. Va
lho-me da imagem. Rendo es
ta homenagem a Levy Carnei
ro com a ahna nas palavras, 
tanto os vínculos que me uni
ram ao famoso jurista. 

. Faz 52 ano_§_ (Eill,t ~a, vale 
dtzer, o tempo voa), a mocida
de estudiosa fluminense pro
moveu sessão magna na Facul
dade de Direito, hoje integrada 
à Universidade Federal Flumi
nense, para recepcioná-lo, por 
seus trabalhos na Assembléia 
Constituinte de 1934. Em no
me dos colegas, erguemos a voz 
na solenidade: Marcos Almir 
Madeira pela Academia de Le
tras dos Universitários Flumi
nense e eu pelo Centro Acadê
mico Evaristo da Veiga. _ 

Outro dado. Aos vinte e seis 
anos, ousei publicar o primeiro 
livro - HOMENS E IDÉIAS A 
LUZ DA FÉ. Pedi a Levy Car
neiro me honrasse Jo prefácio, 
temetoso embora de que a obra 
desaparecesse ante o fulgor da 
apresentação. Foi compreensi-

1 vo o autor da NA ACADEMIA. 
Soube estimular o escritor no
vato , sem obscurecer-lhe as 
páginas:~. j erudi
to e atualíssimo aquele introíto 
de 1942. Basta acentuar que , 
em maio de 1982 a Ordem dos 
Advogados do Brasil realizou 
congresso nacional em Floria
nópolis sob o título "O Advo
gado e a Justiça Social". Salien
te-se que o egrégio prefaciador, 
naquela página, já apontava a 
realização da justiça Social aci
ma de todos, como preventivo 
e remédio contra os sistemas 

I 

chamados totalitaristas, não ra
ro acobertados pelo pretexto 
de efetivá-la. 

Consentirão os leitores em 
outra recordação. Recém-for
mado, de malas prontas para 
São Carlos do Pinhal, em São 
Paulo, onde pretendia instalar 
escritório de advogacia.l fui des
pedir-me de Levy Carneiro. 
Humano, mas com ar autoritá
rio, transmitiu-me este conse
lho, como se fora urna ordem: 

- Não vá. Fique no Rio de 
Janeiro . Hoje mesmo, vou in
dicá-lo para professor de Socio
logia do Curso Complementar 
da Faculdade Fluminense de 
Medicina. Mrrmar que acedi, 
seria pouco. Arrebatou-me a in
timação generosa; levando-me a 
imprimir outro rumo à minha 
vida. 

Demais, fui testemunha dos 
seus esforços como Provedor 
do Asilo Santa Leopoldina, em 
nossa Niterói, onde residiu e 
iniciou a atividade profissional 
na advoracia. Esses fatos me li-

Geraldo Bezerra de Menezes 

garam para sempre a Levy Car
neiro. Se nada acrescentam à 
sua glória, sirvam ao menos à 
comprovação de que, desde a 
juventude, acompanhei -
abra ciclópica, que l lt!9 desa
fio à argúcia dos juristas, pen
sadores políticos e sociólogos. 

Ao iniciar-se, entre nós, a 
estruturação das classes so
ciais, o erudito publicista cha
mou a si a responsabilidade . 
~rstíssiH.la, de congregar a ca
teg~rl~ -"'profissional dos ad
vogados. Para dizer tudo, foi 
o fundador da Ordem. Seu 
primeiro presidente. 

Dirigindo-se à nova geração 
de causídicos, na Faculdade 
de Direito de Belo Horizonte 
em oração que figura em Q 
l-~dvo~do, de sua 
ãUtõria, forímilõüãdvertências 
em defesa da ética profissio
nal. Esta, por exemplo: 
"Nem a advocacia melíflua . 
dos cochichos, nem a advo
cacia estrepitosa dos berros". 

Deputado à Assembléia 
Constituinte1 teve atuação 
decisiva na elaboração da Car
ta Política de 1934. Compon
do triunv'.rato de doutíssimos 
juristas fluminenses, traba
lhou ao lado de Raul Fernan
des e Prado Kelly. Escreveu 
Pela ~ Constitui&!o, estu
do"' e exegese daquele Pacto 
Fundamental, divisor de águas 
na história do Direito Público 
brasileiro. Da democracia libe
ral individualista, vigente sob 
a Carta Magna de 1891, passa
mos à democracia social. 

if ideário PQlítico-institu
ci~o· de . l891~ 
liberal fe ista, soube har
monizá .~~quistas sociais 
que ditaram novos rumos do 
Direito Público. Tínhamos o 
exemplo da Constituição de 
Weimar, - de 1919, tã'o útil 
à elaboraçã'o dos novos pac
tos constitucionais. 

Aquela tríade de juristas 
fluminenses , que se destaca
ra, nos trabalhos da Assem
bléia Constituinte, fora cha
mada a representar o Brasil 
na Conferência Internacional 
de Petrópolis, de ressonância 
histórica. Levy Carneiro seria 
ainda convocado para Con 
tor Jurídico do Miniswrtf' das 
Relações Exteriores ..( de 19 51 
a 1954, para Juiz da Corte 
Internacional de Justiça de 
Haya, órgã'o das Nações Uni
das. Entre os seus predeces
&ores naquela Corte, figuram 
Ruy Barbosa e Epitácio Pessoa. 
Autor de O Direito Interna
cional e a Democracia, pre-

)u"a necessidade de uma de
claração universal dos direi
tos do homem. Além do· mais, 
enalteceu o cargo de Consul
tor Geral da República. 

Tal o meu tributo a Levy 
Carneiro nas comemorações 
do seu centenário. 

:::5 '- cl. 

~~ Ov 

~ 

c ~ 

.":i 

%- 11<9 



s .d._ 

INFLU~NCIA DA IGREJA NO PROCESSO 

DE NOSSA FORMAÇÃO 

Por não ser um negativista 
dos valores de nossa cultura, 
Gilberto Freyre destaca a fe
cunda e decisiva influência da 
Igreja no processo de nossa for
mação, refletida no labor mis
sionário, e que não se exaure 
no plano espiritual da unidade 
da fé. Estende-se à unidade da 
I íngua e à integridade territo
rial. 

Independentes de convic
ções religiosas, os excertos se
guintes, lúcidos e vigorosos, ex
traídos de "Casa Grande e Sen
iala", obra prima do famoso 
sociólogo: 

O primeiro: "A religião tor
nou-se o ponto de encontro e 
de confraternização entre as 
duas culturas, a do senhor e a 
do negro". Ressalte-se que a ex
pressão "cultura"não é aqui 
empregada no sentido "mais 
específico de intelectual, huma
nístico, artlstico, literário", e 
sim na acepção "amplamente 
sociológica", conforme distin
ção estabelecida pelo próprio 
sociólogo e antropólogo brasi
leiro. 

O segundo tópico é da maior 
significação: "Os jesuítas, pela 
influência do seu sistema unifor
me de educação e moral sobre 
um organismo ainda tão mole, 
plástico, quase sem ossos, como 
o dail nossa.; sociedade colonial 
dos séculos XVI e XVII, con
tribuíram para articular como 
educadores o que eles próprios 
dispensavam como catequistas 
e missionários. Estavam 9S ~-
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dres da S.J. em toda parte: 
moviam-se de um extremo ao 
outro do vasto território na
cional; estabe-leciam permanen
temente contato entre os focos 
esporádicos de colonização atra
vés da "língua-geral", entre os 
vários grupos de aborígenes. 
Sua mobilidade, como a dos 
paulistas se por um lado chegou 
a ser perigosamente dispersiva, 
por outro foi. salutar e cons
trutiva, tendendo para aquele 
"unionismo" em que o Pro
fessor João Ribeiro surpreendeu 
uma das grandes forças sociais 
da nossa história." 

Dentro dessa visão, apreciou 
o arrojo apostólico de Dom 
Vital Maria de Oliveira, que "en
frentou com tanto ardor orto
doxo as doutrinas regalistas dos 
estadistas do Império". No re
gistro do primoroso livro Con
flito entre a Igreja e o Estado 
no Brasil (Recife, 1970), do 
professor Nilo Pereira, encontro 
a mesma observação em termos 
definitivos: "Nunca, em todo o 
passado brasileiro, foi alguém 
mais heróico em sua resist~ncia 
a poderosos avassaladores do 
que esse Capuchinho". 

Belo retrato do Bispo de 
Olinda, o exemplaríssimo Dom 
Vital, que não dava as costas 
aos detratores da fé. Ofensas, 
ameaças, prisões, nada o abatia. 
Não era ·um provocador, era um 
zeloso da pureza doutrinária. 
Não tinha caprichos, tinha 
$:On~c!§f\Cja eij!~copal.- ..... , .. 
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UNIDADE • PÁG. 3 

O GRANDE DEFENSOR DOS BISPOS NA QUESTÃO 
RELIGIOSA 

Geraldo Bezerra de Menezes @ 
Além do Atl$ntlco, o hlsto- o Dr. Leandro Bezerra 1864, constitui, ouso ressal- 1 

rlador Pe. Sana Freitas, de Monteiro, destemido paria- tar, o marco da chegada às 
Patugal, a obra Eac,noa mentar do Império, teve atua- plagas fluminenses dos Be-
c.t611 ontem, quallfl- çJo decisiva na luta contra 0 zerra de Menezes, oriundos 
cou-q de abeau católico•. . t.11nlstérlo 7 de Março, sob a do tronco Leandro Bezerra e 
Vllhena-de Morais, em O G• chefia do VIsconde do Rio Emerenclana, casal que del-
blnele Caxlaa e a anistia aoa Branco, à época da persegui- tou rafzes no estado do Rio 
8lepo8 na Queatlo Rellglo- çto aos bispos Dom Frei VI- de Janeiro. 
aa (alo de janeiro, t930, J.Brl- tal Maria de Oliveira, de Olln- Novamente o povo aerglpa-

ulet & Cla.); Pe. Júlio Maria, da, 8 Dom AntOnio de Mace- .no o elegeu Deputado Geral 
ado pregador redentorls- do Costa, do Pará VMamos. para a Legislatura Inaugura-

no Livro do Centenário; o no Brasil, sob o Impacto da da em 1872, em que tanto 
111\rceblapo do 'pará, a seguir célebre Questlo Religiosa. se distinguiu na defesa dos 

Fortalalza, D. AntOnio de Abro espaço paro alguns Bispos de Ollnda e do Pará. 
Ida Lustoaa, em Dom Informes sobre sua vida, ma- Volta ao parlamento co-

o Costa • Bispo do ~ xlme «,trajetória polftlca. mo-Deputado Geral pelo Ce-
• Ouzada da Boa lm- VIu a luz do dia no Crato, aré, sua Provfncla natal, em 

11•r.n~~ .. , Rio, 1939, que lhe re- CE, a 11 de junho de 1826. 1876. 
o discurso de 2.9.187 4 Graduou-se em Direito pe- Fora disso, na Paralba do 

•a denOncla contra o Mlnlsté- 1a Academia de O linda em Sul, lmpOs-ae como pronsslo-
• Augusto Vlctorlnolacra- 1851. nal do Foro. Foi Vereador e 

'f8niOBiakje Dicionário Blobl- Na provfncla de Sergipe, presidente da Câmara munl-
b1ogréflc0 rasllelro, 5° vol., casou-se, como entlo se di- clpal por muitos anos e fun-
ptg. 292; Barlo de Studart, zla, na tamma Siqueira Ma- dou a casa de Caridade e o 
Dlclonérlo Bloblbllogréflco clel, a 31 de janeiro de 1852, Asilo N.Sra. de Piedade. No 

na,, págs. 239-243; com Emerenclana de Slquel- gênero, das maiores lnstftul-u..-. .a,e Laet, Leandro Be- ra Maciel Bezerra nascida çOes da provrncla. 
~ (dornal do Brasil", Rio em 9 de dezembro' de 1830 Mudou-se, no último decê-
-...lro, 15.11.1914, e "Cor- na freguesia de N.Sra. do RO: nlo da centúria passada, pa-
telo do Ceará", Fortaleza, sério do catete, SE, falecida ra Niterói, vindo a falecer em 
136.1 18);MonsenhorAibor- na Parafba do Sul RJ aos 9 15 de novembro de 1911, 
no P ueno, Mlles Chrlsti de janeiro de 1888: foi educa- em sua chácara no Fonseca, r.JorH o Brutr, Rio de Ja- da na Bahia, no Convento bairro da a~ capital fluml-
.. 7 .. 1946). José Bonlfé- da Soledade, daslrmls_yrsu- nense. 
cl~ Souza, L.eendro Bazar- llnas do coraçêo de Jesus, Os dlacuraoa que proferiu 
ra ontelro - Um precursor onde encontrou tias jéiCiosas. na Cêmara. contraPOndQ-88 
da 910 Católica {Tip. Minar- FundaliBITl 0 convento 0 vene- à lnconcebfvel opr8881o rega-

za, 1945-52p6gs.); rével Pe. Gabriel Malagrtda tlsta à liberdade da larela. e 
da Menezes, Leandro SJ e pessoas de sua fam8la. '! a histórica denuncia contra 

1 
c:a•IIN-1itlnllnllloopúsculo; O Pe. MalagrldJfoi vftlma do e.l algunslntegrantesdoMinlsté

•· Teles Pl- Marquês de Pombal em sua l rio Rio Branco constituem ta
nhelro, Dlacurso de posse luta Inglória contra a Compa- toa marcantes 'de :aua vida. 
r'!a cadeira no 12 do Instituto nhla de Jesus. Slo peças de eloquêncla e 
Eultural do Cariri, patronrml- Deputado provincial em car6ter tora do comum. ~ o 
ca de Leandro Bezerra Mon- Sergipe, foi Leandro Bezerra que 88 colhe doa Anal& Parla-
telro ("ltaytera•, 1972); Vlnl- 0 autor do projeto que deter- mentaree e da lmprenaa da 
clus Barros Leal, do Instituto minou a mudança da capital é~ bem assim dos eacrl-
do Cearé, Doia jubileus de de sao Crlatóvlo para Araca- tos de quantoa ae detiveram 
1876 (Tribuna do ~ ju. Debruço-me a respeito noestudodaQueatloRellglo-
ortaleza, 27-11-1976), um do histórico acontecimento 88• 

doe quais consagrou ao ses- no anlgo Aracaju em 1855 • J. de FigueiredO Filho, em 
qulcentenérlo do deaasaom- Um depoimento lMdlto ao- A Cfclacte do C rato, Ceeri ri
brado parlamentar, e outros bre 8 mudança da capital taytera•, n. 18, 1974, pég. 96). 
muitos - tadoe lhe exaltam, a de Sergipe ("O Estado" Nlte: no passo em que alude aos . 
justo tftulo, a valiosa contrl- rói, RJ, 30.1_1944 e ·c~relo "vultos de renome nacional}" 
bulçlo em prol de direitos de Aracaju" Aracaju SE das plagas cratenses, dlstln-
da Igreja naquela péglna de 24 2 1944). ' ' ' gue José Martiniano de Alen-
nossa história. · · · car, estadista do Império, pai 

Ao pOr cobro às anotaçoes 
sobre a vida de Leandro Be
zerra Monteiro, volto-me ao 
versrculo 7 do Salmo 11 : 1 n 
memorla a eterna erlt justus. 
Entenda-se: A lembrança dos 
justos será eterna. 

Em fins de 1860, elegeu
se Deputado Geral pelo Pri
meiro Distrito de Sergipe. 

Mudou-se, em 1884, para 
a cidade de Paralba do Sul, 
provrncla do Rio de Janeiro, 
onde estabeleceu escritório 
de advocacia. Esse ano, 

do romancista José de 
Alencar, e Leandro Bezerra 
Monteiro, que 88 "celebrizou" 
- o termo é do autor - na 
defesa dos Bispos. 

Há ruas com o nome do 
notável parlamentar nascida
des de Três Rios, RJ e no Cra- · 
to,CE. 
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Meus rem-otlsslmos· 
avoengos 

c;· . ~ 

CARAMURU E PARAGUAÇU 
- Casal cristão, 

casal-matriz de um sem 
número de famillas 

brasileiras. 

Baseado no Corona se
num flllorum e~ gloria filio
rum patres eorum dos Pro
vérbios, XVII , 6, José Geral
do Bezerra de Menezes parti-
cipou o nascimento, em 30 
de abril de 1904, do primei-
ro filho varão, Leandro Bezer-
ra Monteiro, nome do avO, re-
metendo ao lado o •estema". 
Partiu do século XVI, ao tra-
çar, geração por geração, a 
linha de descendência dos 
nossos remotfssimos avoen-

1 
gos Diogo Álvares Correa, 
•caramuru" e Catarina Álva-
res, "Paraguaçu". Ele, natural XIII - Dr. José Geraldo Be-
de Viana, Portugal, chegou zerra de Menezes - Lucinda 
ao Brasil em 1510, sepulta- MontedOnio Bezerra de Mene-
do aos 5 de outubro de 1557 zes, 

· na Bahia, na igreja do Colé- XIV - Leandro. 
aio. que fora dos Jesuítas: No Catálogo Genealógl-
ela falecida em 21 de janei- ~ co, de Frei Antonio de Santa 
ro de 1583. Casal cristão, ca- Maria Jaboatão, publicado 
sal-matriz de um sem núme- na "Rev. do lnst. Hist. e Ge-
ro de famflias baianas, me- ogr. Bras.", W , parte primei-
lhor, de famflias brasileiras. ra, Rio, 1889, há referências 

No prefácio á biografia de aos números do estema: I -
Catarina do Brasil, escrita págs. 84-85; 11 - pág. 115; 111 
por Oloa Ob ry, recorda Pedro - pág.222; IV - pág. 123; V -
Calmom •como Gregório de oág. 123; VI - pág. 125; VIl -

I Matos celebrou, cheio de des- pág. 125. Consulte-se, a No-
peito - satirizando os •caramu- blllarqu la Pernambucana, 
rus da Bahia" (Obras, ed, da dà Antonio José Vitoriano 
Academia Brasileira, 111, 48): Borges da Fonseca, ed. de 
"Não sei onde acabou ou 1935 e o Livro Velho do Tom-
em Aue guerra: Só sei que bo do Mosteiro de São Ben-
desn Adão de Massapé, pro- to da Cidade do Salvador vo-
cedem os fidalgos desta terra". lume preciosfssimo, com' do-

Por igual, ilustrando-a com . cumentos de 1536 a 1732, in-
o este ma, fiz a participação dispensáveis ao conh eclmen-
do n}iscimento da primeira fi-~o do passado reg1onal ba ia~ 
lha Angeia (21 de março de e iJ'$ "fontes da civilização 
1942) e do primeiro filho Lean- rasile ira•. 
dro (1 8 de fevereiro de 1945}. Foi-me oferecido com hon-

Eis o estema: rosa dedicatória datada da 

I - Diogo Álvares Corrêa, 
"Caramuru", casado com Ca
tarina Álvares, "Paraguaçu" 
pais de. 

I 11 - Apolonia Álvares - João 
de Figueiredo Mascarenhas, 
"Boatucá" 

111 - Grácia de Figueiredo 
- Francisco de Barros, 

IV - Luiza de Barros - Ma
nuel Lobo, 

V - Francisco de Barros Lo
bo - Ana de Menezes, 

VI - Euzébia Teles de Me
ezes - Miguel Álvares Cam:: 

pos 
. VIl - Luiza Teles - Sargen

to-mor Antonio Pinheiro de 
Carvalho 

VIII - Sargento-mor José 
Pinheiro Lobo - Perpétua de 
Mendonça 

IX - AntOnio Pinheiro Lobo 
-Joana Bezerra de Menezes, 

X - Brigadeiro Leandro Be
zerra Monteiro - Rosa Josefa 
do Sacramento, 

XI - Tenente-Coronel José 
Geraldo Bezerra de Menezes 
- JerOnima Bezerra de Mene-
zes, 

XII - Dr. Leandro Bezerra . 
Monteiro - Emerenciana de 
Siqueira Ma~e!· Bezerra, 

. 
Bahia, 8 de janeiro de 1945, 
por Dom PlácidoStaeb, O.S.B. 
dignfssimo Abade daquele 
Mosteiro,e a quem se deve 

~ benemerência de sua publica-
ção. -

A juizo dos entendidos, a 
obra de Jaboatão é das prin
cipais fontes cronológicas 
dos dois primeiros séculos 
da vida brasileira. · 

José Geraldo Bezerra de 
Menezes aduziu amplas no
tas atinentes aos casais enu
merados por Jaboatão, ou 
sejam, os de n° I a VIl, e ofe
receu riqufssimos subsfdios 
aos números segu intes. Advir
ta-se: solidamente fundamen
tada, sua contribuição não 
se esteia no "ouvi dizer•, fór
mula cômoda de "construção 
no vácuo", expressão muito 
cara a Joaquim Naouco 

Sublinhe-se que Caramu
ru foi um dos colaboradores 
(e houve méritos, Gonçalo 
Álvares, Martin Afonso Tibiri
çá, Simão da Gama, além 
dos Governadores Tomé de 
Souza, Duarte da Costa e 
Mem de Sá) na obra de evan
gelização do Padres da Com
panhia .a..,.Jesus, conforme 
registro11111ft.1onumento Brasi-
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lica (Roma 1958, vollll, págs. 
550-551 e 555- 556) . As indi
cações reportam-se, particu
larmente, ao "Homem do Fo
go". É o que evidencia o pro
fessor Aecio Feitosa, da Uni
versidade Federal do Ceará, 
em algumas considerações 
relativas à catequese dos 
brancos no Brasil colonial, 
segundo as Cartas dos Pa
dres da Companhia de Je
sus (1549-1563) (in rev. "ltay
tera• , n° 1985, n° 30} 

De outro lado, estou em 
lembrar que Olga Obr~y a 
pág. 39 de sua obra desfez 
dúvidas ao reproduzir a certi
dão de bat1smo, em 30 de ju
lho de 1528, de· Catarina do 
Brasi l, em Saint-Mals,Frãnça, 
sendo padrinho ÕÕobre se
nhor Guyan Jamjr, reitor da 
Sant-Jagu, e madrinha Catari
na des Granges (esposa de 
Jacques Cartier, navegador 
e descobridor do Canadá} , 
oficiante monsenhor Lancelot 
Ruffier, vigário-geral. 

