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f~~~t. 
Talvez seja esse lnté~s ~I o grande e maior livro de Geraldo 

Bezerra de Menezes: a lucidez exemplar da erudita pesquisa tem a objetividade intelectual de 
metodologia mais do que séria e altamente confiável. Marca de ser. 

A dimensão histórico-política dada a esta obra supera sua sólida 
exposição e análise crítica: Geraldo Bezerra de Menezes valoriza a investigação humanista, 
através da vivacidade do estilo e força de sua narrativa. 

Fundador, em termos judiciários, da Justiça do Trabalho, no Brasil, foi 
organizador e primeiro presidente do Tribunal Superior. Viu, de perto, desde a madrugada dos 
bancos acadêmicos, os diversificados painéis da problemática social. Aferiu práticas e teorias na 
militância da cátedra, sempre renovada e esclarecida. Seguindo a fé e o evangélico caminho da 
doutrina social da lg~ja , produziu e produz generosas e referenciadas reflexões de abissal 
contribuição ao pensar brasileiro. Marca de crer. 

Dos autores capitulados, quatro deles - Oliveira Vianna, Afonso Arinos, 
Gilberto Freyre e Vianna Moog - estiveram em íntima convivência mental com o Mestre de 
Doup'ina §oçial e Qireito do Trabalho. Três outros- Joaquim Nabuco, Alberto Torres e Euclides 
da Cunha- São c'tíi-etivas1nt e(ectuals. Marca de saber. 

lntérpretf!S qo~Brasil é, antes de tudo, resgate com a nacionalidade: na 
medida de seus méritos, nossa intelligentzia a vê inteira nas argumentações deste livro. Nunca 
se elencou tão gloriosamente, em único volume, nomes basilares da moderna história da 
mentalidade brasileira. Marca de construir. 

A ensaística contida em lnt~tes do Brasil- cada um destes estudos 
excede os próprios contornos e fixa paisagem definitiva na bibiiõgrafia específica - situa-se no 
patamar respeitoso das obras singulares. Aos sete nomes regist.rados, somamos de permeio -
justiça à vida de abnegadas devoções - o de Geraldo Bezerra de Menezes. É também ele 
intérprete: legítimo intérprete dos inúmeros brasis, que desafiam os olhos de todos nós. Marca 
do homem (Jornal Unidade, Niterói, RJ, ano XIX, setembro/outubro, 1997). 
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~~O Brasil na·visão de sete sociólogos~ 
~ De Nabuco a Freyre, um estudo traça perfil de pensadores que ajudaram a compreender o ~aís 

f 
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história social do Brasil tem sete CU· 

Jas se entrelaçam. por vezes se chocam e na 
maioria das veza se complementam. A de5cober1a 
é do escritor c jurista Oeraldo Bezerra de Menezes. 
ell·membro do Conselho federal de Cultura e, ele 
p!Õprio. um misto de bistoriadór, jurista e sociólo
go~ um_jlos prillcipais autores do Direito 
do Trabalho oo 'p\ús e profundo conhecedor das 
arestas entre capital e trabalho 10 longo da história, 

~, ~!~~doT=iro presidente do Tribu-~ 
._.... EíDSêu ~ rasi/, Bez.em de Mene- . I 

1 zes, flllllliDalse de ilaót. tr.IÇa um retrato biogri· 

1 fico de Joaquim·Nabuc:o. Euclides da Cunha. Al
i;' berto Toms. Oliveira Ywma. Gilberto Freyre. 
1\ AfoosoArinos eEWIIII Moog que muito pode aju-j '•..: 

0 daraenteodero Oautor,que a~etldoeralei· · ~~ ·~~ ... 
•l tura obrip!ória magistndos. advo~ados e estu· • ~ .... ' · , 
\·~· · -com ob como,{) jli!;r_i!PAf'' Bturra de Meneus integrou o Conselho Federal de Cultwi'G, ao lodo 
\\-m a · ia~~ 

~"' 'ITilo d :,~4 Pol tica SmaJcal orasutira.~ É em Oliveira Ytanna. a.fuls. que Bezerra de Mene· ~ flumiDeme, Alberto de Seix.'1.~ Mastms 
(li cillre OUiraS- toma-se agora, no vigor intelectual zes mais se ~m. numa tenwiva de ~gatar a obra Torres (r.asceu em 1865 em 111boral), penon;~gem de 
~ ~!s l!2 ano<..· f011te de consul.: de todcs os «!_Ue -r.:Jo sociólogo fbminense (nascido em Niterói} para ~~~L. tem posiçio polêmica em rcb· 
" esiiida.u Hisama sob alente da Sociologia. ~campo de intetesse das gerações alllais. O proprio çà'óà qiiCSW rílcialno Brasil. "Não há r.IÇ:IS inferio-

f ~ ~ o livro ~ uma pesqui Obje- Gilberto Freyre. luminar da sociologia oacional. di· res nem superiora", prega Tc:ms. para quem as di-
liva !>Obre os sete personagens e vai alé ílo dida· zia que "não há estudioso no Brasil em assuntos so- ferenças de classes são efeito do meio físico e scctal 
usmo de uma biografia. Expõe i ' analisa ciais que possa ignorar a obra que deillou Oliveira ~brc o cidóldão. Sobn: Afonso Arinos de Melo Fran-