Outro fato digno de regis
tro: a doação aos Benedita
nos feita, aos 16 dias do mês 
de iulho de 1586, por "Catari 
na Alvares Caramuru• da "Igre
ja de Nossa Senhora das Gra
ças e das terras circunvizi
nhas e pratas de seu uso e 
o mais que dela consta". Pre
sentes ao ato, além da doado
ra, a testemunha, seu genro 
Antão Gil, casado com Grácia 
Álvares, o Padre Lu iz de Grã, 
da Companhia de Jesus, e o 
Abade, fre i Antonio Ventura, 
da "ORDEM do Bemaventura-

-'do São Bento" . 
Veja-se o translado, In ex

tenso, da doação no citado 
~gg, Tombo, pág. 85 ~ · 
q@_90. 

Figura na Igreja-da Graça, 
na Barra, cidade do Salvador, 
a significativa insO'içêo~ 

·o 1 o Congresso de Histó
ria da Bahia tributa gratidão 
nacional a Diogo e Catarina 
Alvares Paraguaçu, primeiro 
casal cristão desta terra, on
de o milagre do seu amor flo
resceu na Civilização - que 
assim começou - e na cida
de que imortaliza - 1544 -

· - rnªr.ç~ ~!~4!J_:;!·.~ __ ·: !::..~' . . _ · 
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N lo é esta a opor
tunidade para fixar a 

posição da mulher no mundo 
antigo, objeto de propriedade, 
maxime no Oriente, a fim de 
melhor distinguir o que 
representou o advento do 
Cristianismo em prol de sua 
elevaçlo e dignidade. o Divino 
Mestre pregou a igualdade 
substancial entre homens e 
mulheres, reconhecend~lhes 
os mesmos direitos e deveres 
fundamentais do ser humano 
~ P,ãginas evangélicas sãÓ 
nqu1sslmas sobre o tema. 
Dizemos tudo, ou tudo 
resumimos, ressaltando que 
historicamente o 
C~sti~smo a~oreceu no 
SeiO SSII u de Maria 
Imaculada - o prefácio da 
Redenção, o prímeiro ofertório 
à unilo divina e restauradora 
da natureza humana. Que as 
mulheres tomem a Virgem 
Santíssima por modelo e 
supremo exemplo! 

Também não nos move o 
propósito de assinalar o que 
representou, para a conquista 
dos direitos civis da mulher o 
Di~~o Romano, a partir do 
Cnst1anlsmo. 

O que nos incumbe é fixar 
aspectos da situação da 
mulher em nossos dias 
atentos à realidade dos fatos 
e aos ensinamentos da 
doutrina cristã. Sua posição 
~ntes d~ chamada revolução 
mdustnal, era diversa da 
época moderna. Orientava-se 
exclusivamente para o lar, 
para as tarefas domésticas 
como filha, esposa e mãe: 
Alterara.m-se as condições 
econôm•C!>-~ais, impondo
se-lhes atiVidade profissional 
ou extrafamiliar. Diga-se com 
Pio XII, que "este novo gênero 
de vida não é um mal em si 
mas, ordinariamente não 
está isento de perigos:' Plfa 
as mulheres, pela "miragem 
aliciadora da independência 
de toda a sujeição: para o 
m~mônio, que pasSou a ser 
rejeitado por muitas "como 
uma cadeia"; para o povo 
"que sempre recebeu força' 
incremento e honra da família' 
sã e virtuosa" (Alocução de 
24 de abril de 1943). 

Por amor, à base da 
renúncia, ou, para dizer tudo 
em doação recíproca, unem~ 
se os esposos pelo 
sacramento do matrimonio 
visando não só à realização: 
em comum, do seu destino 
m!ls à procriação dos filhos: 
A1 temos a dignidade do 
casamento, comparado à 
uniã entre Cristo ~su'! tgrej~, 

Esposa d Verbo. As notas 
caraderí s e, ao mesmo 
tempo, ó alicerces do 
matrimôni cristlo, cumpre 
buscá-los na unidade 
~ssente no receito divino: 
Serlo dois m só corpo" e 

na indissolubilidade, exorés
sa no texto evangélico: 11Não 
separe o homem aquilo que 
Deus uniu". Fundamento da 
estalilidade da família o 
ví~lo matrimonial impõe aos 
cônjuges tanto a vida em 
comum, como os deveres 
recíprocos de respeito 
assistência e fidelidade bem 
assim o de criação e 
educação da prole. "O valor e 
a prosperidade de um povo -
afirma Pio XII - residem não 
na ação irrefletida da muHidão 
confu~, mas na organização 
r~spe1tá~el do pai, so6 a 
VIQJiâncJa e previdência 
mater11a. a uriião íntima e 
confiante dos filhos" (Mensa
gem radiofônica às famílias 
francesas, de 17 de junho de 
1945). 

A exata compreensão do 
problema exigia salientás
semos essas no!fÕeS básicas 
acerca do matnmônio e da 
família. 

Em geral , a mulher é 
impelida à atividade fora do lar 
-que é o seu reino de afeto, 
abnega9ão e pureza - por 
exigênc1as de ordem econô
mica, result~ntes da insufi
ciência de remuneração do 
marido para a manutenção 
dos ç,astos domésticos 
inclusiVe instrução dos filhos: 
Mas, a etafante atividade 
profissional prejudica a visão 
dos valores espirituais 
sacrifica a mulher e, não raro: 
a incompatibili~a com a 
condição, fundamental à sua 
natureza, de esposa e mãe. 

A presença da mulher na 
casa, que se traduz em 
assitência, cuidados, ternura 
influi, decisivamente na paz 
e felicidade da família. E do 
maior alcance para a formação 
e desenvolvimento da 
personalidade dos filhos, que 
não podem prescindir da 
educação materna. Situação 
que os esposos reconhecem 
com amargura, indo ao 
extremo de invocá-la como 
argumento contra a natalidade 

ou para a eliminação da prole. 
Compreenda-sei que ~ 0" 

importa é consolidar e não 
desagregar a farrília. É a -( 
salvag~itiaf,e nã xtermínio v 
do lar. E a defes , e não $.. 
coletivação da vida domés-
tica. 

Os problemas resultantes 
dessa dupla atividade causam ; 
apreensão, tanto que se 
m~ltiplicam esforços para 
mmorá-los e resolvê-los -
inclusive com a melhor 
adaptação da vida econômica 
ao trabalho feminino. 

Examina-se, por exemplo, 
a solução parcial, com o 
trabalho feminino à meia 
jornada ou tempo limitado. 
Conquanto de grande 
alcance, não está isenta de 
escolhos, tendo em conta a 
possibilidade de redução do 
g~nho. 

-i Medidas inúmeras têm 
sido tomadas, por meio de 
ampla legistação social 
Sej~rT_l . exempl~s: á 
poss1bl11dade de aqu1sição de 
oasas ou apartamentos 
dotados de higiene e relativo J 
conforto; a luta contra a ) 
elevação do nível de vida, tt ~ 
tentando-se, ao menos 
remediar-lhes as ' . 
~o~s~q_uências, com a ~ \J 

mstitUJçao do salário mínimo 
individual ou familiar' 
aumentos periódicos, através 
de convenç2es cgletjvas e 
outros meio:t'âproclamaçâo 
de normas especiais de 
proteção ao trabalho feminino 
e à maternidade. 

Ninguém ousará obscure
cer os reflexos sociais e 
espirituais do trabalho femini
no extrafamiliar. Estejamos a 
postos sobre o tema 
estudando-o, investigando-o' 
com seriedade, espírito 
voltado para o valor pessoal 
da mulher e sua missão 
como esposa e mãe, que dela 
exige as virtudes de coração 
e do espírito. O tema está 
vinculado à formação cristã 
das gera~es que s!em. ~ '\ 

De ~oao XXII/. ensina- v 1 
mento: Quanto às ulheres 
seja-lhes facultado trabalhar 
em condições adequadas às 
suas necessidades e deveres 
de esposa e mãe" (Pg,..am in 
~) -~ 
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JOAQUIM NABUCO HOMEM DE FÉ EJ~ENSADOR CATÓLICO 
Por vocação apostólica, 

apraz-me - di-lo o livrinho 
com ' que estreei nas letras -
situar "Homens e Idéias à 
Lu,z da Fé". Ainda assim, nll'o 
pretendo alongar-me na refe
rência à.----vida espiritual de 

JoaqWÍn Na..Q_uco e aos impac
tos_ a_qae foi sujeita. Nem es
tender-me no exame do pensa
dor ca1ólico, 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 formação cristã, que este
ve durante anos afastado da 
Mater et Magistra, inclusive na 
fase de sua atividade parla
mentar. 

Sua "reversão religiosa", 
expressão de que se utiliza em 
nota ao capítulo "Massangana" 
d~ Minha Formação, 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 nllo che
guem a tal extremo os "teó
logos" da pseudoteologia da 
libertação, sermonistas de um 
catolicismo terra à terra, vaga
mente sobrenatural, mo distan
tes se situam das verdades 
absolutas ou dos mistérios di
vinos. 

O pensamento do escritor 
francês fora dominado pelo 

I ceticismo- "a nota do tempo" 
na ponderayão de Nabuco. À 

. época, o ceticismo não se dis
sociava do racionalismo e do 
liberalismo religioso, então 
apregoados "luzes do século". 

Nosso patrício não se furtou 
à límpida confisSão: "Das influ
ências literárias que sofri, ne
nhuma iguala a de Renan". 
A quem, mais tarde, viria a 

1 reportar-se em termos capazes 
· de espelhar a recusa às suas 
I idéias: "o nosso ex-mestre 

Renan". ~ o que consta da 
resposta a Eduardo :frado, 
de janeiro de 1896, atiilente 
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 
:Pniversidade de Provence. 

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

religiosos de Penlées Détachêes 
et Souven irs, de 1905. 

O redator da intrudução da
quelas páginas póstumas, Clau
de-Henri Fr~ches, afuma clara
mente: "A leitura de Renan 
lhe fêz perder a fé". A seus 
olhos, "a admiração 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 
tit contra ela, na imprensa e nã 
tribuna Earlamentar. Não im
porta. Águas passadas não 
movem 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
solu ta. 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 
indagação: "se Deus nll'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 coração 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: "Não há senll'o Deus que 
possa aplacar a sede do infi
nito". 

Novo e, por igual, lumino
so ensinamento, a traduzir
lhe a fé irnperturtável: "Não 
há verdadeira religião sem 
a consciência de que Deus 
e o homem estão em relação 
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
piração divina 

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

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

Mysterium Fidei e Minha For
mfção. 

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

demia - escreve Nabuco - le
vava a minha fé católica vir
gem; sempre me recordarei do 
espanto, da comoção com que 
ouvi pela primeira vez tratar 
a Virgem Maria em tom liber
tino" (pág. 6). Quer na pon
deração em torno da "neces
sidade superior a qualquer ou
tra, de aumentar a influência 
da religião, a sua ação forma
tiva, reparadora, em todo o 
casq consoladora, em nossa vida 
pública, em nossos costumes 
nacionais, no fundo trans
missível da sociedade" (pág. 
30). Quer, fmalmente, na opor-

~ 
tuna observação: "Uma refor-
ma social, para ser agradável 
a Deus, exige que a alma do 
próprio operário seja purifica
da em primeiro lugar" (pág. 
245). 

Outros, com justiça, enal-

Geraldo Bezerra de Menezes 

teceram-lhe, o que é multo, 
"a verticalidade moral". De 
mim comigo, dou mais um 
passo. Louvo-lhe a verticalida
de cristã e catSlica 

Em conferência pronuncia
da numa Universidade ame
ricana, analisou, a fundo, O 
Esprrito de Nacionalidade na 
História do Brasil. Atento à 
presença dos jesuítas no pro
cesso da civilização brasileira, 
sua esta avaliação: "O histo
riador pode marcar a fronte 
do Brasil Colonial, quer na 
infància, quer na adolescên
cia, simplesmente com duas 
letras: S. J. " (pág. 123). Da 
conferência, trago à tona' este 
paralelo: "A diferença entre 
as outras grandes ordens, filhas 
da Idade Média, e os Jesuítas, 
é que elas supunham a fé 
triunfante e eles a fé em pe
rigo" (pág. 133). 

Não raro, sou levado a admi
tir que a melhor maneira de 
exaltar Nabuco, à conta de 
seu bom-gosto e superioridade 
de espírito, é _ repeti-lo, sem 
maiores comentários. Veja-se. 
Do seu tesouro, a confissão, 

em tom destemeroso, equivale 
a dizer, sem qualquer respeito 
human<;>, feita na alocução 
inaugural da Academia Brasi
leira, em 20 de julho de 1897, 
estampada nos fascinantes Es
critos e Dbcursos Literários 
(pãg. 197): 

"0 coração, que é a parte 
ftxa 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". 

No mesmo ano de 1897, 
nos festejos do centenário de 
Anchieta, proferiu memorável 
oração, com este aviso apos
~lico: ·~~ã?, senhores, não 

1 
e o postttvtsmo que ameaça 
o princípio religioso no Bra-
sil, é o indiferentismo que 

1 

está em nossos corações, é a 
tibieza que está em nossos 
espíritos, é esse abandono 
das gerações futuras à sua 
sorte, qualquer que seja, gra
ve sintoma nacional". 

De lado a doutrina de 
Comte, integrada à paisagem 
cultural do tempo, sem o pre
tenso perigo de ameaçar-nos 
espiritualmente, o radiante 
tribuno falou à nossa cons
ciência cristã. Tocou em pmi
tos que ainda comprometem, 
por toda a parte, os católicos 
brasileiros: o indiferentismo, 
a tibieza, o abandono dos jo
vens. Por falta do senso de 
responsabilidade, continuamos 
insensl veis à secular adver
tência. 

Nabuco tinha cinco filhos, 
"herdeiros do melhor do seu 
sangue". como se dizia ou
tróra. Entre eles, Monsenhor 
Joaquim Nabuco, artífice, en
tre nós, do movimento litúr· 
gico: Maurício Nabuco, a 
quem coube gerir as embaixa
das doBrasil no Chile, no Va
ticano e nos Estados Unidos, 
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
dlro" (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, afir
mou Celso Vieira, sem esque
ce,r-lhe a presença na cam
panha abolicionista: "0 que o 
eleva acima de tudo é a hu
manidade cristã de sua glória". 

U1 
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PALAYIW 
A IA POSSE 

DE GODOfR.EDO TINOCO 
Realizou a Academia Flu

minense, solenidade de pos
se de Godofredo Tinoco. Sau
dou-o oficialmente, a Aca
dêmica Albertina FOrtuna. 
O discurso de encerramento 
fol proferido pelo Deputado 
e Acadêmico Alberto Torres, 
corno representante do Go
Yemo Raimundo Padilha. 

Eis· as palavras com que o 
presidente da Academia, Mi
nistro Geraldo Bezerra de 
Menezes. abriu os trabalhos: 

"A Academia Fluminense 
de Letras é insensível à "hi
·<;rtrof!fl, fiA fs>'f'ilftR ~. f-'HI\ 

expressar-me à maneira de 
Bernarde.c;. Continua a .~er 

o que sempre foi - cpnsciên
cia e centro de irra.diação da 
cultura do nosso povo, ani
mado, bem o sabeis. por du
plo sentimento. Através da 
história. primeiro que flu
minenses. temos sido. e so
mos, brasileiros. 

Sem en:'largo, não vive-
mos de ll.rtificialismos. de 
cultura desenra1zaàa. alheia 
aos costumes, ao t'Spfrito. à. 
formação, ao equilibrio à 
distinção da gens fluminen
se. 

Nunca eternos à Pátria li
ções de desalento. Nem há 
mister, para comprová-lo. a 
fuga 11. tempos longinquos. 
Baste-nos o exemplo do pen
sador Alberto Torres. de· 
idéias fortes. desprPocupa.cto 
com a sonoridade das ex
pre..-.sões ou '!I flatus vools de 
Quintilia.no, mas atento as 
realidades nadonais. tanto 
que integra. ao lado de. Eu
clides e Oliveira Viana, o tri
unvirato fluminense. melhor. 
o tr ... :.nlr!r~to bl.&t.:>ileí.cc q .. t~ 
tmpnm1u ao nosso pen
samento político-social o sen
so das construções objetivas 
sua, esta frase. gravada. há 
meio século, em A Organiza
ção Nacional : "O Brasil é um 
país destinado a ser o esbO
ço da humanidade iutura•· 
Fra.se-vaticínio, substractum 
da confiança dos fluminen
ses nos destinos deste PaiS. 

A sessáo que l;loje realiza
mos. de recepção a novo 
confrade, é. por excelência, 
uma solenidade acadêmica; 
caracteristicamente no-sa. de 
encanto íntimo. 

Não é por acaso que da
mos posse ao engenhoso re
tratista da vida amorosa de 
Saldanha da Gama. precisa- · 
mente nll cadt-ira patronírn\
ca do. ~;rande marinheiro, 
cuja presP;:Jça entre o::; nos
sos numes tutelarPs tem a 

força da eoroeação do veibo 
Afonso Almas: ''SOmos uma 
nação nascida do mar. 1: do 
mar que ~tmos para a 
história". / 
Eminente recipiendário Go

dofredo Tinoco: Se Campos, 
palco de voss~ lutas e con
quistas, de vosso labor cons
trutivo. terra que vos aco
lheu e consagrou, _mais in
tensamente beneficiada pelas 
múltiplas manifestações di! 
yossa cultura, no campo JU
rídico. histórico ou especifl
camente literário. se Campos 
tP f' '"ll! lP;;~::õ:í!'ia. Beula Pe
rel ·a dl' Souza defensora au
rla>' nos idos de 1748. - em
bo. a ciente do conceito d~ 
Slwkespeare de que "a.s com
parações são resvaladia~'>". 
alDda assim, ouso direr-vos 
que este Cenáculo possur in~<
pirada e tenaz baluarte: a 
insi~ne professora Albertina 
For• una. incumbida de sau
dar-vos. 
Move-lhe. pela Academia -
não o af-irmo para lisonjeá
la - o mesmo arrebatamen
to que marcou a vida de 
Lacerda Nogueira vo;sso res
pett<ovel antecessor. cujo no
me 1anto se alteia na histó
ria c. esta Casa. 

Há mais. A nossa benemé
rita 'lice-Presidente é a ban
deira por que nós, os flumi
nensfs. hâ muito reivindica
mos Justiça à cUltura temi
nina junto às Academ.:ia's de 
Letra~ do Brasil. Não ha ra
zão plausível para que ~e 

conte::.te a glória acadêmica a 
a utor'jdades na língua e in~ 

telectl,lais do porte de Alber-
tina rtuna•·. 



O legado ae Euclides 
--------::--:---.:- ra (Aculturação Negra no Bras_il. 
Gt!roldo Bezerra de Mernr..es 1942). o volume capital do memona

lista de Canudos aqui e ali, ressente
se desse pendor. Seus períodos são 
pomposos, coloridos, telúricos, ono
matopaicos. 

D ebruçado sobre as página5 de 
Euclides da Cunha, percorren

do-as comparando-as, emiuçando
as, atrevo-me, em poucas linhas, à 
exegese de seu estilo. 

Uma é a linguagem do livro que 
devassou os sertões - ousada e exu
berante, renovadora e arcaica, brasi
leirista e regional. Na obra-mestra, 
demasia-se em limar a frase, em "es· 
colher vocábulos"'. O dim é dele. 

Outra. menos requintada, a prosa 
do ensaísta de Contrastes e Confron· 
tos e À Margem da História, mais 
sóbria, mais contida, embora igual
mente apurada, eis que, no co~text? 
de sua contribuição cultural, Jamats 
deixara de "pentear períodos", ex
pressão de Eça de Queiroz. Fiel a si 
mesmo, tinha gosto em ornamentá
los. 

Para mim, iludiu-se Roquete Pin
to, respeitável analista de seus estu
dos, ao afirmar que "o texto supremo 
do pensador fluminense" - logo Os 
Sertões!- "esteja longe de qualquer 
deliberada preocupação artística" 
(Ensaios Brasileiros). 

Nos estudos amazônicos, ao a-
~ncar-se "naquele excesso de céus 

por cima de um excesso de águas:· 
(Contrastes), transforma-se o escn
tor. Foge ao "caprichoso vocabulá
rio" e aos "períodos muito sonoros". 

· conforme asseveração inserta no 
exórdio do discurso de posse na Aca-

.. dcmia Brasileira. Contudo, em quais· 
quer circunstâncias, desponta como 
prosador de primeira, de feição in
confundível. Dos melhores do Brasil. 

Em suas mãos, a pena caminha 
ltnta, sem prejuízo da narrativa inex
cedível. Não é de lançar ao papel im
pressões c idéias par~ consi~erar, C<?n-

• duída a compostção hterana. 
. Autocensor impenitente cobre os es
'tritos de rasuras, retoques, entrelinhas, 
acréscimos, extremando-se no apuro 
' lingüístico. 

João Luso, pseudônimo de Arman-
do Erse, viu-o compor o elogio a Ma

... chado de A is para as colunas do 
Jornal do Commercio. A mesa do 
imortal cantaga/ense ficava "a dois 

' passos" da sua. Refreava-se o articulis
ta. "l.Rvou aquilo mais de três horas, 
para ocupar no dia seguinte um resumi
do espaço no jornal" (Dominicais, Jor· 
na/ do Commercio. Rio. 22.8.1929). 

"O jagunço manso" não estava só. 
Segundo Lúcia Miguel Pereira, o ro
.manci ta de Dom Casmurro "rascu

ili a. consertava. polia e repolia até 
uas informações de burocrata" (in 

A. Grieco, Amigos e Inimigos do Bra
sil, pág. 44). 

Por essas e outras, aludiu-se, com 
algum excesso, de uma parte, à 
"consciência artesanal" de Euclides; 
de outra, à "tapeçaria lingüistica" de 
seu livro monumental (Nereu Corrêa 
A Tapeçaria Lingüística de Os Sertões 
e Outros Estudos, 1979). 

Artur Ramos, ao focalizar aspec
to!> da ..-ida bra ileira. incluju o do 
culto à palavra, notadamente a sono-

Por falar em "som imitativo", o 
mestre da Réplica empolgou-se com o 
"tutucar dos atabaques", extraído de 
A Came de Júlio Ribeiro. "Não há 
- o reparo é de Rui - maravilha 
maior de onomatopéia" (Réplica, 2a. 
ed., 1904). Entreviou no uso "o toque 
mágico do escritor". Vislumbr.o .outro 
símile, devia dizer outro prodtgJO. no 
verso de Castro Alves: "Os surdos 
roncos do trovão bravio" (Poemas de 
Amor S. Paulo, s.d.). Por igual, de
paro, no criador de Os ~ertões, mo
delos sem conta. Possivelmente o 
mais difundido: "as turbas turbulen
tas das maritacas estridentes". Adi
ciono: "um estrúdulo tropel de cascos 
sobre pedras", "um estrépito de ga
lhos estalando", "ruído soturno e 
longo de trovão longínquo". 