IC • idWs. destaca coafroal.os e não · ge 1 sim- YWUia". JPR.~ge.J MtridiorÍruJ ti!) Brasil, em co, o livro destaca o mjneiriwo. O primeiro passo 

~ 
pies descrição de aete vidas. delas o autor co- dois tomos. de ~~ ~ f os- para se poder pensai o Br.Wl ~a redescoberta de Mi· 
nlxcev a fUDdo, porque conviveu com Oliveira se uma obra prima da cultura brasileira. nas. isto~ a rec:onquis1a cb moderação. pregava Ari-
Yaaaa (IIIIÚIO amigo de seu pai J'* Geraldo Bc- lntirp~tts revela documentos. entre eles uma nos, um político refinado. segundo Bezem de Menc-

l ~·um estudioso do latim e do tupi- cana de MoJUeiro Lobato a José Geraldo Bezerra zes. Clodomir Vianna Moog, g3Ücho, nasodo em 
~ ~~1; ~~Afonso Arinos e Vianna Moog no de Menezes. pedindo ao desunatário que aconse- 1906, ~m ~ penonagem em~ Bm· 

Conselho Federiil de Cultura. 11\asse o amigo Oliveira Vianna a fazer um trata- sil por seu Bandeirantes t pioneiros. Íivro que EêiCõ 
A leitura de /nti~/ penrute. de mento de saúde em Campos de Jordão. "Posso &Ju- 'Verissimo compara a ~/a. A 

pronto, uma concliísão: idéiãs einlt.idas no fim do dar pecuniariamente", ofereceu-se Lobato. Sobre orelhade/~..!_ras!f,escritapeloproicssor 
século passado, quando o Brasil lutava para se li- Freyre, iiJJú:Rr.tit.S JiJllti'JUil disseca o carro-cbefe Angelo Lõngo, láléàOO-uDi'mês após a publicação 
vnr da escravidão, continuam atualfssimas. Por da obra do sótíóiOgõ J,elúãínbucano. Cc!!a ÇraJ!dt do livro, dá uma biografia sucinta de GetaJdo Bczer-
Cllemplo, ~ de Joaquim Nabuco, abolicionista nas- . 1~1a. "ao mesmo tempo. um livro ele sõCíoJõ: ra de Menezes: "!raaa-se de um legítimo intérprete 
cido em 1849. ' gia, antropologia, história e psicologia social". dos inúmeros brasis que desafiam os olhos de todos 

. .. .-~ . . A . 1 .~.' A ;c__...., I Euclides da Cunha. autor de uma das obras-pri- nós. Dentto da visio sociológica que tem do Brasil, 

L 

" ~~ _d,.,-L. ,!.....; ~.,__ ·---:r--~ J ~ mas da língua portuguesa. é outro fluminense re- Beurra de Menezes está preocupado com as acusa-
....,:;t.. .;! •. .' ~.~ ...,... .--.u..<.v.> : '-~ ........,.. tratadoporBezemdeMenezes. OautordeQsJ~tL- çõescontraajll§liçatrabalbislabrasi.leira,queestaria (} 

~ .....-":- ...... ~~ -~ ~~ • ""' ~ · { .Jets,nasccuem Cantagalocm 1866e morou C'iiil'C- desafinando o ilaíS oo CC11Ca1011a globalizaçãoeco- ; \ 
c;v....., - i., ~ - .... ~io e> • '~São Fidé~ um sério estu- nômica.'Us direitos de quem Jrabalha não podem es-

......;,., ,p'> ~ ; ;-,'f 'f . I z~- dO SOCiaJ do nOSSO poVO, deStaca0 aUtor, que bus- tar à mercê de mudanças e modismos gerados para 
..- _ ~ ....., .~-~ ,...,.. j~~ -r- caemGilbettofreyreumadeliniçãoprecisaparao atenderaosinlaasesdequemdhmprego",dizde. / 

_ 
1 ...);,~ >'• livro: trata·se de uma integração das ciências eco- . --------------
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O Ministro e Professor Geraldo Bezerra de ~fenezes acaba de nos brindar com a 
publiàÍção de livro dos mais idóneos e oponunos- .Intérpretes do Brasil. 

O renomado membro do Supe~J)do Trabaho e catedrático de Direito do 
Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. de que foi diretor em 
dois períodos, e autor, dentre outros muitos, de ·"'Ho~~j~0é". ·~~i_!2 
do~a...S..egydd~de Social _na" Constituíç~. ''Dis_sí_4ios Coletjvos do Trabalho e 
Direito de Greve", ''O Comun~o ~- 'êrltiéa-'Doutrinária" e "A Vida Substancial do 

\• .. ' '\ '""' ----- -· -
EspiriJo", não pára sua atividade Íntelectual e dá-nos agora ~bem fundamentada obra. 
um livro que veio para muitas edições. .--c 

... (n.téf'pretes - ~<t, JJr:as.iJ estuda sete'? vultos brasileiros que julga exponenciais e 
representantes autenticas da análise da civilização brasileira. Está claro que esse número 
poderia crescer, trazendo à colação alguns nomes mais que mereceriam figurar no elenco. 
Mas, em síntese, a escolha recaiu em vultos fundamentais aceitos, pode-se dizer, pela 
maioria do povo brasil~iro culto: Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Albeno Torres) 
Oliveira Vianna,. Gilb~nQ Fr~yre, Afonso Arinos e .Vianna Moog. 

Estudando Nabuco. B-ezerra ~e Menezes" ;tão tem dúvida em colocar como suas 
obras básicas ~~~,., e 'O E~y~gjg~~~é!io", cinzelando a sua vida de 
pensador político, de diplomata e ameriêàrl'ista, de abolicionista e reformador social. 

Com muita acuidade, perseverava em ponto fundamental. como diz Menezes: não 
era completa a vitória abolicionista. " Para fazer coisas novas". exigia " novos instrumentos" . '-
E aduzia. "Os que nos vieram da escravidão são cabos de chicote e pedaços de tronco que / 
não servem para a reorganização do pov~ 

Com relação a Euclides da Cunha, o genial autor de "''Os Senões~. atém-\:)4enezes 
não só aos traços biográficos. como à sua força poética. ~ 

Como se diz. na visão de Miguel Reale. "a originalidade de~ consiste em 
nele se fundirem os valores ficcionistas de um poema épico em prosa com os da percuciente 
análise de um ensaio antropológico e histórico. atingindo uma unidade superior .,de marcante 
cunho literário, tudo graçasvao calor envolvente de uma linguagem encantadoramente 
barroca" . 

Mas o ponto alto, como diz Menezes, senão a mensagem básica, deste clássico do 
pensamento brasileiro, consiste em assinalar, no litoral e no senão. "duas socíedades de todo 
alheias uma à outra" . " Deslumbrados pelo litoral opulento e pelas miragens de uma 
civilização. que recebemos emalada dentro dos transatlânticos. esquecemo-nos do interior 
amplíssimo onde se destaca a base fisica da nossa nacionalidade' 7l 

Albeno Torres, autor, sobretudo, de ·~rga!1i~~~~o J~J_,~l1 
e de ·'~}~!~~.? 

Nacional Brasileiro", em oposição a Euclides da Cunha. ÕÍiveira Vianna e Gilberto Freyre, 
,... 1 I.,.. "" 

não dá relevo ao problema racial nem o torna necessário ao estudo da formação política, 
entendendo que não há raças superiores nem irferiores P ctrfl ele. são preponderantes os L 

efeitos do meio tisico e social. ~ tA.-- ~~ /. . 
~ ~~~ UF!<1' 1 rJ~ 

-~~~~fr1~~8 ~-

~~· 
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Quem quer que entre a fundo nas paginas de Alberto Torres e se tàmiliarize com o 
seu ideário político. como diz \ lenezes. encontrara presentes o nacionalismo e a 
centralização temperada. 

Enfrentando e sugerindo temas polêmicos. propõe a instituição do Poder 
Coordenador e o fortalecimento da Gnião e do Execut ivo. aumentando para oito anos o 
mandato do Presidente da Republica. que seria sufragado por eleição indireta. Ao Senado. 
finalmente, dá constituição híbrida. temperando-o com representação classista. Aparecem 
assim duas propostas político-estnl!urais: a representação classista no Senado e a instituição 
do Poder Coordenador. 

Sobre a representação das classes. sobre o Poder Coordenador e sobre a 
centralização e descentralização. làz Menezes judiciosos comentários, mostrando que. fiel a 
tais princípios, defendeu a unidade processual, que acabamos adotando. Contrário, porém, à 
dualidade, não se afastou da total federalização da Justiça. 

Sua proposta e seu legado nacionalista desafiam o tempo e devem ainda hoje ser 
objeto de retlexão. 

Oliveira Vianna é o historiador, o etnólogo e renovador de idéias. o estudioso das 
estruturas sócio-econômicas, o jurista-sociólogo e o pensador político de "~o~ações. 

z;e0~ionai~ do ,BJ"é!Sil'\ "~çªq_ g~ P,9y9 ê~sjleiro", ··o_ ~aso do I~p[no""'e 
Instituições Políticas Brasile!_ras", em 2 volumes, para só falar nas pnncipais obras. 