Após "embrenhar-se pelo livro 
adentro", Araripe Júnior ajuizou-lhe 
o mérito: "obra surpreendente e de 
exuberância. tão formosa quão pro
fundada", de "frase encachoeirada". 
Na apreciação de Contrastes e Con
frontos, esboça o cotejo, desfavorável 
ao primeiro, entre os "dois grandes 
estilos" de Rui e Euclides. um e outro 
sumidades literárias. 

Nas páginas euclideanas, não es
queço do recurso às imagens e sua 
força criadora. Silvio Romero exalta
lhe o "poderoso estilo": imaginoso, 
brilhante, marchetado de metáforas'' 
(História da Literatura Brasileira. t 
V). Em colaboração votada à sensibi
lidade poética do grande critico so
cial, destaquei-lhe não só o ritmo, 
como o dom imaginativo. Entre mui
tos, identifico-o em dois lances que se 
prendem aos embates do jagunço 
com os soldados: "Era a luta da su
curi flexuosa com o touro pujante"; 
"uma turba vingadora de demônios 
entre caída multidão de espectros". 

Novo confronto. Cabe evidenciar 
as características· diferenciais da frase· 
de Euclide e de Gilberto Freire. A do 
último, ao revés do primeiro, espon
tânea, solta, ágil, versátil. O que pos
sivelmente o tenha levado a escarne
cer do paladar estilístico do 
antecessor, por igual, intérprete do 
Brasil. Ouçamos-lhe o discurso criti
co. Proclama-o de "gosto duvidoso, 
ambíguo e, por conseguinte, discutí
vel''. Tem-no por "escritor diflcil'', 
" to quixotesco com 
seus ! empaticos", ''ouriçado de 
adjetivos que antes o afastam que o 
aproximam do leitor moderno". 

Dissinto da apreciação do sociólo
go de Casa Grande e Senzala, dos 
mais lúcidos e influentes deste país. 
Compreendo seja o estilo de Euclides 
aplaudido por uns, recriminado por 
outros. Jamais olvidei o axioma dos 
escolásticos: De gustis non est dispu
lc.mdum. sujeito, que e tá a flutuações 
de toda ordem. 

• Ministro dO Tribunal SuperiOr do rrabalho 



P or .eus altlulmoa objetivos, ra
ulto a m ....... epaYc niponaa

bildllde do Couelbo de Dclcu doa Dlnl
bll da Peaoa H--. 

Dfltiaauldo pua latcp6-lo. lmd awl
tado o onus 00111 a IÓ lembrmp de que 
IÚbltlluirla o c:lcadlta polfdco Aro.o Ad
- de Melo Fnnco, aome 1 trldlçio aa 
vida cultanl do pafl. Jurllta IUI'COIIIdo aa 
... do Direito Nblco, ~ llçÕII 

tan dado - - patrfclol, JNIItlcala'
-- quanto i lntcrclepeacllo I bom 
limcio-""'fttt doa Poderei, vlnndo, em 
última ralio, i pralln'IÇão doa dnltot 1 

prandallndivldoall. A toda lllbrdeYa, na 
111.1 Jlftlll9io doÜtriúria I p6blica, a preo
cupação incoatlda 00111 a liberdade, qae 11 
preade i própria lllhda do oo-, i aua 
cfianidade c:onatob 

Os direit01 do homem tnduzem o que bA 
de dipo, racioul e livre na JICIII08 hu
mana. Coaquanto de extraordbWia reao
nlncia coletiva, nio resultam. 001110 ootroa, 
da evolução IOCial e econ6mlca, da cllmea
são hil&órlca, em .__ Atente-li naa pon
derll9iies de Radbroch, apn:ua em sua 
filosofia do Direito: "lU prlndploa funda
mentais do Direito que aio mala fortes do 
que todo c qualquer pm:eito de dlreito posi
tivo, de tal modo qoe toda lei que 01 

contrarie 1 aio poded c1e1ur de - pr1- . 
vada de Yalldade". 

Uma vez que o l!ltado nio i um valor B-

aal, um 11m em ti, - lrlltr.....ao a - 
'fiço do~ traduzido DO bem comum, 
OI dfnitol prlmordlail a • 11 tobnpõcm. 
0 l!ltado aio 01 cria. Nio pode aaprlml
loL llecoalleeHIL Rctpeb-oa. OuEtc-oa 

COIIIdtuciooalm - 11111 modlllcar a 
lllltlll'eZa, - OICI enazlar o GCIIáddo. 

O Ideal teria Clue tala direitO! aobre
pairullm la tiiiiÕel e la aiaet. Mu, a ao-
dedade modcma nio atialla - Cltqlo 
de amadarcclmeato. 

~ OI matnl da IIOCiolaP Jari· 
c11ea que - aempre 11 eqallibr- a emu
tura cdtural de IDII powo e o - ordlaa
mento toelal. Nio i, pcrim, a opcll'tullldade 
de apnciarmoa .. c:oaaeqlilllclat oepdvaa 
detll detequlllbrio. 

Aquelaa coaquiltaa rault- de uma 
concepçio valorativa c penonaliRa do ho
mem. T~oa preaeate a deciaiva In· 
lluenc:la, salleatada pdoa ~ 
que nata ilrea 11mprc aen:cr~ ~ 
cristãos de dipldade da peaoa humana, de 
&atemidade univenal, de liberdade e lpal-

de todos 01 homeas". E todo I 

5 . cl. 

DIEITOS HUMANOS 

Geraldo Bezerra de Menezes 

- 8lllliol de Jutdça c Paz, opoatoaa tlt
crim~Ju!ç~let e vlollaclal. 

No Encontro Ecumlnlco de Porto 
AJeare, a 4 de julbo de 1980, Joio Paulo O 
reclamou "a coleboraçio llltrC OI crlltiot 
em favor doa dlreltot h- e a 1118 

plena vilbcia"· O Sumo Puatllce illlllll 
aa preocupeçio da fareJa 00111 -.lberdade, 
o respeito i vida e i dlpldade dat .,..._ .. 
(Discuno de lCH0-1971). 

Correata clootrlnáiu liA que 11 allecr
çam em poatulecki. cllvenoa oo em ootroa 
liltcmat de valorea. Al Cllio aa que tudo 
I'Citrinaem a realldadet matcrlals e reduzem 
o homem a slmplea ualdade Cltatfttlca 00 .. 

cooé!mlc:a. 

Os detalcoolroa cloutriúrloa, i trlttc 
lembrá-lo, tlm conlltltuido obtdculo ao re
c:onhecimcnto e eficácia de aJauaa dlreltoa 
oriWtdot detll altiplano ou ... ordem 
supraposltiva. As cootrová'llaa vio loqe. 
Estendem-li i aoçio do Direito, do Eatado, 
daUberdacle. 

Mesmo llllllm, no emaranhado dat dla
sençõea doutriJWiu ou opotlçõca de prln
dpios de natureza reUaJoaa, lloa6flc:í, poll
tica, econômica, estabeleccm-ae um acordo 
prático, IDII ~ diria melhor, a 

fim de firmar-te a Declaraçio IDtemacloaal 
doa Dlrelt01 do Homem, deflalado.11 "uma 
oorma uaivenal de comportmleato". 

· I• direito• do ho-
mem nio 111'111rinaem - de car6ter ladi
viclual - dvD ou poUdco, de tipo clúllco, 
provCIIÍCIItel do lberalltmo e pndomlnaa
ta na ccatúria paasada, com o fio condutor 
aaa r-oaaa cledar.çõe. americana c &aa
ceaa de ftas do t6culo xvm. 

SJsniflcatlva a COIIItltucloaal de 
IIOYOI direkos 00111 o intuito de "atteprar 
a ordem e dlflmdlr a jllltiça aaolal", Jd
liado maior preaeaça do l!ltado, fabll .. 

... que c:araccerlzma o dkelto público - 
tanporlneo e lhel Imprimem aovo Cllllo. 

C a ' I 4JI COIIItltulçõa modernaa 
ostentam um capkulo eaped8eo ou nu
IDCI'OIIOI prcecitos dlleiplludora da ordem 
ccoa&alc:a e IOc:lal. AbriiHe o leque. a
bora com ra&ollvcia e comhl&at ~ 
i liberdade. Aa duat afera, doa dlrlltot 
aociais e doa 16clo-econ&micoa, niÓ 11 
contrapõem. Coajupm-11.. Baita ver o 
exemplo Dllltradvo de França, que nio ter
pvenou em proclamil-loe, harmonlca
lllalfe, no Estado Supremo. 

Em verdade, faltavam 01 dlreltoa de 
Clritcr social. cultural e cc:oallmlco, 

00111por o elal&:o doa dlreltot dó ~ 
Obvlaleatc, todoa elee são clnlloa que 

aer- devera. Louve-11 a Declaraçio 
AmericaM, aprovada na 9f CooCertacla de 
1948, pelo IIClltameato Wliapoadrinle ia 
obrlpçÕel. TM!báa a Dcdaraçio Univw
~ doa Dlnltoa H-- apreaoa OI de
verea do homem em nlaçio i-mdlde. 

Ultrapasaaado declar.,a... .......... 
partlna .,.. a .... llpd' ;h ... 
de documeatol ... ........... 

Por exJair cleaaavoh~ o dilbete do 
alcance da Dec:lançio, ...,..,._ em 
IUblinbar 1U81 Jnludlveie COIIIIQIIM!at .. 
atuação doa l!ltadoe-membnll .... NaPt 
Ualdaa. A CipCcfllcaçio doa dlnllllllmpor· . 
tou niDII paaao decillvo., em '-........, 
la medida• de aplicação deatiaadu a 
Jll'C*Vl-loa. Nill bil lll8lld-lol. eiilalfoe.. I 
mellte, reduzidot limp,llilllldi* • ... OJ 

IICI OU vapl ••iiiiiÇÕc:i de pt' 'v' K U• 
dat metal ftmdeeentaJs da Dilcllraçio Ja. 
ternaclonal, aempre rcualtada fOr ... 
analiltu, COIIIIiltc em reclamar oo artlc:* 
medidas jurldlco-ialtltuclonall apazCI de 
protepr a .,...- humana, ,....ardaello-
lbes a liberdade e os dlreltot doi ex-
do Estado, que - fora de dúvida- não dla-

p5e ds "pmder 3Upre
mo sobre o honert11 , 

por m~is que exp~n-
d8 a ~tullç~o pelo 
vulto cr~scente de 
suBs respons~bili
d!!des . 

No Con3elho de 
Defesa dos Dire i tos 
d~ Pessoa Hum~n~ , a 
probleMa ~ vi~to , e 
quero v~-ln ~sni~ , 
e lUZ d~queles V3lO
re~ , m~s sob o efeito 
pr~tico da coibiç!o 
de possíveis ~bu~os . 
Em outras p~lavra s , 
sob UJ prisma ob j eti 
V0 e n8o ideal e abs 
tr ~ to ou pur~rnente 
doutrin~rio . 

9.5 -JU 
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IPosse de Godofredo Tinoco 
Geraldo Bezerra do Menezes 

A Academia Fluminense de I tia da farófia', para expres~ar
Letras é insensível à 'h ipertro- me à maneira de Bernarqes . 

Eminente recip,iendiário Go
dnfredo Tinoco: Se Campos, 
palco de vossas lutas e con· 
quistas, de vosso labor cons·· 

I trutivo, terra que v~os acolheu e 
consagrou, mais intGnsamente 
beneficiada pelas múltiplas ma
r~ .ifestações de vossa cuítura, 
no campo jurídico, hist,',rico 

ou especificamente literário, se 
Campos teve na legendária 
B.enta Pereira de Souza defen
sora audaz nos ido~ de n48, 
- embora ciente do conceito 
de Shakespeare do que 'as. 
comparações são resvalc.:dias' , 
a1r.da assim, ous.) dizar-vos 
que êste Cenáculo possui ins
pirada e tenaz balUmte: a in
signe professora A!b•.::r tina For
tuna, incumbida de sai..!d[;r-vos. 

Move-lhe, pela Academia, -
r·ão o afirmo para ljs;·:n jeá-ls, 
- o mesmo arrebataram que 

marcou a vida de Lacerda No
gueira, vosso respeitávei ante

cessor,, cujo nome tanto se al
teia na história desta ·casa. 

.... 
Há mais. A nossa benemérita: 

Vice-Presidente é a bar.deira 
· por. que nós, os fluminenses, 
\ há muito reiv.indicamos justiça 
1 à cultura femin ina junto às Aca-

demias de Letras do Brasil ., 
:Não há razão plausível para 
que se conteste a glória aca
dêmica a autoridades na !ín

gua e intelectuais do porte de 

Albertina Fortuna. 

Continua a ser o que semor& 
fo.i - consciência e centro de 
irradiação da cultura do nosso 
povo, animado, bem o sabeis, 
por duplo sentimento. Através 
da história, primeiro que flumi
nenses, temos sido, e somos. 
brasileiros. 

Sem embargo, não vivemos 
de artificialismo, de cultura de-· 
senraizada, alheia aos costu
mes, ao espírito, à formação, 
íao equ.!líbrio, à distinção da 
'gens' fluminense. 

Nunca demos à Pátria li ções 
de desalento. Nem há míster, 
para comprová-lo, a fuga a 
tempos longínquos. Baste-nos 
o exemplo do pensador Alber
to Torres, de idéias fortes, des-

1 preocupado com a sonoridade 
das expressões ou a 'flatus vo
eis' de Quintiliano, mas aten
to às realidades nacionais, tan
to que integra, ao lado de Eu
clides e Oliveira Viana, o triun
virato fluminense, melhor, o 
triunvirato brasileiro que impri
miu ao nosso pensamento po
lítico-social o senso das cons
truções objetivas. Sua, esta 
frase, gravada, há meio século, 
em 'A Organização Nacional' : 
'O Brasil é um país destinado 
a ser o esboço da humanidade 
futura'. Frase-vaticínio, 'subs
tractum' 'âa conf.iança dos flu
minenses nos destinos deste 

País. 

A sessão que hoje realizé!
mos, de recepção a novo con
t rade, é, por excelência, uma 
solenidade acadêmica: carac
teristicamente nossa, de encan

to íntimo . 

Não é por acaso que damos 
posse ao engenhoso retratista 
da vida amorosa de Saldanha 
da Gama, precisamente na ca
deira patronímica do grande 
mar.inheiro, cuja presença en
tre os nossos numes tutelares. 
tem a força da evocação do ve-· 
lho Afonso Arinos : 'Somos 
uma nação nascida do mar. É 

para a 
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MIGUEL REALE 
JURISTA-FILÓSOFO 

GERALDO BEZERRA DE lDa Academia Brasileira dll 
MENEZES Fil61ofos Catól icos. 

Notável a presença de Mi- f 
guel Reale na cultura · brasi- / 
I eira. 

No malristério suoerior. a 
que foi alçado por memorá
vel concurso, o seu nome 
rebrilha na Faculdade de Di
reito de São Paulo. Assim 
como enalteceu, em duas ges
tões, a Reitoria da Universi
dade daquele Estado .. Tem 
sido um mestre a onentar 
e esclarecer gerações. 

Conheci-o, pessoalmente, 
quando chamado a compor a J 
banca examinadora para0 con- <Y 
curso à cátedra de Direfto do 
Trabalho da famosa Faculdade 
do Largo de São Francisco, 
onde voltei, convocado para 
novos prélios universitários. 
Dois dos concursos, em que 
figurei nas comissões julgado
ras, ainda me lembra, foram 
por ele presididos, e tiveram 
sua inexcedível participação. 
Doutrinador consumado, deu 
ao conclave contribuição à 
altura do seu renome e tradi
çf'o das Arcadas. 

A comprovar-lhe . os méri-

1 
tos, acodem-se, em seu rol 

'"' bibliográfico, Teoria Tridimen-
sional do Di.!dt.o, vertida para 
C'l~- T.e.w:i.L..rl" .J)irei-
to e do Estad.9, em terceira 
édlção, e a clássica .Blosofia 

1 
do Direito, sua obra-prima, em 
sétima edição, traduzida para 

a- o italiano, e ~da Horizontes 
do Direito e da Histm:ia, vo
lúiiie dêdícado aos temas atuais 
da cJ.encia do Direito e ao 
humanismo, bem assim aos 
aspectoS de nossa experiência 
filosófica e jurídica. Que livro 
este! Em suas páginas, com sen
tido universalista e f profun-IJL didade d~ mestre, o autor 
sonda as grandes concepções 
lógico-sistemáticas. 

Com a teoria tridimensio
nal, sintetizaaa na Iõrmula -
f'ãto, valor e norma, pôs em 
evidência seu espírito criador. 
Abriu horizontes ã ciência 
jurídica, conquistando posi-
ção singular no plano doutri-I 
t 

nário. Além-fronteiras, Legaz Y 
Lacambra, Ricasens Siches e 
Lopes Blanco publicaram en
saios voltados à obra e à teoria 
de Miguel Reale. 

Em sua construção, de
ram-se as mãos o filósofo, o 
sociólogo e o jurista. E tudo 
sem quebra de unidade da vida 
ju rídica. 

Expõe essas idéias primeiro 
e, especificamente, em Teoria 
Tridimensional do Direito, a
pós em sua Filósofi a do Direi
to, na qual as várias correntes 
ãôutrinárias são de tidamente 
revistas e confrontadas. 
· Sua obra oferece-nos vi

são inteiriça do Di reito , sob os 
prismas doutrinário, histórico e 
filosófico . Porém, nllo se perde 
em exterioridades ou nas "ar-
maduras técnico-formais" . Su
pera essa visão limitada. Recor
re ao cbnteúdo axiológico ou à 
hie!Y' ' valorativa . Conse-

I qüentemente, à "constante éti
ca do Direito". Os valores, 
integrados com proeminência 
an fli tko..n .,.rnuLrivn.. .n••+rem 
sua construção. Dão-lhe o 
toque básico, a nota distin
tiva. Nesse quadro, o Di
reito fica a salvo das inves
tidas ideológicas político-sociais 
que o ameaçam, com o fim de 
reduzi-lo a mera projeção do 
Estado, ou a instrumento anti
democrático. 

A salvaguarda do · Direi
to em tais termos traz im
plícita a defesa da própria . 
liberdade. Penetrante sua frase : 
"A ~ocracia moderna é 
sobretudÔ defensiva". Signifi
ca, diz ele, "proteção do 
indivíduo perante as ex~ncias 
de uma ordem cad~ .rrtais 
c·metiva"(in Horizontes .•. , pág 
25} Em última análise , sugere , 

\

nesta época de Absorções e 
autoritarismo, senão de onipo
tência estatal , a luta pela 
"~utonomia da k rsonalidade". 

De outro ado, não de 
vemos esquecer sua condi-
ção de advogado e ju ris
consulto , de Secretário de 
Justiça do Es tado de São 

Das Acadllm ias Brasileiras dll 
Cittncias Sociais .... 

Paulo e presidente, que foi, da 

1 
Comissão Revisora e Redatora 
do Cód_igo Civil Brasileirq. 

--por Igual marcante e mcan
sável seu labor no campo 
filosófico. Com agudeza, tem 
penetrado na evolução do pen
samento nacional e universal. 
Destaco três dos seus títulos 
- A Doutrina de Kant no 
BraSn. Pluralismo e Libêrdíide 
e O Homem e os seus Horizon
tes. E tenho presente os nu
merosos ensaios que estampou 

) 
na "Revista Brasileira ® Filo
sofia~ dê que é fundador e 
diretor. 

i*W 1 TChz X 

idéias político-sociais de Afon
so Arinos de Melo Franco. Na 
oportunidade, pronunciei-me 
sobre esse memorável encon
tro na capital brasileira. 

Por último _o professor 
Miguel Reale teve suas obras 
debatidas sob estas epígrafes 
sugestivas: o filósofo , o fi
lósofo do Direito e o teórico 
político. No encerramento, o 
próprio homenageado ofereceu 
depoimento acerca de sua 
experiência cultural . 

Nesta fase de sua vida, vol
ta o pensamento para o plu
ralismo. Se quiserem, para o 
tema universitário de maior 
ressonância, além de atualís
simo: a interdisciplinaridade. 
Ao participar, por último, de 
banca examinadora para a 
cátedra de Direito do Tra
balho da Faculdade de Direito 
de 8a'o Paulo, estive em visita 
ao campus universitário. Ai 
deparei com a sentença do an
tigo Reitor: "No universo da 
cultura, o centro está em 
toda a parte". Tal a síntese da 
interdisciplinaridade, ou seja, 
do plurlllismo cultural. 

Folgara de fixar os mar
cos da vida e atuação do ca
tegorizado professor, jurista e 
filósofo e de examinar-lhe os 
escritos inclusive Poemas do 
Amor e do Tempo (1965) e 
Poemas da Noite (1980), em 
que condensa o labor poéti
co, por igual, de comentar 
as páginas históricas e auto
biográficas, intituladas~ 
~. em dois tomos. 

Acentuo que nos livros 
A Universidade Federal de Horizontes do Direito e da 

Brasüia promoveu, não faz História e O Homem e seus 
muito, sucessivas Semanas de Horizontes focaliza os proble-
Estudos voltadas às figuras mas humanos e da existência, 
respeitáveis de nossa intelectua- não só à luz da Filosofia, mas 
lidade . O empreendimento, ver- do "processo social e histó-
dade seja, não importou no rico da convivência humana". 
olvido da produção de sumi- Razão houve para Gilberto 
dades estrangeiras, igualmen- Freire defini-lo um generalista. 
te ressaltadas através de outras E mais: "um humanista no me-
iniciativas. lhor sentido da palavra". 

Aquele foro nacional dete- Em sessão plenária de 3 de 
ve-se , inicialmente , nos tra- dezembro de 1980, o Conse-
balhos de Gilberto Freire. A lho Federal de Cultura, a exem-
seguir, colocaram em pauta as pio da Academia Brasileira de 

~ Letras,~ exaltou o mestre bra
sileiro pelo transcurso dos seus 
setenta anos , quando Afon · 

~r 
so Arinos aludiu ao "signi
ficado permanente da heran-

. ça que Miguel Reale deixara 
n a cultura brasileira" . 

Para concluir, importa lem
brar que, em sua coluna do 
" Jomal do Brasil", no arti
go "Modernismo Filosófico", 
Tristão de Ataíde , após repor
tar-se à "míngua de açudes 
filosóficos em nossa Pátria" 
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PÁGINA 6 • UNIDADE 

I. Deus uno e trino 
11. Deus eterno e onipotente 

- "11 primo amore" 
- À porta do Céu 

IH. O Filho do Deus Vivo 
- Mistério Eucarístico 
- Vinde Espírito Divino! 

IV. Mater Dei 
V. Louvor aos meus Santos 

VI. A Igreja 
VII. Caleidoscópio 

- Ode ao monge 
-Tentações 
- Miniaturas 
- Afirmações 
-Apelo 

I 
Deus uno e trino 

Estão ·além do frágil e humano entendimento 
a minha força luminosa, o meu sustento: 
filial adoração, crescente em humildade, 
ao Deus, que é uno na Santíssima Trinqade, 
o Pai, o Filho, o Divino Espírito Santo, 
mistério em que medito e sempre me suplanto. 

Vigia!, ó Deus, uno e trino, 
meus passos de peregrino. 

11 
Deus eterno e onipotente 

Indagam-me, os amigos, com freqüência: 
- Na luta pela vida, em que te apegas? 
- Humilde, Imploro a Deus sua clemência 
e vivo à sua luz e não às cegas. 

Não tive máguas, nem rancores, 
na quadra em flor da juventude, 
guardei a Fé, os seus valores, 
e amei a Deus em plenitude. 

Serene o homem e reflita 
na máxima soberana: 
Só Deus, grandeza infinita, 
redime a fraqueza humana. 

Os anos passo em revista, 
revejo o quanto lutei, 
pequena, ou não, a conquista, 
por Deus, somente, alcancei. 

De Deus, vivi a presença 
nos bons caminhos de outrora, 
e sinto-a bem mais intensa 
no meu trajeto de agora. 

Primeira e eterna lição, 
valor supremo da vida, 
de nós, de todos os homens, 
é Deus princípio e medida. 

Mantenho desde menino 
a Fé na Sua presença. 
mistério que me conforta, 
espelho de minha crença. 

Preservo minha paz 
na paz do Seu amor, 
orando, humildemente, 
"Meu Deus e meu Senhor!" 

Sustenta-me a vida -
não quer outro escudo -
a prece querida 
"Meu Deus e meu tudo!" 

Cruzei o perigo, 
a Fé preservei, 
dizendo comigo 
"Meu Deus e meu Rei!" 

Com Deus a meu lado, 
há muito previa, 
não tenho a tristeza 
da vida vazia. 

1,1 

Não temo o declínio, 
conheço o meu fim, 
um Deus generoso 
vigia por mim. 

"11 primo amore" (Dante) 

O amor supremo, 
em que consiste? 
Você não sabe 
Que Deus existe? 

"Eu sou o Amor", 
frase inteiriça, 
inclui Verdade, 
Paz e Justiça. 

À porta do Céu 

Esvaziarei minhas mãos, 
humilharei meu orgulho, 
refrearei minha língua. 
E Deus me dirá: 
- Por que só agora? 

III 
O Filho do Deus Vivo 

Àquele que Te odeie ou Te conteste, 
ao pobre pescador mais agressivo, 
direi com Pedro e a Fé que ainda me reste: 
- "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo!" 

Consciente e sem descanso, vida afora, 
ao lado de Jesus, em plena llça,. 
propago a Boa Nova, hora por hora, 
e luto, com ar.dor, pela Justiça. 

De mim, que sou teu servo, não Te arredas, 
confio, meu Senhor, em teu carinho; 
venci, por tua graça, multas quedas, 
e sigo, à tua sombra, o meu caminho. 

Sagrada imagem. de Jesus-menino, 
a quem venero desde o alvorecer, 
ó fulgurante luz do meu destino, 
trazei-me a paz no dia em que eu morrer. 

Supremo quadro da história, 
o amor divino decerra: 
NATAL, sagrada memória 
de união do Céu e da terra. 

Palavra abençoada o amor, 
caminho do homem ao perdão, 
reflete a voz do Senhor 
no drama da Redenção. 

Jesus me deu acolhida, 
com ela, a paz, a esperança; 
mantenho a Fé aquecida 
em meu coração de criança. 

Para fugir aos entraves, 
busquei amparo em Jesus, 
venci as faltas mais graves 
e mil barreiras transpuz. 

Mistério Eucarístico 

Louva-O tanto quanto podes 
porque Ele está acima de todo louvor 
e nunca chegas a louvá-lO condignamente. 
Santo Tomás de Aquino - Ofício da Festa do 
Corpo de Deus. 

No Tabernáculo, 
crucificado, 
exsurge o Filho,. 
Verbo Encarnado. 

PRESENÇA ]] 
o Corpo e o Sangue 
do Redentor. 

Santo alimento, 
clarão de luz, 
Hóstia sagrada, 
Cristo Jesus. 

Infunde o Espírito 
na Comunhão 
o amor a Deus 
e a nosso irmão, 

Vinde Espírito Divino! 

O Espírito da Verdade (Jo 16,12) 
O Espírito Consolador (Jo 14, 13, 16) 
Aquele que perscruta as profundezas de Deus 
(1 Cor. 2,10). 

Em Vós eu creio, Espírito Criador, 
sois Deus no seio da Trindade Santa, 
provêm de Vós a força e a luz divina 
à Igreja eternamente prometidas. 

Sois chama ardente a soerguer as almas, 
o mundo renovais continuamente. 
Em Vós eu creio, Espírito Criador, 
sois Deus no selo da Trindade Santa!\ 

Morreu na Cruz 
o Redentor, 
meu Bom Jesus 
e meu Senhor. 

E no mart.frio 
de Cristo-Rei, 
sangrou um lírio, 
a Mater DeL 

IV 
MATERDEI 

Confio em TI, 
Virgem das Dores, 
Mãe dos aflitos 
e sofredores. 

Diz-nos a Fé, 
místico véu, 
que sois a ponte 
dei terra ao Céu. 

Regina Domus 

Dlzel, Senhora do Carmo, 
celeste Mãe deste lar, 
se tantas bênçãos nos destes, 
que havemos nós de vos dar? 

Lampadem inextinguibilem 

Sinal de amor responsável, 
Nossa Senhora da Luz, 
farol vivo, lnapagável, 
na Redenção de Jesus. 

Sao Cirilo de Alexandria consagrou à Virgem 
Santíssima o tftulo- Lampadem inextinguibilem. 

Com tantos anos de vida, 
a minha força se esvai, 
Ó Mãe de Cristo, piedade, 
abri-me a Casa do Pai. 

Advogada nossa 

A vida não vale nada, 
só vale quando acrescida 
das bênçãos da "advogada, 
a força de nossa vida'( (*) • 

(*) As expressões entre aspas sao do 
Alma, de Gil Vicente, no trecho da p: 
resumida do Stabat Mater, de Santo Aj 
representado em Lisboa, no ano de 1 

A mim e Odette, a. bem-amada, em plena 
o povo nos comove, ao som da castan 
longe dos filhos, a saudade nos apanh1 
e a Virgem das Mercês nos vela e nos 

Sevilha, 8 de marçc 

v 
LOUVOR AOS MEUS SANT( 

Sorrisos e desencantos 
cqnvivem num só caminho, 
na própria vida dos Santos, 
há flores e muito espinho. 

São Pedro 

Irmãos nossos perdidos na incerteza, 
até São Pedro revelou fraqueza. 

Primeiro duvidou, depois- temeu 

e por três vezes renegou Jesus; 
de Cristo ouviu Indagação pungente, 
momentos antes da subld<J à Cruz. 

Dobrado à Fé, de tudo se arrepende 
e renovado, e forte, e ·combatlvo, 
estende ao mundo excelsa confissão: 
- "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vlv< 

Esse ato de humildade e Fé suprema 
Jesus recolhe, ó gratidão 'st,~blime, 
elege Pedro fundador da Igreja, 
na base - Cefas - o seu nome Imprime 

Lançai as redes pua a pesc:a (Lc 

Protesto firme de Fé 
São Pedro logo traduz, 
disposto a mudar de pesca, 
garante, humilde, a Jesus: 

De Paz, de Amor, de Justiça, 
há tanta e tanta sede! 
Senhor, "em Tua Palavra, lançarei a r 
5,5). 

São José 

Padroeiro dos moribundos, 
entrego-te minha sorte, 
confio no teu amparo 
no dia de minha morte . ... 

Santo ~ostinho 

Humilde, no meu cantinho, 
à luz da Fé, que detestas, 
"creio", com Santo Agostinho, 
"em coisas não manifestas". 

São Tomás~de Aquino 

"Tomás, que queres em troca, bem e1 

de mim?" 

Ao sábio do saber divino, 
comove essa expressão -de amor. 
Resposta de Tomás de Aquino: 
Qu4!!~~ Jesus! "Só Tu, Senhor!" 



ÇA DIVINA 
1\s expressões entre aspas sao do Auto da 
a, de Gil Vicente, no trecho da paráfrase 
mida do Stabat Ma ter, de Santo Agostinho, 
esentado em Lisboa, no ano de 1508. 

ím e Qdette, a. bem-amada, em plena Espanha, 
wo nos comove, ao som da castanhola; 
re dos filhos, a saudade nos apanha 
Virgem das Mercês nos vela e nos consola. 

Sevilha, 8 de março de 1990 

v 
LOUVOR AOS MEUS SANTOS 

isos e desencantos 
~ivem num só caminho, 
>rópria vida dos Santos, 
'/ores e muito espinho. 

São Pedro 

éios nossos perdidos na incerteza, 
São Pedro revelou fraqueza. 

neiro duvidou, depcis temeu 

r três vezes renegou Jesus; 
:risto ouviu Indagação pungente, 
1entos antes da subida à Cruz. 

rado à Fé, de tudo ae arrepende 
~ovado, e forte, e ·combativo, 
~e ao mundo excelsa confissão: 
u és o Cristo, o FilhO do Deus vivo!" 

! ato de humildade e Fé suprema 
,s recolhe, ó gratidão s1,1blime, 
e Pedro fundador dtJ Igreja, 
lase- Cefas- o seu nome Imprime. 

Lançai as redes para a pesca (Lc 5,4} 

:esto firme de Fé 
Pedro logo traduz, 
osto a mudar de pesca, 
rnte, humilde, a Jesus: 

Daz, de Amor, de Justiça, 
anta e tanta sede! 
hor, "em Tua Palavra, lançarei a rede" (Lc 

São José 

roelro dos moribundos, 
·ego-te minha sorte, 
fio no teu amparo 
clla de minha morte. " 

Santo 4gostinho 

lide, no meu cantinho, 
rz da Fé, que detestas, 
elo", com Santo Agostinho, 

coisas não manifestas". 

São Tomás:cle Aquino 

imás, que queres em troca, bem escreveste 
mim?" 

sábio do saber divino, 
ove essa expressão de amor. 

iposta de Tomás de Aquino: 
ero Jesus! "Só Tu, Senhor!" 

Geraldo Bezerra de Menezes 

São Bernardo 

Caminha o Filho a provocar assombro, 
vergado à Cruz, o seu divino fardo. 
- Oh! chaga dolorosa do meu ombro! 
Exclama o Bom Jesus a São Bernardo. 

São Domingos 

Há muito, São Domingos me protege, 
de sua imagem, fiz um relicário. 
O santo, vencedor de tanto herege, 
deu aos cristãos as contas do Rosário. 

Com muita Fé, suplico a São Domingos: 
- Guardai-me da maldade e seus respingos. 

São Francisco 

A Igreja está em risco, 
o mundo desnorteado? 
Ouçamos São Francisco: 
"O Amor não é amado" 

Por ter Fra Angélico 
na Fé seu escudo, 
orou noite inteira: 
"Meu Deus e meu tudo!" 

Sio Geraldo 

Patrono meu, São Geraldo, 
a paz de Cristo me traga, 
confio no teu respaldo, 
ó santo Bispo de Braga. 

Braga, Portugal, 19 de fevereiro de 1990 

VI 
A Igreja 

Erguida a Pedra, a luz de Deus lampeja, 
a Esposa do Verbo anuncia o eterno. 
Não é do tempo o Espírito da Igreja, 
nem a destrói o espírito moderno. 

A exemplar Igreja missionária, 
tão solitária e santa, tão sofrida, 
jamais faltou à ordem mllenária 
de erguer o ser humano à Luz da Vida. 

No espaço e no tempo, 
move essa Igreja o anseio mais profundo: 
a Boa Nova a Iluminar o mundo. 

Na Igreja, há tantos valores, 
que a Luz de Cristo alimenta 
e o quadro dos seus doutores 
siquer atinge os quarenta. 

Não quero somente minha, 
nem só de todos os meus, 
a minha Igreja Católica, 
a Santa Igreja de Deus. 

A vida toda persisto 
em declarar-me, onde esteja, 
humilde servo de Cristo 
e filho humilde da Igreja. 

Assim seja! 

VII 
CALEIDOSCÓPIO 

Ode ao monge 

Tranqüilo descendente 
dO,s ~a.dres, do ,d_ese,rto. 

Coluna da Igreja, -
fermento do mundo 
do qual se apartou. 

Escravo livre, 
predestinado, 
no Santo Espírito, 
à lei do Amor. 

Sempre descobre, 
na caridade, 
o Cristo pobre 
no fraco Irmão. 

Vida contemplativa, 
de adoração continua 
na solidão com Deus. 

Casa do Senhor 
construída em silêncio. 

Homem de Deus, 
Imerso em Deus. 

Alma perdida 
na luz divina. 

Tentações 

Por tantas tentações somos tentados, 
os santos não deixaram de sofrê-las; 
sublime exemplo, humildes, preparados, 
entregaram-se a Deus para detê-las. 

Crisol de heróis ou charco de pecados, 
ficamos entre odiá-las e temê-las; 
nem ódio, nem temor de derrotados, 
firmeza, sim, no empenho de vencê-las. 

E quantos homens à fraqueza cedem, 
entregues a daninhas Ilusões, 
do mal escravos, as paixões não medem. 

Oh! Virgem Mãe ampare os filhos seus, 
conduza à paz aflitos corações, 
acenda-lhes a Fé no amor de Deus. 

A crença vaga, . 
convencional, 
o bem afaga 
e nutre o ma.l .. 

Miniaturas 

1937 

Temor da vida, 
pavor da morte, 
fraqueza estranha 
num ser tão forte. 

"Antes", matéria; 
"depois", o nada. 
Quanta miséria, 
meu "camarada". 

Viver em paz, 
viver sem briga, 
fugir à inveja, 
fugír à intriga. 

Em vez de nós, 
eu, muitos eus, 
esquece irmãos, 
esquece Deus. 

Não ao egoísmo, 
sim ao amor, 
mais bela flor 
do Cristianismo. 

Não basta a esmola, 
não basta o d6, 
se fica o pobre 
entregue a só. 

O meu apelo 
não vai além: 
com todo zelo, 
semeie o bem. 

Carente de amor, 
vaidoso, fugaz, 
não se abre a pobre_za, 
não olha p'ra traz. 

Não quero o fastígio 
que pode levar 
ao triste caminho 
do ter e gozar. 

Afirmações 

Saltei abismos, rezando. 

1936 

Sem a força espiritual, os anos enrugariam a uida. 

IRMÃOS, AO FECHAR OS OLHOS, 
NÃd EMPDBREç'AM·os JARDINs , 
CORÔEM DE' ORAÇÕES A MINHA MORTE 

I' 



A Crv~> s.ct, 

TrabalhO Preparatório, àC "Populações "Meridionais'' 
Geraldo Bezerra de Menezes 

O documentário inédito, que I sada para o ilustre a~lgo . pelos documentos, que hei de 
lhe apresentar, o prezado mes
tre e amigo há de achar ra
zoável e natu r ai. :Jepois des
cerei para o meio·dia. a estu-
dar os paulistas, mineiros e 
fluminenses - e para isto (ar
remata o laureado sociólogo, 

vou reproduzir, determinará, "Dos livros que troux.-~. vã0 

quer parecer-me, um acrésci ., ~omente os três . voívmes de 
mo ao capítulo concernente .t.ntônio Bezqrra, parar os quais 

1 
aós dados de fundo ou à ··pe- pediu urgência - t rês admi

quena história de "Populações ráveis repositórios te mar2Vi- · 
Meridionais do Brasil'·, da ex- lhosa ~dição e de ainda 

ce!,:lnte obra de Vasconcelos mais marl.ilhosa memória. L:
Torres dedicada a "Oliveira vros forte e belos, estes. co-

1

: em termos consagradores) 
Viana - Sua vida •3 sua posi- mo só o ' poderi J fazer uma conto com os seus conse-lhos t I 
ção nos estudos brasiielros de 

1 

mental ida. e de . sertanejo cea-I de mestre, a sua erudição de 
socio·logia" (Rio, 1952}. rense. Por e.ste espécime~, co-

1 
sabedo~ e a sua ines9otável 

A t I ri I mo por / mu1tos l. outros, e que I generosidade pare com1go··. ten e o euor para as ex- ' . · · 
_ d ....., •t· d 

1

. vou cacfJ:l vez pa1s admirando I Para melhor entendimento do 
pressoes eo~ .ca. a, sem a- . ~ . 

t ri , b e~-sa raça srng lar e mcontun-1 texto, atente-se nest.? dado im-ta mas an e or - e o serva-
: ,_ - t t ., dível. · I pnrtante: o primeiro volume de ao ue se ., .. oo-3 -- an o a · 1 .. _ 

ç bl.q - ·; '1. d t é" "Comecei a 4er agora os 1 Populaçoes . Meridiona;t~ do 
pu 1caçao ·, 1vro e es r 1a . . 

OI
. . . ·. I "Cearenses''t L1as este folheto Brastl' sat a .público em 1920 

de 1ve1ra tana, como aos . . · 1 ' 

d 
c·. _ I va1 ser lido com ma1s vogar. com 015 subítufos : (História -

estu os a ue se ro oe en- . . . . . . -. . _ ~:L pl p A . Depots 1re1 à Brografta do Bn- Organrzaçao - ?s;cofo~!a} -· 
cetar para ewcreve- os. ss1m 1 . rd "P - -

. . J . ..... ld 8 gadetro Lea ro Bezerra Mon opulaçoes rurais do centro 
se dmge a ose 1.1era o e- · . ., . . . . .. . . 

d M tF.Ifrn - Cre~t que aepo1s des- sul (Pau~1stas - F!um1nensrss 
zerra e enezes: ' b ·r· · · 

·ses su SI os, posso encerrar - Mrne1ros); o segundo volu-
"llustre amigo e mestre a série d~. estudos sobre os 

1 
me (póstomo) iocal!sa "O 

"Com as minhas saudades, sertanejos Jlo norte, e consoli-J C a m peador R.io-Grande!lse" 
as minhas justifi cativas po~ I dâ-los nur a síntese geral e de- I (Rio, 1952). 

r.ão vir eu màsmo levar a sua i ilnitiva, e4 que procurarei (se ~ Há mais. De outr:1 missiva, 
casa os livro&' que me empres- \ a tanto '1e ajudar engenho e I não datada, estas linhas: 
tov. É que uma v·isrta que aqui arte . . . ) /raçar, pelo processo "Envio-lhe peto portado,. a 
me apareceu agor::t mesmo de Tain ,le Demol in, a menta!i- excelente obra de Burtof"l; "Th.::l 
:nesperadamente, me tolhe c dade r,.quela gente no pon~ highlands o f Brazil", que teve 
prazer de ir ter consigc hoje, to de lista d,o. nosso direito á bondade de me emprestar . 
como havia 1Jatado em carta\ p~b~c/ "em face_ da Consti- Muit~ . rhe a,gradaço o ter·-me 
de ontem, para pa~estrarmos \ tu•çaSj - pr~t~nsao oue ta~- perm1hdo conhecer um dos 
1...m pouco, cOm tama:;ha !.ltilí- vez Í / eça enfat1ca e p~da~tes- observadores dos nossos. cos
déjde para mim e tamrnha mas- . ca, 1iís que, quando JUlga-la tumes, que com mais acuidade 

·. 

os estudou e descreveu , DEHe 
obtive certas noç5es do nosso 
antigo· v.iver, que me faltavam, 
pr~ncipalmeite sobre as popu
lações do vale de S. Francisco, 
que são, como já disse o Eucli
des, o "cerne de r.ossa nacio
nalidade'". 

E Burton, - que, "em 1869, 
percorreu o nosso planalto 
central" lá está presente em 
"PopuJações Merid!or.ais do 
Bras;il" (págs. 123 s 124). 

Ainda mais: Vem a baila 
este cartão, também omisso 
quanto à época: ·Ao muito 
ilustre amigo e prezadíssimo 
mestre, o Oliveira Viana cum
primenta afetuosamente; envia 
muito grato, os iivros que teve 
a bondade e generosidade de 
emprestar-lhe, exceto o Anto
nil'. 

Em nova carta, de quadra 
não revelada, diz Oiiveira Via
na a José Geraldo: 

"Vão peloo portador alguns 
dos livros que a sua natural 
generosidade tão frequente
te me favorece. Por agora só 
lhe envio dois dos quatro que 
estão em meu poder: o Antonil 
e o ensaio de Sidney Broock 

sobre Roosevelt. 

"Do Antonil muita coisa lu
crei com a leitura que tiz. Puz
me, por intermédio dele, ao 
corrente de t.lmas certas parti
cu~arídades, que m~ faltavam, 

sobre esse maravilhoso sé
culo 111, o maior de nossa his-
r . 
~ória. Como está vendb, tive 
para com o melindroso volu
me os maiores cuidados e ca
rinhos". E acrescenta: "Se ele 
ftiiQ volta ao lar paterno com as 

vestes mudadas e novas, cul
pa é do seu proprietário, que 
não permBtiu tempo para tal 

transfiguração. Creio, porém, 
que volte com a mesma condi
ção de honrada pobresa, com 
que me veio às mãos, há tam
pos ... u 

Interrompendo a transcrição, 
rea~ço este ponto: a obra de 
Antonil, que é de 1711_, : "Cultu
ra e ·opulência qo BrasW', yem 
citada inúmeras vezes em ·:po
pulações Meridionais" (pàgs . 