Desde o primeiro livro vinha Oliveira Vianna sistematizando altos estudos da história 
e da sociologia das nossas instituições políticas, que atingem seu clímax em "Instituições 
Políticas Brasileiras>t:' .----.. -...--.-

/ Ninguém ·melhor que Geraldo Bezerra de Menezes poderia fazer, no Conselho 
Federal de Cultur~ o estudo de Oliveira Vianna. Bastam no caso as opiniões do Conselheiro 
Gilberto Freyre. do Conselheiro Miguel Reale, do Conselheiro Pedro Calmon. de José 
Aparecido de Oliveira e de Àngelo Longo. Amigo de seu pai, José Geraldo Bezerra de 
Menezes, Oliveira Vianna foi acompanhado em sua trajetória intelectual pelo filho Geraldo. 

Sociólogo mas também jurista, Oliveira Vianna está ligado indissoluvelmente ao 
Direito do Trabalho Brasileiro. tendo sido consultor Jurídico do novel Ministério criado pela 
Revolução de 1930. ,Entre suas obras, escritas nesse campo, avulta "Di.r~ito do _..Tr~balho e 
Democracia Social", publicada depois de sua morte e. como diz Menezes. · á'rguTa 
contribuição de Oliveira Vianna. no campo do Direito Público, à evolução dos ideais 
solidaristas, que visam a harmonizar os direitos individuais de natureza política aos 
provenientes das conquistas sociais deste século. 

Gilberto Freyre é outro dos grandes intérpretes do Brasil. Aluno de Sociologia e 
Antropologia em cursos de graduação e pós-graduação de universidades norte-americanas. 
não entende a Sociologia divorciada de seu lastro antropológico. E não só. Não foge do 
lastro histórico. como muitos sociólogos anglo-americanos o fizeram. Levando em 
consideração as inter-relações de raça, classe, região. época e cultura, sua obra aparece 
segura sob o ponto de vista cientítico. 

No fim de contas, como diz Menezes, Freyre não é apenas sociólogo. Ostenta, à 
justa, a reputação de antropólogo e historiador. sempre adjetivados de social. 

_)

. Entre suas muitas obras. ressaltam. por sua importância ímpar. "Casa ~rande e 
enzala" e .. Sobrados e Mocambos~ . / ' _ .... - ~ - · .. 
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r Casa g~ande e senzala" foi vertido para várias línguas. A tradução francesa ticou a 
cargo de Lucien Febre e ti cou com o tttulo de '·\1aitres et Esclaves·· :\ primeira tiragem 
none-amencana. como nos 1nforma \ lenezes. e de I C)46 Outra. de bolso ... \ lasters and 
Slaves·'. data de 1964 -

De uma maneira geral. seus comentadores reconhecem que ele. para seus livros . 
pane da vida, indo aos insigniticantes dela. às menores minúcias e aos grandes tàtos para de 
tudo tirar a sua essência. 

Fazendo microssociologia, marca sua obra pelo regionalismo e pelo tradicionalismo, 
como nos faz presene em ''Nordeste·•. conciliando ainda o universal com o nacional e o 

. -~ 

regional 
Descrevendo o esforço civilizador dos portugueses nos trópicos, mostra Freyre que 

nossos maiores souberam criar uma civilização diferente, "baseada na ausência de 
preconceitos étnicos ou religiosos". 

Reconhecendo a influência da Igreja no processo da formação brasileira. Freyre não 
poupa louvores ao pensamento social de Joaquim abuco 

Desanuviando os espíritos. Menezes reconhece em Gilberto Freyre. ·'mais que um 
ensinamento histórico ou sociológico··. um verdadeiro "brado de humanismo··. 

Afonso Arinos de Melo Franco, pertencente a uma notável família mineira, que deu 
ao Brasil eminentes homens públicos, f,i o historiógrafo político de 'f~~d~e.s. Alv~~ -
Apogeu e Declínio do Presidencialisrl{o ', em 2 volumes. o poeta de '"Djrç~u ~ , Mfi~!ia", o 
memorialista de "A Alma do Tempo". o professor de duas cátedras. de Teoria Geral do 
Estado e de Direito Constitucional, respectivamente da Faculdade de Direito do Rio de 
Janeiro e da então Faculdade Nacional de Direito, o político filiado à União Democrática 
Nacional (UDN) e com atividade ímpar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o 
;(utor de ~~t~ _, C<:nsti~u9~~al - Teo,ria da Cqnstit~.Q e As, Ç&_n_;&~!~,.9.~. Brasil; 
(Rio, Forense, 198 I); oiÍeolibéralista de sua· iné~msável vida magisterial e parlamentar..,...._·-

Sustenta, como diz Menezes, que a noção dos direitos e garantias individuais "se 
enraíza na própria concepção c.-istã do homem··, dizendo incisivamente: "Há, dentro do 
homem, uma pane que se !una à influência de César. Esta idéia de que existe dentro da 
personalidaàe humana um reduto permanente livre de qualquer coação do Estado, é o genne 
cristão do difeito individua~ 

Na ~-is~t::i~ ,; ]eona do\ Pªnido ~~l!t.~çq", lembra que a política dos Estados 
significou um processo de centralização. Debaixo da capa federal, havia o corpo nacional. 
cuja unidade precisava se apoiar em alguma coisa. na falta do partido nacional. E esta coisa 
foi o rotativismo, mineiro-paulista no poder. 