14, 15, 1.37 e 20~). 
E volto à epfstola, que con

. tém outro valioso es_clareci· 
mento: ·' 

. · "Recordo-lhe, . a ~ropós:ito, 

que, análoga, à obra de· Anto· 
nil, e ·creio · meSmo que decai· 
cada sobre esta; tal a ·fejção 
do estilo e o esprrito da nar
ração~ há um estudo que se 
achá no volume 30 dos Arqui
vos da Biblioteca Nacior.al. Tem 
por trtulo "Discurso 
com natureza · de 
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O CINQUENTENARIO DE UM LIVRO 

Geraldo Bezerra de Menezes 

o e FEZ CINQÜENTA 

r..o 

m ligeira comunicação ao Conselho 
Federal de Cultura, pronunciei-me 
sobre a signif icação do meio sécu
lo de O Quinze, obra de estréia 
e obra central de Rachei de Quei
roz. 

ao depoimento de Adonias Filho, exege
ta dos escritos da admirável ficcionista e a quem coube 
saudá-1a em sua investidura na Academia Brasileira. 
Sublinhou -o exrmio analista haver aquele romance ~eno
vado, com a Bagaceira, de José América, as bases do ci
clo nordestino de nossas ' letras, abrindo novo processo 
da ficção brasileira. · 

Fez mais. Ressa1toú que o volume espelha uma re
gião de sofrimentos, para valorizá-la no cerne mesmo 
dos problemas humanos. Destacou-lhe o acervo Jemãti
co -a seca, primordialmente; o acervo estitrstico,- na li
nha da expr.essão direta e de incorporação da fala regio
nal; o acervo técnieo, no sentido do processo narrativo 
atualizado. Para afina1 postular, com toda justiça, a 
colocação histórica de Rachei de Queiroz no painel da 
literatura brasileira. 

Af tendes, em sfntese aguda, esclarecedora, o jul
gamento da obra e sua ressonância. 

Outro registro. Não fazia muito, O Quinze fora ob
jeto de considerações e aplausos naquele plenário, quan
do traduzido para o alemão. O Conselheiro Djacir Mene
zes, após relembrar que lhe saudara o lançamento na 
"Folha Acadêmica" dirigida por Bruno Lobo, comentou, 
ex-catedra, a versão germânica, com a notfcia alvissarei
ra, quase um milagre, de que o tradutor conservara a sei
va origi nal do livro. No mesmo d ia, gratfss ima coincidên
cia, o Conselheiro Herberto Salles, a comprovar a reper
cussão além-frontei ras daquelas páginas, exibiu-nos, pu
blicamente, o exemplar da tradução japonesa, ed itada 
em Tóquio. 

Seril suficientes esses dados para evidenciar que 
bem houve a Academia, por intermédio do benemérito 
presidente, Edmo Rodrigues Lutterbach, em celebrar, 
sem conotações nostálgicas, os dez lustros de O Quinze, 
marco de . nossa produção romanesca, não obstante 
escrito por uma jovem situada entre os seus 19 e 20 
anos. 

Pela associação do romântico e do social , o livro é 
de ontem e de hoje. Não sai da moda, não se destual iza. 
Mexeu com o povo. Tocou a sensi bi lidade brasileira. 
Coroam-no 25 edições nacionais e diversas traduções 
estrangeiras. 

No lançamento, aplaudiram-no Augusto Frederico 
Schmidt, Agripino Grieco, Gastão Cruls e outros mais. 
De imediato, foi galardoado com o prêmio da Fundação 
Graça Aranha, ai nda vivo o· seu patrono. 

Ao poeta Augusto Frederico Schmidt, na página 
crftica de agosto de 1930, impressionou o fato cte ser 
mulher, e mulher incrivelmente jovem, a autora daque 
le "livro brasileiro, profundamente -brasileiro", dotado 
da "força direta de contar e de_escrever", capaz de se
guir "uma famflia de retirantes, na sua caminhada, na 
via crucis sem redenção"•e "fixar a tragédia infinita das 
terras calcinadas". 

Neste livro, a temática é nordestina, com pecu
liaridades cearenses. E é nacional. À maneira de Alencar 
ou de Bernardo Guimarães, o nosso Beecher Stowe, e 
raros outros, voltou-se a escritora pará "cenários brasi
leiros, personagens brasileiros, problemas brasileiros". 
Sem preconceitos nativistas, ligou-se ao -nosso complexo 
cultural, aos nossos espaços geográficos, às nossas matrj
zes, não se condicionando à ficção estrangeira. 

Os sofrimentos, • misérias, os fracassos, a desola
ção as desesperanças dos retirantes, os seus dramas, em 
suma, são descrit<>s com realismo. ~ gente de carne e os
so, com mais osso do que carne, que salta dessas .páginas. 

Tudo se condensa neste lance: "Sombras arrastando pas
sos inconscientes, na verdadeira embriaguez da fome" 
(pg. 77). Ou se reflete neste instantâneo: "Na plataforma 
da Estação, uma rapariga magra •. suja, esfarrapada - um 
dos eterAO$ f<tntasmas da seca. •• " (pág. 130).. 

Folgo em não vi slumbrar nenhuma parcial idade em 
O Quinze. Nenhum,o expressão ou frase ~omprometedo
ra, nenhuma intenção de transformá-lo num romance 
pol ftico-ideológico. Nada disso. A despeito da penetra
ção étnica e social, sem formulação cientffica, que ressai 
do conteúdo. 

A sua mensagem - a mensagem sócio-brasileira do 
livro não é artificiosa. t inteiramente espontânea. Não 
está em doutrinações a Iatere, extemporâneas, abusivas, 
ambfguas. Está no tema que se fixa no espaço ou con
texto social da seca, bem assim na paisagem, nos tipos, 
na trama, nos colóquios. 

Despreocupadamente, a autora faz história social. 
pondo em evidêncb a problemática da seca de 1915, 
de qúe fora vftima :;ua famrtia, que teve de fugir aos seus 
horrores. O livro é. no particular, um testemunho; 
a bem dizer, um documentário. E vai mais longe. RetratÇ~ 
a psicologia do povo sofredor, a par do estado de espl-
rito dos seus figurar.tes. · 

Contudo, o esc;opo da moça dos anos 30 era exclu
sivamente literário: compor um romance, tendo por nú
cleo a fuga de uma fam ma do flagelo das secas, revelan
do a vida e o mundo dos retirantes. Mostrou-se irrepreen
sfvel no encadeamento expositivo, ao longo da caminha
da ou itinerário do desespero. Sl!aS páginas ajustam-se 
à definição de Stendhal, em l.e Rouge et le Noir, para 
quem o romance é exatamente isto: " um espelho ao lon
go de um caminho". 

Alcançou êxito. Surpreendente êxito. No Rio, em 
São Paulo, em todo o pa fs. 

Com que vivacidade estil fstica imprimiu densidade 
humana ao meio s0cial, à fisionomia dos seus heróis, 
às suas paixões, á! suéls lutas. Ni:ao, o forte, a marca, 
o esplendor da obra. 

Nascida na capital do Estado, da boa cepa cearense, 
a romancista é fi lha do Ju iz de Direito Daniel de Quei
roz, que financiou a edição original dos mil exemplares 
de O Quinze, e descende, " pelo lado materno, da estir
pe dos Alencar" . Mantém até hoje sua fazenda "Não 
me deixes", no Quixadá. Ela soube, com sua vivência, 
va ler-se dos termos e dizeres, dos costumes e hábitos 
regionais, numa fo rma oral r ica, conquanto simples, 
comunicativa. Preservou as suas passagens do eruditis
mo exibicionista. Não o desmente o t recho escoteiro em 
que alude ao romancista de Quincas Borba, na prosa, o 
fdolo de sua progenitora e a quem ela mesma se sentia 
presa desde menina-moça, conforme confissão e~pressa 
no discurso acadêmico. Eis o trecho de O Quinze: "E a 
moça comparou Dona Inácio àquelas senhoras de alma 
azul, de que falava o Machado de Assi_s ... ... (pg. 84, 
da 11a ed). O artigo que a escritora antepõe ao nome 
de Machado traduz intimidade literária com o criador 
das Mem6n. Póstumas de Brás Cubas. 

Louve-se a lucidez, o encanto, a criatividade das nar
rações e diálogos, constante literária em Rachei de Quei
roz. 

Consenti o auditório numa expansão pessoal e fami
Uar. Guardo de minhas visitas ao Ceará, terra de aveen
gos paternos, lembrança singular. Eu diria estarrecedora. 
lá encontrei, no Cariri, principalmente, - mais Bezerra 
de Menezes que castanhas de caju. Compreende-se que, 
no romance, deparasse. como deparei, em termos de fic
ção que seja, com um possfvel parente.. Delegado .por 
sinal. Não obstante -está no livro..,.. "Alma boa, o ~em
padre Lufs Bezerrál" lpg. 89). · 

Emprestamos. senhoras e senhores, sentido mais. 
amplo à comemoração. Têmo-la por um tributo à ro
mancista, à teatróloga, à cronista, à tradutora e à influ
ente inte1ectual. Em uma palavra, à trajetória, triun
fante e sem tréguas, de Rachei de Queiroz. 

O preito ao livro cinqüentenário envolve os roman
ces que vieram depois: João Miguel, Caminho de Pedras, 
Três Marias e Dora. Doralina. 

Cobre as crônicas reunidas em livros,. que refletem 
arte no escrever e constância no tirocrnio pela imprensa 
- A. Donzela e a 'Moura Torta, 100 Crônicas EscoDüdas, 
O Brasileiro P~o, O Caçador de Tatu. As Meninas . 

. to LBTWFLUIINIKSIS 

e Outras Crônicas e o recentfssimo O Jogador de Sinuca 
e mais Historinhas, reunindo 25 crônicas-contos. 

Compreende as peças, versando o cangaço e o fa na
t ismo. A primeira, Lampião, de 1953, calcada na vida 
do famoso cangacei ro, e distinguida, em São Paulo. com 
o prêmio Saci, reservado à melhor peça do ano; a segun
da, Beata Maria do Egito, que logrou, em 1959, os 
prêmios de Teatro do Instituto Nacional do Livro e da 
Secretaria de Educação do Rio de Jãneiro. 

Repercute nas páginas infantis de O Menino Mágico, 
detentores, em 1969, do prêmio Jabuti de Literatura 
Infantil da Sociedade felipe de Oliveira. 

· Inclui o notável labor da tradutora, que transpôs 
para o nosso idioma, entre o.s que m.e ocorrem, T ois
to i, Memórias; Dostoiewski, .Recordações da Casa dos 
Mortos, Os Demônios, Os Irmãos Karamazo~; Samuel 
Butler, Destino da Carne; Santa Teresa de Jesus, Memó
rias; Charles Chaplin, A História de nünha Vida {co-
traduzida) . · 

Abrange, afinal, sua presença no Conselho Federal 
de Cultura, na Academia Brasileira e na 21 a Sessão da 
Assembléia Geral da ONU, em 1966, onde atuou na 
Comissão de Direitos Humanos. 

O romance Três Marias, na décima edição con
quistou outra láurea da Sociedade Felipe de Olivei
ra. Traduziu-o Fred P. Ellison, ed ição da Universidade 
do Texas. Essas páginas trazem a singularidad~. realça
da pe la crft ica, da narração à base da primeira pessoa 
do singular. · 

Dora, Doralina divide-se em três partes: O livro da 
Senhora, mãe e rival da filha, desenrolado numa fazen
da; o livro da Companhia, a Companhia de Comédias e 
Burletas Brandini Filho, a que Dora se inr.orpo row Q._ 

livro do Comandante, o viv(ssimo Senhor Brandini. 
Suas crônicas são leves, concisas, objetivas. De mui

ta transparência, mu ita comunicabilidade, muito humor. 
E que assombroso senso de observação! Em verdade, 
toda sua obra, revela tais atributos. 

Na oração acadêmica, recorda que asseverara ao an
tecessor, Ministro Cândido Motta Filho, a respeito do 
neto, Nélson Motta: "Eu sou fã do Nelsinho! Fã de fi r
ma reconhecida!" E o Ministro "inchou o peito naque
le orgul ho inocente que só os avós conhecem". 

Numa crônica, alude às moças bem nasc idas e de 
pequeno dote que conseguem estabelecer-se com bom 
marido e casa agradável ("Livro", Rio, 10-1-1976). 

Ressalta, em out ra, esta verificação compromete
dora: "E assim bela e assim vestida e assim pintada e 
formosa começou a lhe pesar o marido enfermiço" 
(100 Crônicas Escolhidas, pg. 151 ). 

Atente-se na interrogação, saborosamente cívica: 
"Pois, diga-se o que quiser, este Brasil é grande, não é 
mesmo? {lb., pg. 1141. 

Agora, odespreocupado f ilosofar: "A cada ano, a 
cada dia, a cada hora e minuto, você tem me 10s vida 
dentro de si (lp., pg. 187). 

I 

As crônicaJ de O -Caçador de Tatu fo ram selecio
nadas e apresentadas por Herman Lima (Rio, 1957). 
E alvo de consagrado!' artigo de Gilberto Amado. 

Paulo Ronai afirma qúe submeteu as 100 Crônicas 
Escolhidas a um teste dé réleitura, do qual safram elas 
perfeitas, sem um arranhão (Rachei de Queiroz ou a 
complexa naturalidade - " Revista Brasileira de Cultu
t"a" out.-dez. de 19'71, pg. 85). 

Em 1957, o conjunto de sua obra propiciou à es
crJtora o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasi
leira, que anos mais tarde - 1977, precisamente - aco· 
lheu-a, abrindo fase nova não só à sua história, mas à 
vida cultural brasileira. ·faz pouco, chegou ao nosso Pe
tit Trianon outra escritora de renome - Dinah Silveira 
de Queiroz, filha de Alarico Silveira, figur-a aureolada 
de nossa literatura regionalista. 

Não se aeve esquecer que a Academra Fluminense 
jeu exemplo de pioneirismo. Há mais de vinte anos, re
cebeu entre os titulares a educadora e filóloga Alberti- 1 

na Fortuna, ex~presidente desta Casa. Hoje, além da 
_mestra de Aspectos Fonnais da Língua Portuguesa, abri-

n02S 
_,.., .. .. .-..:..-~"~-.... ~Yyy ·cxx =xxr =r -·-- - ra ·· - -- - z - - z ===···· r ··s= =· · ··· · a · · · •= =•nzs •· s s =s ...... - er -- ns - a· ... o - ·a - a·- a·ac "' c "' ... . c · ; - - ~ · g ~~ - ... , ".a·c c t "·· -· · · .. ·•h···· ···· e· ·"'· J··· · ·v .... a· ,.. , ~ 



" 

A ACADEMIA FLUMINENSE HOMENAGEIA RACHEL DE QUEIROZ 

gamos a romancista Maria Alice Barroso, autora de Um 
Homem para Matar e História de um Casamento, e Maria 
da Conceição Pires de Melo (Manita), a poetisa de So
nhos. 

Lembro que, em crônica de 2 de setembro de 1911, 
publicada no "Jornal do Brasil", Carlos de Laet s<:~lientou 
que não descansaria enquanto não visse, entre os mem· 
bros efetivos da Academia Brasileira, "uma das duas 
da~Ns. dentre as. mui~ - dizia ele - que ora nos 
abrilhantam a literatura". No ano seguinte, - consul
te-se o artigo de 27 de junho de 1912, exarado no "Jor
nal do .Brasil"- mandou à mesa uma proposta indicando 
parã' Correspondente Carolina Michaellis, "a quem deve
mos, , - asseverava · o indômito polemista - nós, os ami
gos do idioma português, tão acurados e completos estu-. 
dos filológicos e fiter-ários". 

..Os escritos da h-omenageada deram pretexto ao fa
moso "louvado para Rachei de Queiroz", do poeta 
Man-uel Bandeira. Despeço-me, e já é tempo, reproduzin
do-o; 

Louvo o Padre, louvo o Filho, 
o Espírito Santo louvo. 
Louvo Rachei, minha amiga, · 
nata e flor do nosso povo. 

Louvo o seu romance O Quinze 
e outros três; louvo as Três 
Marias especialmente, 
mais minhas que de vocês. 

a cronista gostosa. 
.... ouvo o seu teatro: Lampião 
e a nossa Beata Maria, 
mas chega de louvação, 
porque, por mais que a louvemos, 
nunca a louvaremos bem, 
Em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo, amém. 

Saudação a Rachei de Queiroz, em 17 de setembro 
de 1980, na sessão magna da Academia Fluminense de 
Letras comemorativa de meio século da publicação de 
"O Quinze". 

'til&. I!" 1.0MI 
PAI'ELARIA AII'RICA 

EIIGE TUDO PARA 
lUTUDANTU. 
ELOI MENORES PREÇOS 

--.:·~·· AW• ana 
~A a 
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RACHEL DE QUEffiOZ 
FALADE · 

O QUINZE 
R 

o ano de 1929, certa mocinha do Ceará, que 
.já se iniciara como jornalista, começou a es
crever um livro. 
Fazia-o à noite, a lápis, em cadernos de cole

gial. Escrevia a maior parte do tempo estirada no soalho 
da sala, junto ao lampião de querosene que passava a noi
te aceso para clarear o casarão; naqueles tempos a luz 
elétrica não chegara ainda ao sftio Pice, na Parangaba. 

Tinha a moça que trabalhar escondido porque andava 
· muito magrinha e a mãe temia vê-la acabar tfsica, per

dendo o sono e varando as noites a escrever literatices. 

O tema do 1ivro se baseava em assunto que era en
tão ~ ainda é hoje a preocupaçio comtante da terfa: a 
seca. A seca estava sempre presente, como um mal de 
famflia, no ambiente da moça sertaneja, que · tinha no 
sangue, por parte de pai e mãe, a herança de vár~as ae
rações de sertanejos do Ouixadá. Tanto que o título da• 
do pela autora à sua história- "O Quinze"- tftulo que 
mais tarde tanta gente de fora estranhou, ali parecia não 
carecer de explicações. No Nordeste as grandes secas 
são conhecidas e guardadas na memória do povo pela de
zena final do ano em que ocorreram; e assim se diz o 
"setente e sete" (1977), "O Quinze", "O Dezenove", 
"O Trinta e dois". 

Pronto o livrinho (ninguém em casa, nem a autora, 
se atrevera a chamá-lo de "romance") lido, discutido 
na roda da família, criticado, muito pouco elogiado (a
quela gente era entendida de IE:tras, severa, exigente e 
pouco dada a triunfalismos) resolveu-se a publicação . 
Entre pais e irmãos ninguém chegou à ousadia de imagi
nar um contacto com editoras do sul-maravilha. Tratou
se de edição local, contratou-se a tipografia Urânia, com 
o mestre Camarão, que cobrou onze mil réis por pá
gina impressa: arredondada, chegou a dois contos de réis 
a conta, que o pai assumiu. Um pintor amigo desenhou 
a capa, que a autora detestou mas não teve a coragem 
de recusar, capa que aliás foi suprimida à segunda edi
ção; como suprimido também nessa edição segunda foi 
o prefácio explicativo em que a timidez da estreante, 
altamente apavorada, tentava assumir ares desenvoltos, 
senão petulantes. 

Outro amigo, escritor temporariamente na terra, 
deu endereços do Rio, São Paulo e mais cidades impor
tantes. E, assim, o livrinho tomou o seu ita no Norte e, 
para surpresa geral, deu sorte. Livro é como gente, aci
ma de tudo precisa ter sorte. Quanta obra excelente 
passa por af, despercebida, simplesmente porque não 
dá sorte. 

\ 

Ademais, aqueles tempos eram diferentes, o meio 
literário menor, o número de títulos publicados muito 
mais escasso; e os crfticos andavam de bom humor, sei 
lá, desejosos talvez de novidades. 

Daí por diante todo mundo sabe a história, o peque
no livro e sua jovem autora sobreviveram, e neste mês de 
agosto completaram cinqüenta anos - ele de idade, ela 
de carreira. 

Conto assim a aventura de "O Quinze" na terceira 
pessoa, porque é justamente como me sinto a respeito, 
uma terceira pessoa. O livro e a moça, ~ue é que têm 
mais comigo, a velha senhora vivida que Ó$ contempla 
dos longes desta -distância de meio século? 

Livr-os. eu -ii')Sto de dizer, são como filho, a gente os 
concebe e os põe na vida, depois eles _g;inham o mundo 
.por conta própria. Agradam, desagradam, sobrevivem, 
morrem. Como gente, jguais à gente. Esse af está sobre
vivendo. Mais pelo drama que tenta espelhar do que por · 
méritos próprios; mais pela força das pessoas que ainda 
hoje povoam e padecem no Nordeste, do que pela ex
celência dos retratos. 

E a autora - bem, a autora. Tantos anos, tanta vi
da, cicatrizes, bons momentos, o amar e o sofrer - todos 
sabemos como isso altera, desgasta e marca. Dizem que 
as mudanças que o tempo opera nas células do corpo 
são tão intensas e radicais que, de sete em sete anos, nin
guém tem mais em si a substância antiga, está todo re
novado e substitu f do. Sendo assim, em cinqüenta anos, 
sete vezes me troquei, vejam bem! 

Então, as generosas palavras de louvor ditas aqui 
não são para mim, são para a moça, embora me pareçam, 
mesmo para ela, extremamente exageradas, excessivas. 
E a moça, onde existir e se ainda existe, que as ente
soure no seu cofre de guardados: à velha senhora não ca
be nenhum direito a tais grinaldas. 

Resta porém o carinho, o calor afetuoso das pala
vras amigas, a alegria de estar aqui a comemorar o meio 
centenário de uma criação de papel e tinta a que vocês, 
com o seu generoso apreço, suscitam vida, quentura de 
sangue, presença real. E em nome da mocinha desapare
cida, sete vezes transformada, a velha senhora agradece 
de todo o coração. 

Palavras de Rachei de Queiroz, em agradecimento às 
homenagens que lhe foram prestadas pela Academia 
Fluminense, pelo cinqüentenário do O Quinze. 

-.....: 

~Gráfica Falcão 
editora ltda. 

A Academia Fluminense atingiu um de seus 
mais altos momentos culturais, ao comemorar os 
cinqüenta anos do romance "O Quinze" e prestar 
homenagem ã escritora Rachei de Queiroz, a pri
meira mulher a integrar o quadro de imortais da 
Academia Brasileira. A expressiva solenidade con
tou com a .presença do mundo intelectual flumi
nense4 juntando-se â homenagem as demais entida
des culturais do Estado do Rio de Janeiro4 pelos 
seus presidentes e representantes, além de autorida
des--e estudantes. 