Como cientista político e constitucionalista, percebe-se, como diz Menezes, "que 
Afonso Arinos ultrapassa a área restrita da velha retórica liberal-individualista da centúria 
passada. para situar-se na área mais objetiva do neoliberalismo hodierno. que se traduz na 
imperativa sintonia do social com o liberal" 

Presidencialista no inicio de sua carreira. tomou-se aguerrido parlamentarista nos 
últimos anos de sua vida. Apesar de não praticante, o catolicismo de Arinos, racional e 
seguro, informou toda a sua vida intelectual. podendo-se dele dizer que é. em largos traços, 
um grande pensador cristão. 

Finalmente Vianna Moog é o último dos intérpretes do Brasil aqui estudados. Autor 
de "Um Rio Imita o Reino", de 1939, romance premiado pela Fundação Graça Aranha, de . --· ...,.. ~../~ /\./""- .· 
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''Em Busca de Lincoln··. de 1968. estudo em torno do memoravel estadista norte-americano. -... .., \ .,.. 

de ··Lindollp. Collor c a Questão )_ocial"'. que biografa o primei ro \1inistro do Trabalho 
brasiléiro. e . sem dobrar a 1dade dos -quarenta. l) nO\·el 1monal . em 19-lS. Ja Academ1a 
Bras1leira de Letras. de jovem matundade. receb1do por Tristào de Ata1de 

Ntas o que marca \ 'ianna .\toog e certamente o ~eu "Ban,d~ramcs e Pioneiros ... 
fruto. como ele proprio diz. da observação direta do Brasil e do~ Estados L'~idos qúe de 
investigações livrescas. A contribuição de Moog não e apenas do homem de letras. Mas o 
do pensador, a um tempo historiador e sociólogo . 

Explicando o titulo do livro. ele mesmo. no Conselho Federal de Cultura. diz o que, 
segundo Menezes, é a chave da obra: ''Bandeirante é o homem que se aventura numa 
empreitada varonil em busca de riquezas, deixando mulher e filhos, e depois volta para a 
casa. Pioneiro é aquele que parte com a família para estabelecer raízes, para colonizar a 
terra. O bandeirante é predatório, o pioneiro é orgânico. leva a civilização com ele." 

Editado originariamente em 1964, já tinha atingido o livro em 1985 quinze edições, 
fora as versões em inglês, em francês. em espanhol. .. 

Na trilha de Menezes. "se é inquestionável o reparo de Capistrano de Abreu de ser 
impossível escrever-se .a história do Brasil, ignorando-se a obra imorredoura dos jesuítas. 
identicamente não se pode concebê-la sem ter em conta o labor dos bandeirantep 

Ai estão, em largas pinceladas, grandes intérpretes do Brasil. Não esgótamos, nem 
poderiamos fazê-lo , a matéria, que é multifacetada. A leitura do texto dirá, muito melhor 
que nós, o que são esses sete homens da nossa cultura. 

Geraldo Bezerra de Menezes não fez obra apressada. para cumprir obrigações 
editoriais. Sem medir o tempo. deve ter ido acumulando tichas. sedimentadoras de um 
trabalho proficuo e profundo, só encontrado nos verdadeiros intérpretes da alma humana. 

Intérpretes do Brasil não é também uma coroa de elogios. Analisando aqueles que 
interpretaram ü Brasil, não foge à interpretação dessa interpretação, deixando muitas vezes 
sua marca pessoal inconfundível. 

Autor de muitas obras, algumas das quais de notabilíssimo valor, Geraldo Bezerra de 
Menezes não p~ra no tempo e na glória passada de seu labor realizado. Prossegue e cria 
obra que nasceu para perdurar, como das melhores que idealizou em sua vida de marcante 
teor cultural. 



... . . 
O DOMINANTE NO~INTÉRPRETES DO BRASIL,._ 

João Mendonça de Souza ------~ 
Membro-fundador da Academia Brasileira de Ciências 
Morais e Políticas. 

\\este final de século, um livro como ·~$iE:rn_i_R§l 
BRASIL ~~ntifica o seu autor num ensaísta indutivo e dedutivo, no que sabe 

'\... ------
por em foco, acerca das figuras representativas de nossas boas letras. 

L.\~ Adiante-se, afirme-~r: em linguagem evocativa, revela-nos o seu 
~IN 1-f~,}\ETES 00 BRASJL ', bastante contemporâneo, no que orienta e 
aciona este País, para o bem-estar de mn povo ainda espoliado pela cobiça 
internacional. A dar-se crédito, as multinacionais dominam os lucros de nossa 
produtividade. 