Papelaria Falcão 

PADRONIZA. 
• Padronizados para 

todos os fins 

• Uvros Fiscais 
Comerciais Contábei$ 

e MATERlAL ESCOLAR 
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seECTOS 
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JUR I o··Jcos 
QUES.T ÃQ~ Sô' \ 

to:Jica Franceza, apresentam _ todos os ,attr1~~~' \ 
In lspensaveis á concei tuaça.o do ía.cto s .• 

' sã ~upcriores c cxtericr es ao Individuo, lmp~n-
. d sob fôrma obrlgatorla . Se o caracter Int r n-

..,.,.. -- · · ·::: :- ~ dos factos rociaes, n a. concepção. do autor 
\r Al:_'! rl R egras do M€thodo SOC'Iolog~o, é este torça. 
I i'~ ·r rativa. c coercit iva. em VIrtude da qual se · · • oc ao individuo (13) , esse tambcm o caracter 

J rmseco d as convenções collect ivas . 1 

Ahi teriamos expost-o a su a._ c~mceltulç~ 
, iologica, baseado o estudo n a opmiao d e Emtle 

EAES SOLIDARISTAS PRESIDIRAM Á ELABORAÇÃO DO PRO- cr~c,~~o~. porém , acresce~tar q~e a s ua.a. 

JECTO Dr LEI QRGANICA DA JUSTIÇA· DO TRABALHO c nceituação jundica so se n ao COJ:\Cte t izou,. 11 
'L I ' ais tC'mpo , porque se cons iderava. - confor~e 

I - A EVOLUÇAO JURIDICA 

Dict adas p a ra a t tcnder aos reclamos de dc 
·n ada.s épocas, as normas juridicas nã :> pc
p rever as exigencias todas do por vir. D 'ahi. 

.mentos renovadores no campo do dire ito , 
re,·ogação d e innumeros dl.>positivos e a 
ele n vvas instituicôes . 
·rvamos, a cada instante. novR.s m a ni

de vida da. sciencia juridlcR. . E ' que o 
n ã o se !undamentR. em prlncipios esta

Em outras p alavras , elle não para, não 
),-. t: rn ..... ~..-1~ . De evolução em evoluçã~ . esta sem

imcnto. em marcha. Para que cor
a sua verdadeira finalidade, ha que 

r com o anda r dos t e mpos , obedecendo a 
imposições, recebendo .- continuamente. 

selvas d e vitnlldade. Não h a duvida, "só 
sociedade lmmutavel !ôra possive l con
um direito immutavel , uma lei que 

1on~Prvasse indefin idamente a su~t razão orlg i
o seu alca nce preest abe:ecido, ó seu ob
p r ed eterminado" ( 1) . 

sentid :>, p oderiamos I azPr pra<;a de 
outnt.<; cit acões . Para tan t o , as fon -

e scass~iain . antes sobejam . Não busca 
t od avi a , o argumen t o de autoridade. o 
S. Thom a::J proclamc·u-o fraco, injirmis

Recorreremos, antes, aos factos, c estes 5€ 
de falar, irrespon divelmente, por 

I coPciu0 c!R. lição do autor__ cmmcn~ de A 
· " - .. , rnacla Ret•isiontsta" - " a diSCiplmaçao do tra-

claro junst·a e sociologo, qucstoci de po~!C14 , 1 b Ih m phenomeno isola d o d o di reito, do 
decidit! as a golpes de ch atua lho c _a patas d~ ~· 0 _u suas in st ituições r-u regras funda• 
cav~llo nas corr~rl!l.s da p raça. pubhca.. . ' t' 0 aeL reforma soc iaL ha vivid o demasta.q.o 

Equivale dizer : negava-se, entre no3. a Cl'I~ - AC~. a d profcSI'or F ol.ch n a introd.u cçao 
tcncta da questão socta.J, que, segundo L er oy - 1 pala v~M- 0 d ri 

1
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discip linas 1ur idioas. 

Bca nl ieu, não é mais do que a aspir ação int<'n- po dwo . cdta a p"'oce•sual de · las corpor da 
sa elo operRrio por uma situ ação melhor. Jui- 1 D~rccll o a . Y r " ' 
va vam-n'a er:oneamente, simp les agitações mo- · aJO" (14) • 
mentaneao3. 

Referimo-nos , tã.o só, aosc onflictos collecti
tivos do trabalho ele ;1a turcza economica. poi~ , 
que os de natu reza juridica, a lém de menos ire - 1 

quentes , não apresentam "' mesma gravidad('. 1 

Allás, vem a ponto notar que os con flic t os col
Jectivos de n atureza economicR. é q ue constituem, 
na opinião dos estudlooos d o d ireito social , "o 
clima proprio dos tribun aes do trabalho". 

Cerrando os olhos a realidade. os nossos ho
mens não attentavam nas condições e.;pecialis
simas do aooumpto . Presos ao tradlcionali•mo 
das praxes judiciR.rias, proferiam 

r-Ha que A'l dec isões dos d lssidios t rah alh!S• 
não !ica.-scm suj eit os no<; va;;nres e tardan
da justi<?a orclin ~ria . fazia-se mis t er a cria· 
ela Justiça d o Tra b all1o . Até agora. o que 

notad o é a cxistenc ia d~ duas jurisctle
a zendo as mais desagr :1d a veis con.se. 1 
. No projecto ele o r ganizaçã o d a justiça ., 

t rabalho . - a.pr eS(> n tado no Sr . Ministro 
a commissão encarregadR. d e elaborai-o. para. 

cumprido o disposto n o art: 139 d a Cons
içáo. p rojecto que, visto etn seu con j unto, 

obra digna dos m aiores encom :os. - es t a jus 
ça c-ompor-se-h"' ele tribunaes au tonomos e 

'lentes, cln or ganização corpor at iva e p ar i
assim d ist ribu iclos : a.) tn 'Jun ae<; Jocaes, 

mun icipio ou <I istricto (Jun t3s de Concilia-
e julgamen to ) ; b) t r lbunat's <:sta cloae 5 

~una es · Rc~ionacs ): c) um Tribunal Nacio
(Tribunal N ac ion a l do Trab a lho ) . 
Não cntra.rcmos em minucü s n a aprecla.r..ãO 

0 projecto . TodR.vla, diremos que os seus eia
lorcs não foram retrogrados , nem de vanea-. 
chimeras. E' que cllcs n ão p ercleram de 
aqucllc conceit o profundo de G ira.ul t : -

:to o leg is lador pensa no p~CS€nte, não 
ed ifica r p ara a eternidade . 

- PHASES DO PROBLEMA !>O TRABAL:ItQ 
NO DIREITO BRASILEIHO 

]){' t a nta rclc,·ancia p a rR a R:>luoão da ques 
,e- QC'i<11 são as conY<'nções C"'ll ~"c tl\';:t.s que Al 
s BP7.f'lTA. ~r~ndC' <'f:itUdlc!->o ctofi a.~umpt 

i h l '"'lcli('n-sociaf'H C'm nOo-~a. pRtri.-1. JláO tPVP d 
cn1 affinnar q ur o prnhklnR. d o t rabal 

rC' !l-0 brn..o;ilf' lro atraY<"~"'"lll tl't"!; phiNS : 
IIIO<"rlo.vld Ao - - 1113:1-I RSR; H! Llberd 
u•!l,.mo. rp<>C'a do~ "ontractoe . lnd 

o que oo · - ··-- - -
de 19 de Março de 1931. "pri-

m e•ra inicil\tivt>. ~ysthcmat i ca no se ntido ela or
gani?açáo rac ional do trabalho em no~~ pniz ' ' , 
regulou a mater ia syndical, 1a.nçando a bt\se de 
con quista< futurn.s. o de n . 21 . 761 , de 23 de 
Agosto de 1932. veio regular a conven ção col
lectiva. cont.iel crnndo-n como "o ajuste re lativo 
ns cooelicóes elo trt\b<tlho. conciu!da entre um 
ou varios· empreg-nc.iores , os entre ::;yndicntos ou 
q tHdque r outro n.grupru11Cnto d e empregn.dorcs C' 
~yn dicntoo . ou qualquer outra agrupamento ele 

e m p regados" . 
A c.u ta Polltica de 1934 . na ai. "i" do Rr -

tigo 121 , manda va que a lei orcl i nari:~. reconhe
cesse as convenções collectivas elo trabalho, jn
corporanclo-as ao systhema elo nosso direito po
s itivo . P nra que attendida esta dis pos\ção cons
tituciona l, di scutiR-se. betn o sabemos. 11:1. Ca 
marn. dos Deputados um projecto de organizn.
ção da justiçn. do trnba lhO. 

T ambem o art igo 137. do Estatuto de No· 
ven1bro . em seus inci~os un." e "b ' ' , mnn cla. f\ 
legislação do tr:~.baiho observt>r os contraclos col
lecti vos concluídos pelas associações, legalmen
te re conhecida.s . de emprega.dorcs, a.rtistas c 
especialistas applicando-as t\ todos os emprega
dos . trabalhadores, artistM e especialistas que 
ellas repre . .,entam: devendo estes contractos es
tipular obri~torl!tmente a sua dura.ção, a im
porta ncia e ns modalidades elo.> salarios , a. dis
ciplina anterior e o horario elo trabalho. 

O caracter nomativo da con~nc;l\o fal-ll 
destacar-se do contracto collect!vo. que , apenAA, 
t em em vista o trabalho ou serviço. E' o que se 
c:epreh ende dos ensinR.mentos dos grandes mes
tres de legislação social, entre outrOR, Stnz het
rn.er, ca,·nelutti Cioffi, Pip Sema, Folch e Oli 
v eira V ianna que, no Brastl , é o maior theorico 
e o mais completo conhecedor da technica 
novo direito. 

- · l RRR-1030: Ill l Oq:a n i7.açt.o, oonven 
collrctl\·a• cto trnbRlhn. (1 5) 

E~ta pha"<' cta on:ani7aci\o .1urirli('A d o tl't, .. 
haJhn. denmol-a . 11ão ha cluvicl1, 1\ Rcvo!U <'Ao• 

1930. e compr('\wnde, além c1 ,1;; ('<)nvcnç;,.._s 
Icctiva;;. entre mttrM. a> s<'guint<'s <'onqul6-

- - leis de :!cr i a.~. lei~ dC' organizaçã() do5 
icatos, seguros pnrn opcrnrlns. hygiene nas: 
ca.•. repr('sC'ntação ele traha.lhador('S, fiscal~ 
> elo trnbaiho nas fabrira.s , 1untas de eon-

iac;ão. ca.rleiras J>rof iss ionacR, apo.~ntadori 
pensá<'s. fi scalização do trab:tlho da mulher'.\ 
das crianças, nacionallzação do trabalho, sa.1 

minimo. 

VI - A ORGANIZAÇAO DA CLASSE OPERAR!•~ 
- O SYNDICALISMO - A VERDADEm;\i 
E UNICA SOLUÇAO DA QUESTAO SOCIALI 

Nada mais rawavcl - e temos. por d esne -4 
C('Ssario de monstrai-o - do que a o r ganizaçjj,(j' 
da classe operaria por meio de a.s '>Qeiaçóes pa.r a. 
que os inter('sses individuaes e colleetivos deí 

••cus membros n ão sej am coliocado.S · em planO< 
.... qmda rio . Não h a ve mos d e mi<-tér remontar:3 á.• diversas phnscs historie~>. d esde ·á antigul 
t!:><le occ iden t.t l até á idad e m édia , onde já :!xiS 
tiam esses nuclcos sociaes sob a d enominaç ã.ol 
d " cor porações . Trat :t-sc de n ecessidade que sel 
n•m Impondo a t m vés dos tempos, embora aJgu-j 
mas vezes re p ellida, como se deu quando d a 
iH'oclamaçiío da le i Lc Chapeilier, em 1791, qj 
lH'Ohib ia as associ nções profisslona.es. 

A's corpor a ções moc\ernas d á -se .o nome · 
}'ynclicalos, e constiluem um fac tor indispens~ 
vel á propr la r egu! a.m entação juridica. ~o tra...l,. 
hil!hO . I 

Mesmo os que se não en contram ao cor; 
t·ente da questão tr n.b alhist a , m esmo os que vt..; 
Yetn a lh e ios aos problemas e a spirações do paiz,J 
n ão desconhecem a funcção social elo syndi• 
<·ato. Só unida e orga.nizada n est as a.ssociações.l 
a classe traba lhadora poderia est udar as suaáf 
necessidad es e defender os s eus à1reitos contra.; 
o~ abusos d a classe que lhe é econcnnicament e:: 
m ais forte. Sem o ·apoio e o reconhecimento! 
offiçial, s em o controle do governo, esta.':! medi.
<.las não passari a m , entretanto, •. daquillo que oo 
francezes d enominam l ' assistence par .soi même-,j 
que foi a ba.se deste movimento a-."SSCiacionista.j 

Razão por que o decreto 19.770, de 19 del 
Março d e 1931, que r egulou .' e m • nosso paiz a' 
organização dos syndicatos profk<;Sionaes, "tra.
cando rumos claros , trR.nsformava , o syndiea.to! 
rm organismo de direito pul>Jico.' :representandc>' 
junto da actm.inistração ·um '.:interesse profi~ 
na!" ( 16) • A lei.. brasileira !.f reconhece a. esse-1. 
agrupamentos capacidade -pa.I>a,l:fion&~,oo!! .. OOn.oi 
venção coUectiva.:do~balhO.Ê-- - · · Em summa., consoante a lição destes sabe-

c;ores profundos no assumpto, deve ter-se em 
conta nos contraetos oo!lectivos: o trabalho; n as 
convenções: as normas. Estes, na verdade, os • ---bos . · ··7' o · syúdieallstilo~er~~_;;a~- · -tri\ÇOS tund amentaes da. d ifferenciaçáo de a.m-t\. _ • · ~,.... 

As duvidas existentes result&.m de que o problemas da "questão social~ se :tôr' praticact 
contracto collcctlvo do trR.balho , q'ue apenas de · <_te a ccordo com o genla.t-especlfico(;ds.~ :raça. ist 
'"''" ~' w"'"'"'o ~mo "um• •~umu>•<" '· ~m P"OO"~'""'C:dout<<n~ko.(-= 
ou feixe d e contractas individuaes" (Olive iu "-~paçóes polltioas,.Sé!nfoobjectr~,!~revol~j 
V)nnn!\_) . t-#' ~n ... 14_ ..... .1 p o r ·. ~- ri • r~,a1"A Q1TlJ)~~Q-Cl0 l" -~ ~m ...,.!fl~~truci:ÍVQ8. - COntidOS >~'X 
nas d uas accepçoe~ . . ,. d --b. ·t· . ~~,_.,.,_,.._<> · vi 

o decreto 21 . 761, a que R.liUdimos, regul ador ·~,"~~~ ~ Jcc.ávos pra.ttcos, de melhOria. d as e<>n.--"1 
dR. convenção colleétlva, institu iu os dois typo.,, ~{vo · 1 a VI a do mundo t~balhador, pelo ~ 
Isto é a " c c·nvenção-contracto" e a "convenção- .lv mento do bem estar llldiVldua.l do O""' 1 , . _ \1'10 e do esp1rito de OOO"" - ""'- ' 
lei " . Na Cor~stituição de 34, havia a convençao · ade. (l7 ) ..-vra ça<>.,_e 190lidarie-J 
cC'ilect lva, DR.O pern~Ittmdo dUVIda. Na car ta . O movimento s ndlca - ~ 
Politlca de 10 de Novembro, a. convenção cone c- itar-se á.~ influenc?;n~ dt!u~fi? deve, 'POis,. ~u 
tlva ê denominada contracto cc;>llectivo, com vt- olltlcos, oomo não deve ~bs~~~s de reglinea 
sivel unpropr1edade tecllnica. Nao se faz a. neces- !amar irrC'Conciliaveis os' interCSS:m~nte, p ro-l 
sariR. difterenciação. ('mpregados. Na verdade não .e ~~ J~tró<"s 

p ortanto , além da medida~'jurisdiccional dos ue "le prolctanat moder'ne te;d ou ~rnge 
tribunaes elo trabalho, que é a "sentença col- c-on.•titner ••ne tota!ité indépend.ante u[
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Jectiva", proferida pelos seus juizes, e que_ con_:;- t.•e de .•e re?onnaitrc nn bicn commU?Í ~vec ~ 
tit ue uma. das ultimas conquistas da Jeg1slaçao "!ssc opposce", como pondem Ja.cquea Mart.-
social, existe , ainda, p~tra dirimir os conflicto~ m (18). 
oriundos das Telações entre empregad os e pa- Em t...cs assumptos, r<'lcvR. acrl'ntuR.l' nlio-
trões , a "s :>lução convenciOnal " , modalidade! os e~polgam princ1pios apr('go~clorPl'l dP. tra.n5

. , 
m a is antiga, e!fectuada entre as p artes em con- ormaçoes radicnes, qu<'. a feicáo bolchevi~ta. l!p
flicto, assis t idas por um fecundo instrumento <'iam para a destrtllção ela organi;o:nção poltt!co• 
; u ridico, que lhe garante a obrigatoriedade. Con- ononuca dommantc- nn.s .<Ocicclndes modrrna: , 1 

slderamol-a como a sentença coilectiva., mere- the.<e que defcndr_mo.~. rl'latiVH. a intcn·<'n<'ã J 
cecto ra ele Ílpplauso, p or issO que traz c01ns1go 0 Estado na~ questoe.~ gran,..,mas stngida~ -: n-' 
a ~anç<io !ega! evidenciando que o pOder publico 1~ 0

. capltal c 0 traoolho, visa. un:caml'nt<'. li. 
n ão abandono~ ele todas essas questões relevan-1 ucao do ~roblema. tal ('on:o V11 rtrns ric ca.1• . . TO O prCVIR. - 7!C1n. C(!ptfallsmo opprC!OT nJ: tfl, 
tlssimfl.s Jog!camente. resultantes da rel\ltdadc pcrttriado 1'el'oluccionano ( Hll. • , 
econo~uca. c .·ntempoianea. . . Para C'stabPlecer a..~ ronclicóe~ elo tr~thalho, 

Nao ha Jogar, neste _rapiclO bosquejo sobre fim de que <'ilas náo fiqu<'m ' Intrirament-c Pn• 
a lguns aspectos . da. questao do traba lho. par a o r<'gues RO arbitno do s part<'<. 0 E,tarlo nfH> prc · 
ex~me dos Jimttes n c·r m at ivos dR. convenção e 1sa. adhcrir 11. qualquer rtnutrmn 011 ,ysth~m•• 
p a i R. o e_studo das sancções assegu ra.ctoras de s_u" olltico-economico . E<t<- intcn·rnrtnni.•mll A ()' 
appllcaçao. Ate a_gorR. a extensão <~;as convençoeF PS~Itado. como n0!-o diz Orirrl<> .' 0 ,. . um& CY<'• 
collecUvas tem stdo subord inad a a competenc1a u-:ao historica,. verificado no proprto 'temp<'l, por 
do Mmistro d o Trabalh o. O projecto de le i ma expenenCirt, c r~pr<'st•nvmrto a&<>lm. um• 
organica da Justiça do Trabniho dá aos tribunaes mperatlvo d<'stn. cvoh,c-áo. uma: ' nect'SS\dad'!l' 
c•s" <><m<p9-ten.cia --nor.ma.tiva. , Ao juiz · pl'Oiator 11llucllvel dcsles tempos (20' . 

A LEGISLAÇAO DO TRABALHO E AS 
~;!F.ICULDADES DA ESTABILIZAÇAO JU-

compe te exten der a decisão no cas:> de conflicto 
parcial num es tabelecimento ou empreza, a ,;o
dos os empregados dn. mesma empreza ou est"'· 
be lecimento. que tenham nelles identicR.S fLin
cçôes ou cathegorias - podend o ir além esta 
competencia. O Tribunal prolator fica, no sy~ · 
~do~nr.o.l.e.c.tll..-.all.t_orlzado a ordenar a ex· 

·ciá. de ,·irmo.s ao EOnc·::>ntro elo po,·o dor. onsra- l 
riO!> e dos pobres, promovendo por t oct-:>s oo inews 
ut!l1ss!m as reformas de n ela <>OCJ.al. Acha- 1 

va 1nesmo con yemente. como ctecl.a.rou em 1887, 
e1n ~u discurso aos oper a.nos francezes , a in
terven ção, em justa m ed id a, dos p oder?o3 publt · 
c.os nestas questões, cor,siderando-a ob!'a de sal
't'a ção social , " pois a e lles compete p roteger e 

. salvaguardar os yerdadeiros interesses doe ci
dadãos•· . 

. · E ' bem que se divu !gu rm estes f ac:t;os como 
um protesto a s . desarrazoad as yerrlna~ lcon t ra a 
Igreja, cOntidas 110 tr~ ba.Jho sobre " A Questao 
Socta.l e o Catholicis mo", rte Joaquim Pti:u n ta 

· Afim de que possam o·, m a n ter a.s trad trms 
cbr.istãs do p ovo brasileiro, p rec isamos volt ar 
a s 'nossas á ten Çóes par a e.>;es problemas . E n a o 
foi outro o sen tido do R.pDe:o f eit 0 L'Or Limr.t 
n~umm.orui , o 'grand e apo&tolo do Direito. á J,llO
C!dade estudiosa b rasileira . en1 uma ·' Olemmáa· 
de de; colac;ã o de 15rau . Vem de m olde transcre 
>el-o . - - " Dedicai -yos. com a c u ltu ra do \ 'OSSO 

·. ~nt€nd imento e a purez:L do vosso coracáo -
.ao act' ·ento de um estado socia l melhor . em que. 
cuia vez ma's, o d ireito dos fr~o:'O;; e dos oppri
inidos seja uma re? ildade 111tJ.ngP·el . Só as
sim a obra do j urU;M. será um tnbut o m sign e 
á · civilização chr istã" . 

Eis ah!. Não !:e trat a . com o <:e Tê. de pura 
dem agogia, mas d:o un11. r ealld 3. d 3 Yi ,·a , palp i
tante . 