No indutivo, busca eminências, exponenciais de nossa sociologia, 
como Oliveira Viana, Gilberto Freyre e Vianna Moog. No dedutivo, pesquisa e 
nos esclarece acerca dos interesses espirituais e morais de Joaquim Nabuco, 
Euclides da Cwlha, Alberto Torres e Afonso Arinos. 

'/INTÉRPRETES _DO sRÀsJL" diz muito~ porque, sem 
artificialidade, mvesiiga -à. soCiologia de Gilberto Freyre no modo de sennos 
livres e não vassalos. E daí estas palavras do mestre de ~ucos sobre outro 
mestre da sociologia brasileira, aqui relembrado pelo enf~que'p;íustrativo do 
literato Geraldo Bezerra de Menezes. Vejamo-lo, neste parágrafo: 

l) 
"Não há estudioso no Brasil, em assuntos sociais, que possa ignorar 

a obra que deixou Oliveira Vianna. Obra clássica a sua. Perdurável. Impossível 
deixar-se de adrrúrar o que, nesse pioneiro da modernização no trato, na análise e 
na interpretação de tais assuntos em nosso País, OIL em língua portuguesa1L foi 
clarividência, vigor de percepção, abrangência de perspecti~a. emdição sólida, 
servidos por uma forma de expressão que o consagra ensaísta literário, ao 
mesmo tempo que sociólogo, psicólogo social, historiador. Mestre ãe estudos 
sociológicos e psicossociais que, da sociologia da história, passara à sociologia 
~política, numa e noutra área, ~.evelando seu amplo poder, q~er dç análise, quer 
de síntese, combinação rarissima'\(~8/139). 

\~ <r~ 
Nesse parágrafo acima, as palavras de Gilberto Freyre se tomam 

maiores, na beleza do ideal em que são expostas, através da alegria em que os 
nobilíssimos sentimentos de Geraldo Bezerra de Menezes nos impõe o prazer de 
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1 /11, imortalizar O~'fEP.J V I I 'A, dentro de um formoso ciclo de 
felicidade e dé gratidão. . 

amor, de 

Isso nos revela quanto o dominante ideal de meu ilustre amigo 
Geraldo Bezerra de Menezes é tão valioso como o próprio coração. O lindo, no 
caráter de um intérprete, é a claridade sem inveja. Onde a correção se aceita sem 
evasivas, não há carência de certeza. De fato, porque a análise do intérprete não 
se mostra contrária ao tema do entendimento. Quando não é isso, a priori, o 
raciocínio é lamentável fracasso. 

Sem escolhos, INT~0~~ oÜ B~SIL eleva o seu autor, 
Ministro Geraldo Bezerra de ~és, a uma~ de êxito e de glória. 
Saber colher os fatos, explicá-los, e apresentá-los em fórmulas indutivas, é uma 
propriedade só atingida pelos espíritos luminosos. Com efeito, ouso vê-lo assim; 
e, no sentido adequado da idéia, posso confirmá-lo mais correto e mais completo 
neste parágrafo sobre Gilberto Freyre: 

0 
'~Límpida a preocupação de Gilberto Freyre de não insular a 

Sociologi~ não fechá-la a sete chaves, não conduzi-la a reducionismos irrealistas. 
Tem o cuidado de humanizá-la e vivificá-la com a Ecologia, a Antropologia, a 
História, a Filosofia, a Psicologia Experimental. Elas não escapam à Sociologia. 
Permeam-na sem delimitações emprobecedoras. Nisso, nessa abertura, nessa 
visão mais larga ou senso de confluências, destaco a potencialidade sociológica 
do artífice de_.ç;;~ij,S{ran~~~.~y~a, a marca vivaz dos seus descortinamentos. 
Melhor, é a própria concepçao gilbertiana da Sociologia, vista sob cores 
múltiplas"~ (pf07). 

f) 
"Em Oliveira Vianna e Gilberto Freire, sociólogos por excelência, 

com peculiaridades metodológicas, distingo, sem meia luz, a marca do passado e 
a força do futuro. E o que é mais: a presença criadora na cultura 

brasileira" fp~ 12). /:J 

Fomentar uma reaproximação de talentosos escritores do passado, 
aos atuais, é reavivá-los e privilegiá-los em nosso progresso. O que sentimos no 
~utor do ~RPRElES~ DO BM~ é que em seu método dedutivo não há o 
espírito dê esfré1fas convenções. Seu pensamento literário é livre e, como tal, sem 
restrições ao perdurável de Vianna Moog . . 

A crítica tem de ser expressiva. Identificar o escritor com a sua 
natureza. Abrir passagem entre as fortalezas do inóquo. Observar e decapitar os 
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monstros do contrasenso. Sem monotonia, revelar-se e sustentar-se num grande 
espetáculo. 

O dedutivo, por isso, em precisão melhor do fato, sempre arranca do 
universal os casos particulares. Podemos ver em Vianna Moog um politicólogo, 
aplicado em nos revelar, nestes seus dois livros: sM"'~!l----~S~---12.12JJWÇSJL~ e 
S-.~~WZ5~J2<\1+9R uma dedução, que não deixa de ser um pont~ de chegada 
ao mduttvo do que destaca, em resumo de verdade e de afirmação lUllversal. , 

· C\h to , ~ ..LJ ~ , Sobre isso, leia-se em câmbio dedutivo o que o esGrite~r do 
IN1~~~~--ê I{Q- ~_RAS.IL pode declarar em feitio de infonnação, assim num 
distinto critério,-em seu momento inicial: 

l; E B sbA L ' ~ 1LN,J ~ , 
U}r~ incorporou-o à . legião dos ue.. estudaram a vida do memorável 
estadista. Na copiosa bibliografia lincolneana, destaca o meticuloso William 
Herdnon, companheiro de escritório de advocacia, ainda hoje, "o mais típico, o 
mais famoso e o mais clássico dos seus biógrafos", no juízo do analista brasileiro. 
Devotado pesquisador, o escritor patrício entregou-se ao exame da fonnação do 
biografado, além de focalizá-lo no tempo e no espaço"J(289). 

Neste parágrafo, porém, o intérprete de Viana Moog une o dedutivo 
ao indutivo para no-lo revelar, num momento final , não mais como politicólogo 
participante da Revolução de 30~ mas, como sociólogo melhor aplicado aos atos 
do atendimento humano. De fato porque a sociologia ordena e sistematiza a 
verdade. Não fabula. Não é hipótese, porque é juízo. É o ato de entender e de 

I 

mostrar, se~~ cons~gt!_i_!l.!_~ _é mais clara, mais objetiva, mais exata neste 
conceito de Bandeirante«PioiJeJros:\- z$ - ~i~ 

WCV' v C\/\/JV z;/1,.......--

J ' Depo~ de divisar a Ámazônia, o sertão, o litoral, as montanhas .~ 
mineiras, as nossas cidades, os n;{s~~- rios, as nossas serras e os nossos vales, 
adverte o autor de J?w9.tr,i1Jl.B!tso~~~j,9f)~) r.g,s : ,\!.-'dentro deste cenário vi t~bém o ' 
homem: o caboclo, o nordestino, o imigrante~ e conclui , enfaticamente: YEu vi o 
Brasil!~ l i > 

Ora, e aí está porque um escritor se pode apresentar dentro de um 
método indutivo-dedutivo. Nisso, o que existe, e o crítico nem sempre sabe 
constatar, é a causa. Na verdade, por isso, numa análise, o intérprete é sempre 

~ 
1 Jj . . () 
U ·JMc-- v~ r~ · c· ·~~~ ( 

L/.::_J~/.?.~'.9~---=---------___::_tl __ ~----~ --
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indutivo-dedutivo. Tanto assim é que Geraldo Bezerra de Menezes, no hábito de 
Ministro, em bem saber julgar, naturalmente, neste seu belo ensaio interpretativo, 
de maneira aceitável, sempre se descobre nos princípios de afirmação universal: 
permuta a hipótese pela explicação generalizada do fato . 

Nesse sentido, Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Alberto Torres 
e Afonso Arinos, na disciplina mental de Geraldo Bezerra de Menezes, ocupam 
um espaço doutoral. São lumes incontestáveis de nossa constelação gloriosa. Tão 
célebres quanto imortais. 

Sem dúvida, a equivalência parttctpativa do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, neste seu r~r~RPRE'I'-S_S _ _QJ?/B~, longe de inveja e 
de nudez torpe, é prestimosa, envÓ1v~redominante. Vejamo-la, pois, pela 
ordem acima enunciada, nestes parágrafos, em acepção mais real e mais 
exclusiva: 

1"-

Joguim Nabuco: - " No painel bibliográfico de Nabuco, a , 
comprovar-lhe o gênio literário, sobressaem O Abolicionismo, Minha Formação Yl,. · 
e Um Estadista do Império. Nessa trilogia, melhor, nessas obras definitivas, 
reflete-se o homo brasiliensis. 

t' 
Distingui-se, outrossim, pela consciência cívica. A serviço da pátria, 

sobrepôs-se a partidos e regimes "~p. 29/30). 

Euclides da Cunha: - "Debntçado sobre as página de Euclides da 
Cunha, percorrendo-as, comparando-as, abalanço-me, em poucas linhas, sem 
fugir ao perigo dos embates, à exegese de seu estilq. Relevem-me, no português 
de antanho, os donos do ofício e os "bacharéis em linguagem", a que aludiu o 
seiscentista Francisco Rodrigues Lôbo. 

'~ prosa do escritor que devassou os sertões é ousada e exuberante, 
renovadora e arcaica. Além de brasileirista e regional. Na criação mestra, 
demasia-se em limar a frase, em rebuscá-la, em •'escolher vocabulários'1

, a 
expressão é dele" y(p .~S/87). 