VIII - UM DILEMMA U.!PERIOS O 

. . . · Os Tê~·P.':'11 ~a ':- ~1S pi?_l :t ordem &o:: la 1, o:; qu~ 
t;ra.~nam en1 nla .J.3 a.s r ede J.s elo goyernn. en con
travam-se no dilema nnpenOGO : Uma de 
du.aõ : -
· a) ou soluc ionariam , jundicamen te , 

· eonfllc!os, que v1sam " a e stlqulaçao el e 
COlld iÇoes de trabalho . especi a lment" nova<. ta
bella.s de s a la.rios". tão frequen tes nas relacóes 
e ?-tre patrões e empre .-: ados. ampa r ando. as5im, 
a . toda um<t class-e de<>fa.vor<?c icl" · que. impacien
te . . el'ha u st l-. d~s!lluclida . reagi a. rm cl~f?.• a, cte 
e.eus d ire itos: ou , R revés, bl mdiffer en t es aos 
grayes problemas ele n ossa época, a.ssistiriam , 
trequentement <" . a o de,e nrolar d as m<'s m a,<; sc~
r ... a.s. con1 a~ suas vio.lenclas e os seus çles~speros. 

_ !'fOt~Ye is pubhcistas. conhFcect or es profun
dOs dt>s pl1eno!11CilOR :·c conomtco ~ Zl<)C I 8 <! S . procl-a
mam. formal <: expltcit~mrn te . o ct ire ik > que 
a~tste a.; classes operar!~-' dr clcfcnclcr. u n g71'
õu.s et rostro. os ~cus direi tos H•mprc qur 11e 
lhes não offereçam mews Je~;ac.> para soluçao 
d !'sSf's contllcto.• . 

S-5 Oó qUf' h .. lTI'C'ln ~ tut~ ._"'l .t_. trarr ~..; . ('I _ ru
silan ime~. t.ran<-II:<'lll qu•nrl'> rJ~ J1C'' ... ri" llm 
dll"~ l to. Ha. _1"' , - ·-tf::t R nbr-~ n,I'"\11 Ut11r,.,t ·:tl rln: Jl'P"'· 
rtn;:: A Ide-.~ do 01rr 1t "" P.~,-~,.,.,. n rutr1r rJo um 
epcr~tl. J'J ,.Idf('a. t-OC'f"fr 
ari~tna de.rta ld~a. d 
I.IXO!utamen te ... ...,._,. 
<Io -ClD . 

\~U l • •··· · · 
'Por \UO 

d.I:z:Ia que a luta 
ra.cter 
· T oda" \&. ~ bo-m de ,.,.r que para a dde.;& 
theL'!! na.., nm- pr<' r t:•mos co\V'c~r 1\~ lado 
• I{obbes ou I h~ r' r:. n T"'C0~1.h'!~,..ndn l. to,.ra ccm.n 
b a.s,. do dtrelto dP: F.ccrrn u ("1 \\ f\ f'Plr. \' ~n.rlq tt ~:..a 
base na r ao:ao pur• ou 11 .1 "ont~ rl~ d"> m d tv lr\n<> 
cu do po,·o, dt:o ~\~or .r. ron. Hlrr;:\nd(l a •.urrr, .. ~O. 
de reYolu~bes Ytclcnta~& o pracc.: ::.o clr .. ant: ~ n\t?P
to daé ~ocledader," . Tr"ta-.,- . c vi c\~ntcmrnt~. rio 
lncorit-estaYel dirctto de rc~ t · tt'nCla ~rtiY " qur 
o· propno direito pul>llco chn~tao concec\e co:11<' 
caso extremo dr l t:'6 l t ll11::t drf€ ~1 1 .:-:oclal ·, Y?r. 

. 'J):lsti).o de Athayde . · Cnd ;caróc• polt t •cas. 1?:}6 
p a gs . 15 e 17 -- e I \'e3 de la J3;·1rrr S. J - O 
<X;nceito Christfi.o da Cidndc , t yp . do J 
Com . - Rio. H? 28. pa!; . 46). Em ·,-rrd3.de . 
sumpto é delica cli~rimo . 

· Se reconhecemos o c\treito c1a. ~ r c •;e. na au 
t>.en cia d,e meios lega€s p ara. d' r':;llr o.:; d lE:sldiOS 
~nomicos. é por que en ca r am <Ji, o assumpto d~ 
a.ccordo co1n o ensin a tnen to de ~t:!Y a Er;~ur . con ... 
sid~rando-o como o d ueito d a gu zrra. para. aA. 
na-ções, que não deve ser u iSaclo slôn h.o em ulti 
ma extrenudade. quando E"- tlv~r <bsoluta con
,·kcao do seu d ire i t o. e d epois d~ esgotados to-
(i.os· os meios conciliatonos . · 

· - Nin guem ousario. n egar os incon Ye nientes 
in n umeros das grBve s e d os l oc!.;-ou t s . Dl.s&> 
thcs, lin has acin1a, d e sus reo :::·cu ssão na paz 
soe1al. Pois \)em : n ão dispu ninmos, h a bem 
pouco, de m eios lega-es para !>OIUC~onal - os . O 
desinteresse em torno d essas qu 2st~s era um 
f acto . Quando n1uito. a lguns 11omens publlcos. 

· ·t'.Kpontaneamente . en,·idaYam os Eeu s esfor c;os 
p.a,ra. 11armonizar a s\tuacáo . Era o mais alto 
ponto a oncle podia cl1ega1: a a cç-io conci iiaclora . 
era. ·o " non plus ultra" na pl1 as~ à o asenteJsmo 
d o Estado . De sorte que estas rJUest ões gr aYis-
s i:mas· n c a ,·an1. po r tnt ciro. ã n1erce de corações 
generosos. . . Nenl<um fundamento juridtco . 
N.ada regulado por Je i . Tudo suje1to a :ntere&Y>...'. 
de ordem pessoa l . 
· · Por seu lado. a classe op c:-ar la. se:;ura. de 
aeu s d treitos, não tergn ·ersa Ya. _"lá O rE' cu ava , n ã , 
.cedia.. E nem s~ com prellenrlel'l a nue. em tae::; 
cond ir.ões. €ll a esn1o1·ece.:>se c u !:apitul a.s::e . 

.. Urg1a , po1s, .s~~·nss-e n1os d25::, 3. ~;tuat_:â.o 
mala e temerosa . 

c o llercntem ente. os nc.::-:"s~ n, a;.or~ s n ão S" 
eom.pra~~a1n en1 a.5.5wtu· a ~ 1nzsn1aa :..:ena.s. 
:E!l'l ccnsequencia , 

IX - O DIRZITO L'EU MAIS t'M P ASSO EM 
TERRAS DE S ANTA C:H.1.' Z 

r;stes problemas for am arr ancad os 
:~- ·.c) as Lc~ões para a l\1 <1 d a n~:·dade 
tuc~onal" . Tra.nsforn1ou-Ee í.\ sit\l lt ção. 
·urna yez 1nais. conside rcn10S . 

-Ao Estado. apenas a mant en <:a da 
.SQclal . contra. os cxce;;sos e prot.: ••.os el e grevi s 
tas . E IS. não fa.z muitos annoh. o pc-nS8m::ento 
dom111ante entre nós. Abancltma nclo a s pesqu i
zas acuradas. as 111da ?;ac:ã<>s profundas Eob rc a 
\ •lda, eC01101111CCI, € SOCltJ l do p~lZ , Q.S n_'"lc.' n : hfl
tte-1.,_ :;_ .l-"".\2.l"'.c'· l rn~ n:·~r , t:> ,... n r1 - rf'.~ 1 '11 n o R,.' "l'Yl rk 
qu~.:5tãd . 11.,.0 U:f' p~f1 H 1"1 ·1 •,1 ·~ Ct u &:i ' · •nv· r ~ 
E.a1.am-Ee .. t ão ~o1neni-: con1 o ;; ~;.cu -- cff{· ~. t n~ 1m 
rt;edlatc~ Poclci'-se-!a· d izer : " ! tc an m n i<.to , c 
llrrut a.,·arn -~: a utO. e: n ão eah l 1!11 dlóto . " 

~.!.3. S . e,·lden-+:emente:. nào eran1 al:'enas a:; 
c lau-es em liti;::io q u e C';s.se& con fli•:t<:s d!: n1t'.l
r<;::a. e con c m icã. af fectayam . '"~~t-o que rep·r
c.utlam . t a1nbem. e gTa nrlenl'=n:e . &obre a pro
pna. n da nacw nal. r ondo em cl1oqu e o bem 
est ar da f a mil1a bra~ildra . 

. A que&táo tmpunil a. port anto. sclu c;ão de-
!Init. ':'a . 

~ Qu~ m edidas t-0111 R.ran1 r-s -:D::... ~nn&3.Y?U' -r.el05 
destinos dn n " r-1 , ... r p1 r ~r l r- t.. ')l·;:"'r 0 pr ~hlr111 a 
soc:al pr::-si l ei:i.·~? f' cP:rnttJ .... ~-t. r '"' C .... 11T2,.!-1 111 ao &:> ~ 
cialtóm o" Ao Ccmmu n t::;m o: Ao Anll:·cl'lismo? AO 
fl~Cl ~ n10 ? r-- :i ..., , 

Qli" ~, :- r:-:-~111 . 
o I> ' ·j ') m.,., , .,. 
''U!1' ~ ·.n:- ·p.Jd :- ;L ' ·n11 rh, h .~ n, est a :- .~oc1a1· · 
ae:· .t~V~Cl Y t •: ,.. l::::-.s r; -- CJ.,'-.trr-'? Ap:"l1:1. .3 i.s1o - : 

Qbpd('rr-r :'l n1. an.<:-, unpp··ntl'.' •"'lS clr r-?a li clad~~ 
nora.E-. E !01 ~0. Não con-&entlr~n-, J ica.'::'s.cm Rn 
arbttrto dtl.~ p~rt r- ~ a n1crC' r de N·!U('Õe .. ..; ~ prch .. 
udi\!-. l'~ TO blC"n1:-:~, b d!"' 1~Jl1 Rnha r<"lf·,·~nC' I a. Nãn :=:P. 
descu:rlrHiln1 cJn <o; Jnt....,rf't--.'-P,., ct m; ~ru po:.; l itigrtn
te~ ""f,_ n F';._: t;:trln ~n ;n t tr ,·r ~-- . 11 t" prC'ro~:li:.n· ::~.~ 
d e t"'r;:H> rJp rltrtt r C" :\1) c c fllllll'l.ln rl n d :1.-.. fnrcA~ ~1 -
C lU~- TP.!H\ti\n1P ci _\ ;H· (':'lq f' ill.f'l'l·\' dru i r cJ(',C:.--..;.t, 
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O CINQÜENTENÁRIO DE UM LIVRO 

... ~-; ., 

Geraldo Bezerra de Menezes ' - ' .. 

Ü Quinze FEZ CINQÜENTA 
,~~~~- m ligeira comunicação ao Conselho 

Federal de Cultura, pronunciei-me 
sobre a significação do meio sécu
lo de O Quinze, obra de estréia 
e obra central de Rachei de Quei-

~····- roz. 
Recorri ao depoimento de Adonias Filho, exege-

ta dos escritos da admirável ficclonista e a quem coube 
saudá-la em sua investidura na Academia Brasileira. 
Sublinhou o ex f mio analista haver aquele .romance ~eno
vado, com a Bagaceira, de José Américo, as bases do ci
clo nordestino · de nossas'letras, abrindo novo processo 
de ficçfo brasileira. · · · · 

Faz mais. R=altou' que ·o volume espelha uma re
gião de sofrimentos, para valorizá-la no cerne mesmo 
dos problemas hu!llanos. !;)estacou-lho p acervo Jemãti
co - a seca, primordialmente; o acervo est)l fstico, · na li
nha da expressão .direta e da Incorporação da fala regio
nal; o acervo técnico, no sentido do processo narrativo 
atualizado. Para affna1 postular, com toda justiça, a 
colocação histórica de Rachei. de Queir.oz ·no painel da 
literatura brasileira. 

Af tendes, em sfntese aguda, eSclarecedora, o jul
gam·ento da obra e sua ressonância. 

Outro registro. Não fazia muito, O Quinze fora ob
jeto de considerações e aplausos naquele plenário, quan
do traduzido para o alemão. O Conselheiro Djacir Mene
lA~, Apó• relnmbrnr que lhe tnudara o lonçomonto no 
"Folha Acudrlmlca" dlrlyldu por Bruno Lobo, comentou, 
ex-catedra, a vers~o germânica, com a noticia alvissarei· 
ra, quase um milagre, de que o tradutor conservara a sei
va original do livro: No mesmo dia, gratfssima coincidên
cia, o Conselheiro Herberto Salles, a comprovar a reper· 
cussão além-fronte iras daquelas páginas, exibi~·nos, pu
blicamente, o exemplar da tradução japonesa, editada 
em Tóquio. 

Seril''"suficientes esses dados para evidenciar que 
bem houvtt a Academia, por intermédio do benemérito 
presidente, Edmo nodrigues Lulterbach, em cele~>rar, 
sem conotações nostálgicas, os dez lustros de O Qwnze , 
marco de nossa produção romanesca, não obstante 
escrito por uma jovem situada entre os seus 19 e 20 
anos. 

Pela associação do romântico e do social, o livro é 
de ontem o de hoje. Não sai da moda, não se destualiza. 
Mexeu com o povo. Tocou a sensibilidade brasileira. 
Coroam-no 25 edições nacionais e diversas traduções 
estrangeiras. 

No lançamento, aplaudiram-no Augusto Frodcrico 
Schmidt, Agripino Grieco, Gastão Cruls e outros rnais. 
De imediato, foi galardoado com o prêmio da Fundação 
Graça Aranha, ainda vivo o· seu patrono. 

Ao poeta Augusto Frederico Schmidt, na página 
critica de agosto de 1930, impressionou o fato ile ser 
mulher, e mulher incrivelmente jovem, a autora daque 
le "livro brasileiro, profundamente brasileiro", dotado 
da "força direta de contar e de_ escrever", capaz de s.e· 
guir "uma famflia de retirantes, na sua caminhada, na 
via crucis sem redenção"· e "fixar a tragédia infinita das 
terias calcinadas.,. 

Neste livro, a temática é nordestina, com pecu
liaridades cearenses. E é nacional. À maneira de Alencar 
ou de Bernardo Guimarles, o noao Beacher Stowe, e 
raros outros voltou-se a escritora para "cen6rlos brasi
leiros, ~agens brasileiros, ptoblemu brasileiros". 
Sem preconceitos nativistas, ligou-w ao n.ouo complex? · 
cultural - nos10t •paços ~"ic;os, illllOSWI maln· 
._, n6d .. condicionando i ficçio estrangeira. 

Os sofrimeotol. • mis.érias, os fracassos, • dasoUI
ção .s dasesperança.s dos retirante$, os seu$ drama.5, em 
suma, são de=ito• com realismo. ~gente de carne a os
so, com mais o"o do que carne, que salta dessas páginas. 

Tudo se condensa neste lance: "Sombras arrastando pas
sos inconsciente$, na verdadeira embriaguez da fome" 
{pg. 77). Ou se roflote neste lnstantãneo: "Na plataforma 
da Estação, uma rapariga magra,_ suja, esfarrapada -um 
douwnos fan~ dawca._" (pág. 130). 
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- e Outras Crônicas e o recentfssimo O Jogador de Sinuca . _ Folgo em não-visl umbrar nenhuma parcialidade em 
o Quinze. NenhÚma expressão ou frase ~omprometedo· e mais Historinhas, reunindo 25 crônicas-contos, .. · . r· 
ra, nenhuma inten' ão de transformá-lo num romance Compreende as peças, versando o cangaço e o fana- . 

tismo. A primeira, Lampião, de 1953, calcada ·na vida polftico-ideológico. ~ada disso. A despeito da penetra: . 'd s- p 1 
ção étnica e social,'.\sem formulação cientffica, que ressar do famoso cangacerro, e distingur a, em ao au o. com ' 

j o prêmio Saci, reservado à melhor peça do ano; a seguri~ do conteúdo. . ·, · . 959 · ' 
A sua mensa'gem - a mensagem sócio· brasileira -do da, Beata Maria do Egito, que logrou, em 1 • ... os 'j . 

livro não é artifiçlósa. · ~ Inteiramente ~spontânea .. Não prêmios de Teatro do Instituto Naciona_l do_,Uvr_o e !ta.J 
está em doutrinações a latere, extemporâneas, abusivas, Secretaria de EducaçA'o do Rio de Janeiro. • , .. 
ambfguas. Está 'nó )tema J:lUe se fixa no espaço ou con- Repercute nas páginas infantis de O Meninci' Mági_Ç~, 
texto social.da seca', bem assim na paisagem, nos tipos, detentor~. em 1969, do prêmio Jabuti de Litera~r.P 
na trama, nos colÓQuios. . . . . . Infantil da Sociedade Felipe. de Oli~eira. . . .. .. ·.. , .. 

O~preocupadrímente, a autora faz história social, inclui o notável labor da tradutora, que. transpôs 
pondo em evidi!ncb a problemática da seca de 1915, para o nosso idioma, entre çs _que me ocorrem, .Tols-
de que fora vltima sua famflia. que tave de fugir aos seus toi, Memórias; Dostoi.ewski, .. Il.e!;!)rdações .da . Casa .. 
horrorei. ··o· ·uvro1 6, no particular, um tastemunho; . Mortos, Os Demônios, Os lrmiios Karamazol(; 
a bem dizer, lim documentário. E vai mais longe. Retratil Butler, Destino da Carne; Santa Teresa de Jesus, 
a psicologia do poyo sofredor, a par do estado· de espf- rias; Charles Chapl,in, A História de minha Vi\la 
rito dos seus figura'ntes: · .. · ' · . traduzida). 

. Contudd, o escopo 'da moça ilps anos 30 era exclu- Abrange, afinal, sua presença no Conselho ·Federal ' . 
sivamente literárlo::cómpor um romance, tendo por nú- de Cultura, na Academia Brasileira e na 21a Sessão da 
cleo a fuga de uma; famflia do flagelo das seca~, revelan- Assembléia Geral da ONU, em 1966, onde atuou ' oa 
do a vida e o mundo dos retirantes. Mostrou-se rrrepreen- Comissão de Direitos Humanos. · ' .. ·' ·. " ••· .. 
sfvel no encadeamento 'expositivo, ao longo da caminha- o romance Três Marias, na décima edição con- · 
da ou itinerário dÓ desespero. Suas páginas ajustam-se quistou outra I áurea da Sociedade_ Felipe de Olivei·' 
ri definição de Stendhal, ~m Le Rouge et le Noir, para ra. Traduziu-o Frad P. Ellison, adrçao da Unrvar&rdade ·' 
quem o romance é exatamente isto: "um espelho ao lon- do Texas. Essas páginas trazem a singularldad•, realça-
go de um caminho''• · do pelo critico, da narração à base da primei ra pa11oa 

Alcançou êxito. Surpreendente ôxlto. No Rio, om du "singular. . 
São Paulo, em todo' o pais. Doru, Doralina divide-se em três partes: O lrvro da 

Com que vivacidade estilfstica imprimiu densidade Senhora, mãe e rival da filha, desenrolado numa fa 
humana ao meio: ~oci~l. ã fis ionomia dos seus heróis, da; 0 livro Ja Companhia, a Companhra de r 
às suas paixões,""rlí":suas- lutas . . Nisto, o fol'te, a marca. Burletas Brandini Filho, a que Qora se •nc:oroorm• 
o esplendor da obra. livro do Comandante, o vivfssimo Senhor r 

Nascida na capital do Estado, da boa cepa cearense, Suas crônicas são leves, concisas, objetivas, De mui- , 
a romancista é filha do Juiz de Direito Daniol de Quei· ta transparúnciu, rnuitu cornunicubilidudo, multo humor .. 
roz, que financiou a edição original dos mil exemplares E que assombroso senso de observação! Em verdade,_ 
de O Quinze, a descende, "pelo lado materno, da estrr- toda sua obra, revela tais a tributos. 
po dos Alencar". Mantém até hoje suo fazenda "Nilo Na oração acadêmica, recorda que asseverara ao an· 
me deixes", no Quixadá. Ela soube, com sua vivência, tecessor, Ministro Cândido Motta Filho, a respeito do 
valer-se dos termos e dizeres, dos costumes e hábitos neto, Nélson Motta: " Eu sou fã do Nelsinhol Fã de frr-
regionais, numa forma oral rica, conquanto simP_I~s, ma reconhecida!" E 0 Ministro "inchou o peito naque-
comunicativa. Preservou as suas passagens do erudrtrs· le orgulho inocente que só os avós conhecem". . 
mo exibicion ista. Não o desmente o trecho escoteiro em Numa crônica, alude às moças bem nascidas e de 
que alude ao romancista de Quincas Borba, na prosa, 0 pequeno dote que conseguem estabelecer-se Com bom 
fdolo da sua progenitora a a quem ala mesma se sentia marido 8 casa agradávei(" Livro", Rio, 10-1-1976). 
presa desde menina-moça, conforme confissão expressa Ressalta, em outra, esta verificação compromete· 
no discurso acadêmico. Eis o trecho de O Quinze : "E a dora: "E assim bela e assim vestida e assim pintada e 
moça comparou Dona Inácio ãquelas senhoras de alma formosa começou a lhe pesar 0 marido enfermiço" 
azul, de que falava o Machado de Assi_s .. . " · (pg. 84, (100 CrôuiCliS Escolliidas, pg. 151 ). . 
da 11• ed). O artigo que a ~critora antepõe ao nome Atente-se na in terrogação, saborosamente .cfvica 
de Machado traduz Intimidade liter~ria com o criador "Pois. diga-se 0 que quiser, este Brasil é grande, 
das Mem6rias Póstumas de Brás Cuba. mesmo? (lb. , pg. 114). 

louve-se a lucidez, o encanto, a criatividade das nar· 
rações e diálogos,-constante literária em !Uchel de Quei· 
roz. 

Consenti o auditório numa expansão pessoal a fami
liar. Guardo de minhas visitas ao Cearã, terra de avoen
gos paternos, lembrança singular. Eu diria estarrecedora. 
U encontrei, nó Cariri, principalmente, - mais Bezerra 
de Menezes que castanhas de caju. Compreende-se que, 
no romance, deparaose, como deparei, um !Airmos de fic
ção que seja, çom um P<mrval pareota. Delegado, por 
sinal. Nio obstante - esú no livro ~ "Alma boa, o com
padre Lufs Bazerr•l'~ Ipg. 89). · 

Emprestamos. . senhoras e senhores, sentido mais 
amplo à comemoraçlo. Tlmo-Ja por um tributo ã ro· 
mancista. 6 teatróloga, · à cronista, 'à tradutora a à Influ
ente lnte1ectual. · Em uma palavra, à trajetória, triun
fante e sem trég11as, de Rachei de Queiroz. 

Agora, o . despreocupado filosofar: "A cada 
cada dia, a cada hora e minuto, você tem meQOS 
dentro de si (lb., pg. 187). 

As crônica; de O ·caçador de Tatu foram
nadas e apresentadas por Herman Lima lRio, 
'E alvo de consagrador artigo de Gilberto Amado. 

. Paulo Ronai afirma qúe submeteu as 100 
Escolhidas a um teste de releitura, do qual 
perfeitas, .sem. um arranhã'o (Rachei de Q...;iroz 
complexa naturalidade - "Revista Brasileira. de 
r•" out.-dez. de 11171, pg. 85). . . _ 

Em 1957, o conjunto de sua obra propiciou à 
critora o Prêmio Machado da A"is, da Academia 
I eira, que anos mais tarde - 1977, oraclsarner1ta ·-
lheu·a, abrindo fase nova nfo s6 ã sua história, 
vida cultural brasileira. Faz pouco, chegou ao no:oso ·.-~~ 
tit Trianon outra escritora de renome -
de Queirqz, filha de Alarico Silveira, figur-a aur•ec,lacla~l 
de nossa li teratura regionalista. O preito ao livro clnqüentenário envolve os roman

ces que vieram depois: Joio Miguel, <::aminho de Pedras, 
Três Marias e Dora, Doralina. Não se aeve esquecer que a Academra 

Cobre as .crônicas reunidas em livros, que refletem leu exemplo de pioneirismo. Há mais de 
arte no escrever 8 constáncla no tlrocfnlo pela imprensa cobou entre os titulares a educadora e · 1'11óhxra ·.~i!)ertlí 
_ A Donzela e a Moura Torta, 100 Crônicas Escolhidas, na Fortuna, ex-presidente dena 

. O Baliileiro Pupleio; O Caçador.de Tatu, .~ Menilw ... .. mestra .da Aspectos Formais dl! LínJ:U3 

\ 

A ACADEMIA FLUMJ'NENSE HOMENAGEIA RACHEL DE QUEIROZ 

a romancista Maria Alice Barroso, autora de Um 
para Matar e História de um Casamento · e Maria 

.!i:ónceição Pires de Melo (Manita), a poetis~ de So-
nhos.• 
\•''•.lembro que, em crônica de 2 de setembro de 1911, 

I no "Jornal do Brasil", Carlos de laet salientou 
descansaria enquanto não visse, entre os mem· 

da Academia Brasileira, "uma das duas 
· dentre as. muita.s. - dizia ele - que ora nos 

abdlllantam a. literatura". No ano seguinte, - consul
t•sa lo artigo de 27 de junho de 19l2, exarado no " Jor-

db.Brasil"- mandou à mesa uma p.-oposta indicando 
.Q)rrespondenta Carolina Michaellis, "a quem deve

asseverava" o Indômito polemista - nós, os ami
fdioma pórtUljUês, tão acurados e completos estu-. 

fjlológicos e liter-ários". . . . . ·.,·. . ... .. 
· . .cbs ascritos da honÍena9eada deram pretexto ao fa

"louvado pera Rachei de Queiroz", do poeta 
Bandeira. Despeço-me, e já é tempo, reproduzin-

·~·;louvo o Padre, louvo o Filho, 
· , e> <Espírito Santo louvo. 

•.Louvo Rachei, minha amiga, 
.,nata e flor do nosso povo. 

, Louvo o seu romance O Quinze 
e outros três; louvo as Três 

tMarias especialmente, 
·mais minhas que de vocês. 

a cronista gostosa. . 
o seu teatro : Lampião 

e a nossa Beata Maria, 
rmos chega de louvação, 
''porque, por mais que a louvemos, 
nuncn n louvaremos bem, 
l::m nome do l'ai, do Filho 

• ~do Espírito Santo , amém. 

-saudação a Rachei de Queiioz, em 17 de setembro 
1980, na sessão magna da Academia Fhuninense de 

de ~eio século da publicação de 

RACHEL DE QUEIROZ 
.... . . ~ ~ 

•• • .;.1 

FALA DE 
-~ '( . O QUINZE 

• 

o ano de . 1929, certa m'ocinha do Ceará, que 
.já se iniciara como jornalista, começou a es-
crever um livro. ··.. . . 
Fazia-o à noite, a lápis, em cadernos de cole

gial. Escrevia a maior parte do tempo estirada no soalho 
da sala, junto ao lampião de querosene que passava a noi· 
te aceso para clarear o casarA'o; ·naqueles tempos a luz 
elétrica não cheQara ainda ao sitio Pice, na Parangaba. 

•• • f. 

Tinha a moça qua trabalhai'escoridido porque andava 
muito magrinha e a m~a temia .vê;la acabar tfsica, per
dendo o sono e varando· as noites á escrever literatices. 

:~ ~ · ~. 

O tema dÓ livro se baseavir -~m ·I!Hllnto que era en
tro e ainda ti ho~ e preoeuPaçA:O:cimstante da terra: a 
seca. A seca ·estava semp<e presente, como um ma I de 
famOia, rio ·ambõente ·'da mOçir titrtilnefà, que· tinha no 
sangue, por parte de pai ·e mfe,-·a herança da várias ge
rações de toirtanejos do . QuJxa~: -Tanto que o titulo de
do pela autora 6 sue história ~. "O Quinze" -titulo que 
mais tarde tanta gente de fora estranhou, ali parecia não 
carecer de explicações. No Nordeste as grandes secas 
são conhecidas e guardadas na memória do povo pela de
zena final do ano em que ocorreram; e. assim se diz o 
"setente e sete" 0977), "O Quinze", "O Dezenove", 
"O Trinta e dois". 

Ad.mais, aqueles tempos eram diferentes, o meio 
literário menor, o número de trtulos publicados muito 
mais escasso; e os crfticos andavam de bom humor, sei 
lá, desejosos talvez de novidades. 

Da( por diante todo mundo sabe a história, o peque· 
no livro e sua jovem autora sobreviveram, e neste mês de 
agosto completaram cinqüenta anos - ele de idade, ela 
de carreira. 

Conto assim a aventura de "O Quinze" na terceira 
peuoa, porque é justamente.como me sinto a respeito, . 
uma tercelr• peuo1. O livro e a moça, <li-!•· é qu' .têm 
mais comigo, 1 velho senhora vivida _que o$ contempla 
dos longes dest1 dirtância de meio s<lculo? .. 

Livros, eu -eosto da dizer, são como filho, a génte ~ · · 
concebe e os põe no vida, depois elas g;a'nham o mundo 
.por conta p.-óp.-i1. Agradam, desagradam, sobrevivem, 
morrem. Como gente, iguais à gente. Essa a ( está sobre
vivendo. Mais pelo drama que tenta espelhar do que por · 
méritos próprios; mais pela força das pessoas que ainda 
hoje povoam a padecem no Nordeste, do que pela ex
celência dos retratos. 

E a autora - bem, a autora. Tantos anos, tanta vi
da, cicatrizes, bons momentos, o amar e o sofrer -todos 
sabemos como isso altera, desgasta e marca. O izem que 
as mudanças que o tempo opera nas células do corpo 
são tão intensas e radicais que, de sete em sete anos, nin· 
guém tem mais em si a substância antiga, está todo re· 
novado e substitufdo. Sendo assim, em cinqüenta anos, 
sete vezes me troquei, vejam bem I 

Então, as generosas palavras de louvor ditas aqui 
não são para mim, são para a moça, embora me pareçam, 
mosmo para eln, extremamente oxngerodas, excessivas. 
E a moça, onde existir c se ainda existe, que as ante· 
soure no seu cofre de guardados: à velha senhor" não ca· 
bc nenhum direito a tais grinaldas. 

Pronto o livrinho (ninguém em casa, nem a autora, 
se atrevera a chamá-lo de "romance") lido, discutido 
na roda da famflia, criticado, muito pouco elogiado (a
quela gente era entendida i:fe f&trâs, severa, exigente e 
pouco dada a triunfalismos) resoiveu-se a publicação. 
Entre pais e irmãos ninguém chegou à ousadia de imagi· 
nar um contacto com editoras do sul-maravilha. Tratou
se do edição local, contratou-se a tipografia Urânio, com 
o mestre Camarão, que cobrou onze mil réis por pá
gina impressa: arredondada, chegou a dois contos de réis 
a conta, que o pai assumiu. Um pintor amigo desenhou 
a capa, que a autora detestou mas não teve a coragem 
de recusar, capa que aliás foi suprimida à segunda edi
ção; como suprimido também nessa edição segunda foi 
o prefácio explicativo em que i timidez da estreante, 
altamente apavorada, tantava assumir ares desenvoltos, 
seniio petulantes. 

Outro amigo, escritor temporttrlamonte na terrtt, 
deu endereços do R i o, São Paulo e mais cidades impor
tantes. E, assim, o livrinho tomou o seu ita no Norte e, 
para surpresa geral, deu sorte. livro é como gente, aci
ma de tudo precisa ter sorte: Quanta obra excelente 
passa por ar, despercebida, simpleSmente porque n~o 

Resta porém o carinho, o calor afetuoso das pala
vras amigas, a alegria de estar aqui a comemorar o meio 
centenário de uma criação de papel e tinta a que vocês, 
com o seu generoso apreço, suscitam vida, quentura de 
sangue, presença real. E em nome da mocinha desapare· 
cirln, soto vozos trnmformndn, n vnlhn snnhor11 numdnnn 
de todo o cor•ç~o. 

dá sorte. 

Palavras de Rachei de Queiroz, em agradecimento às 
homenagens que lhe foram prestadas pela Academia 
Flwninense, pelo cinqüentenário do O Quinze. 

{· " 

·. ~-~ 

A Acatlemia Ffum·inen5e atingiu um de seus 
mais altos momentos ·culturais, ao comemorar os 
cinqüenta anos do romance "O Quinze" e prestar 
homenagem ã escritora Rachei de Queiroz, a pri
meira mulher a integrar, o ·quadro de imortais da 
Academhi Brasileira. A expressiva solenidade con
tou com a presença do· mundõ intelectual flumi
nense, juntilndo~5e A homenagem as demais entida
des· cultu·rais. do Estado do Rio'' de Janeiro, pel'os 
seus presidentes e repreSentantes, além de autorida-
des-e-estudantes. ·. :;· 

\ ~ . 

e::::l==> Gráfica Falcão 
editora ltda. 
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José Geraldo Bezerra de Menezes 

Matricula-se José Geraldo na Faculdade de Di
reito de São Paulo, transferindo-se para a do Recife, 
em outros tempos, Academia de Ciêcias Sociais e 
Jurídicas de Olinda, freqüentada por seu pai, Lean
dro Bezerra Monteiro, de 1847 a 1851. A fundação 
das duas Casas, de São Paulo e Olinda, por lei de 11 

..;. de agosto de 1827, assinala~ entre nós, a criação 
dos cursos jurídicos. O de Olinda instalou-le em 15 
de maio de 1828. 

'>I O estudante fluminense retornCllil às Arcadas ou 
à Faculdade do Largo de São Francisco, por onde se 
forma em ciências jurídicas e sociais. Não examino 
os marcos de sua vida acadêmca; atenho-me a sim
ples registros. 

"f I - Na Faculdade de Direito de( Recife 

Da quadra acadêmica na capital pernambuca
na, conservo, entre muitas, a carta dirigida ao pai 
em 11 de julho de 1981, de que extraio este lance en
cantador: "Há lugares de beleza extrema nesta terra! 
Que luar, o luar do Norte, e que céu! Acho Recife 
uma cidade lindíssima. Os arrecifes, quando o lama
rão se zanga, são um horroroso sublime!" 

Guarda a impressão ao longo da vida. Com ela, 
enfeita os estudos da língua tupi. A uma distância de 
quarenta anos, scilicet, em 1933, redige esta nota: 
"O nome Pernambuco é corrupção da palavra indí
gena Paraná-opuc, que quer dizer quebra-mar, reci
fe, em português. Toda a costa pernanbucana é um 
recife só. O mar alto chama-se /amarão, e o interno, 
entre o recife e a terra firme, lingüeta. O !amarão é 
temível, furioso, e quebra-se contra o arrecifes em 
montanhas de espuma. Nada mais lindo". 

Daquela fase, há outras passagens primorosas. 
Por exemplo~'Embocando o atapu, o jangadeiro bu
zina com pujança e ouve-se longe a voz perdida e 
saudosa ... " 

Em nova impressão, o mesmo ~mbevecimento: 
"Que poesia triste envolve a legendária Olinda!" 
Vem a seguir um protesto de jovem: "O que sobre
modo me constrange a respeito de Olinda, a tradi
cional, é ver a tal mania modernizante de mudanças 
de nomes, ruas, etc. Isto é revoltante!". Vida afora, 
repudia essas alterações inconseqüentes. 

Reproduz velho hábito: "Sentei-me na pedra da 
paciência, onde os estudantes antigamente espera
vam a hora das aulas" (Recife, 28/11/1890). 

Ao tempo, colhe e completa informes, que dei
xa .. inéditos, a respeito dos estudantes que fren
qüentatam a Academia de Olinda em 1851, condis
cípulos do Dr. Leandro Bezerra Monteíro, seu pai. 
Publica-os a revista "Tradição~~ Órgão do Instituto 
Histórico e Geográfico de Petrópolis (n° de out. -
nov. de 1947) 

Na crônica, fala-nos do periódico - "0 Álbum 
- dos Acadêmicos Olindenses - Jornal científico, 
literário e religioso", cujo primeiro número data de 
30 de junho de 1848 (Pernanbuco - Tip. lmpacial 
da ~Aúva Roma & Filhos - Rua da Praia n° 5 -
1849)) fundado por Leandro Bezerra Monteiro. 
Reporta-se a Horas Vagas (poesias) de Joaquim da 
Costa Ribeiro, contando o autor apenas vinte anos, 
prefaciadas por Leandro Bezerra Monteiro e Leandro 
Ribeiro de Siqueira Maciel. 

Esclarece: "Deram-se dessa obra duas edições: a 
primeira do Recife - Tipografia Comercial de Meira 
Henrique - Rua do Colégio n° 20 - 1851; e a se
gunda, do Rio de Janeiro - Tipografia Imperial Ins
tituto Artístico - R~a Primeiro de Março n° 21 -
1871. O livro do mavioso poeta mereceu gerais elo
gios no· Brasil e em Portugal (de Alexandre Hercula
no, por exemplo), e os seus versos foram dos que 
mais se popularizaram tanto ainda no Brasil como 
no próprio Portugal e Colônias, a ponto de os can
cioneiros coligirem muitas dessas poesias, com abs
tração de seu autor, como populares e anônimas. 
Quem não conhece Carolina? 

A .gentil Carolina era bela, 
Com o é bela dos campos a flor; 
No seu rosto brilhava a inocência, 
Nos seus lábios o fogo do amor. 
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O comentarista, ~isar, fala de cátedra. 
"Para distrair as idéias - diz em carta a Félix Gui
sard Filho - mando-lhe duas trovas que há muito 
anos ouvi cantar ao violão: 

A minha terra é S. Paulo, 
Taubaté é meu lugar; fil 1 
Hei de mandá-las buscar. · 

Os trastes que f!fas possuem, 
São fáceis de carregar: 
Duas cuias de congonha 
E um pito para pitar. 

"Sou impenitente apreciador da poesia e da mú
sica popular. Neste ponto, o Nordeste é insuperável. 
Nada como uma serenata, em noite de luar (que 
luar!) a bordo de uma borboleta do Rio S. Francisco, 
em Propriá!..." (Niterói, 19/1/1932). 

Em plena sintonia com esses sentimentos, inter
calo, sem alterar uma sílaba, significativa anotação 
literária de José Geraldo: 

"A.B.C. do Boi Castanho 

Luto vestiram meus campos, 
Vendo que eu sempre morria. 
As árv'res entristeceram, · 
A própria serra gemia, 
O olho d'água chorava 
Que pelos montes corria. 

-"Joaquim Inácio Formiga. Sertão do Cabugy 
extremo norte das províncias do Rio Grande do 

Not;te e Ceará. 
"Estes belos versos fazem até lembrar o divino 

Camões (Lus., III, 84): 

Os altos promotôrios o choraram, 
E dos rios as águas saudosas 
Os semeadQs campos alagaram, 
Com lágrimas correndo piedosas. 

"Quantas e que suaves poesias se não se ouvem 
cantadas e perdidas ao som da viola rude em os fun
dos sertões brasileiros! Como é cheio de encantos 
um desafio dos nômades logiadores em 
Pernambuco!" 

Nas memórias da Academia de Olinda (Turma 
de 1851), refere-se à "bela ode _Despedida do poeta 
Olinto Moreira", publicado no "Album". Destaca-lhe 
esta quadra: 

"Límpidas fontes do cristal mais puro, 
Lindas florinhas de purpúreas cores, 
Relvosas grutas, por onde eu fruia 

Plácidas horas ... " 

Compôs o quadro "Passeios acadêmicos". Os in
terlocutores do entretenimento são o pai e dois fi
lhos, de férias na roç;:~. Uma passagem: 

"- E que vem a ser literatura?" 
" - A sintese do que têm as linguas de mais puro 

para falar; de mais engenhoso e cantante os poetas, 
para tanger na lira; de mais comovente os oradores, 
para persuadir; de mais pitoresco, para descrever e 
colorir os acontecimentos, os hitoriadores. Em su
ma, é o hifen que une o útil e o agradável, a instru
ção e o deleite". 

O pitorescó está presente nos seus cadernos da 
"Mauricéia". Conta-nos um episódio, fruto de tradu
ção disparada: 

Cherchez la femme. Apelidaram assim em Ma
naus a um deputado provincial que dissera num ras
go de eloqüência: Cberchez la femme, - Procurai a 
fama". 

Não esquece de aludir à gíria acadêmica, distan
te e ainda em voga: "bestialóBico - deitar bestialógi
co, "encher lingüiça" ,.,simul~o estudo". 

11 - Na Faculdade de Direito de São Paulo 

Ao concluir o curso, repassa os dias vividos em 
São Paulo, para resumi-los neste desabafo: "Nunca 
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uma terra me deslumbrou tanto!" (Carta de 
9-10-1892). Repetia sempre: "Eu sou paulista de al
ma e formação!". 

A 22 de novembro de 1892, noticia :> resultado 
dos exames a que se submete, encerrando o ciclo 
acadêmico. Os lentes e examinadores: João Mendes 
Júnior, João Monteiro, Villaboim e Vieira de Carva
lho. Diz mais: "Os pontos que caíram em prova oral, 
foram: Contencioso Administrativo, em Direito Ad
ministrativo; Inquirição de testemunhas etc., em 
Prática Forense; Jurisdição e Competência, em Pro
cesso; e Crises, em Economia Política. Saí-me às 
mil maravilhas". 

Formado pelas Arcadas, absorveu - valho-me 
das palavras de Miguel Reate - "o que há de mais 
alto em seu patrimônio, o senso eterno da Beleza e 
da Justiça". Afinal, nem é preciso mencionar outros 
exemplos, a Academia do Largo ,de S. Francisco 
acolheu os poetas Castro Alves e Alvares de Azeve
do, Fagundes Vareta e Vicente de Carvalho e os ju
ristas Ribas e Pedro Lessa, João Mendes e Crispinia
no (v. Miguel Reate, Horizonte do Direito e da Histó
ria ~a. ed., 1977, pág. 270). 

E todo ilusões numa carta ao pai, em 8 de de
zembro de 1892. Tinha 25 anos. "Vejo que preciso 
fazer um tirocínio a seu lado; mas o meu ideal é 
estabelecer-me definitivamente neste grande São 
Paulo". Anseio de moço, que a Providência, nos seus 
desígnios, não consentiu se concretizasse. 

Ombreia com uma juventude luzidia e de 
renome. 

Conquanto sem a tradição da aureolada turma 
de 1870, que congrelÍou Ruy Barbosa, Castro Alves, 8} 
Joaquim Nabuco, Afonso Pena e Rodrigues Alves, a 
sua, formada em 1892, é das mais brilhantes pelo 
curso que realizou e ulterior projeção na vida do 
país. 

"O Estado", de Niterói, número de 8 de dezem
bro de 1932, noticiou o transcurso dos quarenta 
anos de formatura: 

"Os fluminenses - não existindo ainda faculda
des jurídicas no Distrito Federal, os fluminenses que 

.se destinavam ao estudo das ciências sociais e jurídi
cas encaminh~vam-se de preferência à Faculdade de 
Direito de São Paulo, pois além dela somente existia 
a do Recife. 

"Assim, ali concluíram o curso os seguintes 
coestaduanos: Alberto Frederico de Morais Lamego, 
o historiógrafo reputado da Terra Goltacá, advoga
do em Campos, ex-diretor do Liceu de Humanidades 
e membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasi
leiro e da Academia Fluminense; Alexandre Silveira 
Vargas Filho; Alfredo Lopes da Cruz; Aarão da Ro
cha Miranda; José Geraldo Bezerra de Menezes, re
sidente nesta capital, tupinólogo ilustre, professor, 
membro da Academia Fluminense; José Pereira 
Reis P. Sobrinho, ex-secretário-geral do Estado e 
deputado federal; Nicanor Queiroz do Nascimento, 
professor de direito, escritor -e deputado à Câmara 
Federal pela capital da República em várias 
legislaturas. 

"Individualidades de outros Estados - Entre os 
nomes de outros Estados, que se tornaram ilustres 
no cenário nacional, figuram os dos srs. Adalberto 
Guerra Duval, nosso atual embaixador em Berlim; 
Plínio Casado, ex-interventor federal neste Estado, 
antigo deputado, professor de Direito e ministro do 
Supremo Tribunal Federal, ambos gaúchos. 

"Artur Soares de Moura, desembargador à Corte 
de Apelação do Distrito Federal; João Martins de 
Carvalho Mourão, professor de Direito e ministro do 
Supremo Tribunal; José Bonifácio de Andrada e Sil
va Sobrinho, ex-deputado federal e embaixador em 
Lisboa - naturais de Minas; Alberto Sarmento, que, 
por muitos anos, representou São Paulo na Câmara 
dos Deputados, nascido nesse Estado". 

O Professor João Mendes Júnior, paraninfo da 
turma, foi Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Fiel às amizades, José Geraldo não olvida os 
companheiros de mocidade. 

Leiam-se estas linhas do advogado e escritor 
Waldomiro Silveira, autor de Os Caboclos e Nas 
Serras e nas Furnas: "Meu querido José Geraldo: 
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