\~ . . 
Alberto Torres: - "Não está em meu projeto o exame estilístico da 

obra de Alberto Torres, que li e reli, refletidamente. No entanto, não me dispenso 
de ligeira observação. Aplaudo o historiador de O Ocaso do Império, ao delinear-
lhe a redação nesta resenha sugestiva: \; o~ J 
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"Um escritor dos melhores das nossas letras políticas. No estilo, que 
é de um pensador pela austeridade e de um artista pela nobreza, não se lhe 
descobrem, com efeito, esses amenos lugares comuns ou esses caminhos já 
retrilhados de expressão: a frase é sempre nova na sua modalidade, não porque 
ele lhe rebusque novidade, mas porque o pensamento que exprime é de si mesmo 
novo. Nele se denuncia mn gosto literário que é raro, raríssimo mesmo, 
encontrar-se entre os políticos ou cientistas que se fazem homens de 
letras'Y(114/115). 

( \~f-

Afonso Arinos: - "Teórico do Direito Público, entrega-se à exegese 
sistemática dos ;Po<;ieres, especialmente, já o assinalamos, do Legislativo e 
Executivo, área complexíssima, que polariza divergências. Isto posto, não seria 
de exigir fossem todas as teses e posições que assumiu insuscetíveis de 
controvérsias. 

~' Imensas as dificuldades que se erguem na correlação entre as idéias 
e os fatos, os esquemas e a vida. O que se colima neste campo, mais exatamente, 
neste processo criativo, é o triunfo da Justiça, individual e coletiva, inatingível, na 
pregação de Afonso Arinos, sem o equilíbrio da liberdade e da ordem. Numa 
palavra, tudo se resume ou se concentra na racional limitação das atividades do 
homem, na adequação da liberdade à lei, segundo a fórmula clássica: Sub lege 
libertas. Fórmula de que a democracia não pode despojar-se sob a pena de 
desencadear-se, com o liberalismo descontrolado, a ilegalidade, a desordem e a 
anarquia'/t269). 

I \ ~ · 

\ Consideramos os prommciamentos acima do literato de 
REiES_Dà BRASIL, na satisfatória explicação analítica sobre Joaquim 

.,__.~;:-:------....--... _ ~-.. --- \:-. -
a uco, Eüélides da Cunha, Alberto Torres e Afonso Arinos definidos no 

dedutivo originado do indutivo. O resultado, pois, é essa identificação universal 
do indutivor(analítico ou análise))no dedutivo (sintético ou síntese). 

Seguimos o critério indutivo da análise que extrai do dedutivo 
sintético o que, sem embargo, nos atos de entendimento, são aceitos neste 
sistema de verdades: conceito, idéia, juízo, raciocínio e argumento. 

Prezado amigo Professor Doutor Geraldo Bezerra de Menezes valeu 
a pena revelar, sobretudo, ao subido apr~ço de nossa juventude, figuras assim 
notavelmente imortais de nossas boas letras. Felizes os que de fato, numa 
inteligência refinada e insigne, têm na alma e no coração o civismo que é lema de 
nosso querido Brasil: Ordem e Progresso. -----
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O Brasil precisa de livros como IN~~~TES _DO J:l_RASIL. 
Nossos votos é que produza outros, e mais outros. magníficos no mais alto 
sentido de amor ao que é nosso, como este acerca dos prós-homens da Literatura 
Brasileira. 

Parabéns e sinceros agradecimentos às palavras carinhosas 
d+stímulo e estima a meu respeito. Muito, muitíssimo obrigado. 
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INTÉRPRETES DO BRASIL 

de Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes 

PRONUNCIAMENTOS 

I - Da Academia Brasileira de Letras 

SÉRGIO PAULO ROUANET, Embaixador do Brasil na República 
Tcheca, ex-Ministro da Cultura: 

Acabei de ler Intérpretes do Brasil, de Geraldo Bezerra de Menezes. 
Aprendi muitíssimo com seus magníficos ensaios sobre Nabuco, Alberto Torr•. Oliteira Vianna, 
Afonso Arinos e Vianna Moog. 

O autor tem o dom cada vez mais raro de expor com método, de 
informar com conhecimento de causa e de afirmar com lucidez. É a unidade difícil da1fJma e do 
conteúdo, o bem-dizer que só alcança quem tem o que dizer. 

Deu-me vontade assim que terminei, de reler Minha ~ação, 
Populações Meridionais do Brasil, Alma do Tempo e A Vida de Eça de Queiroz. 

Percorri também os depoimentos contidos em Testemunho, Ma~rio e 
Justiça Social, desde o discurso do meu amigo Marcos Almir Madeira até os textos- der Levi 
Carneiro, Afonso Arinos e Adonias Filho (Praga, 30/1 0/1997). 

~ MIGUEL REALE, Professor da Falculdade de Direito, ex-Reitor da 
Universidade de São Paulo, jurista-filósofo: 

Foi com grande prazer que li o belo livro de Geraldo Bezerra de 
Menezes Intérpretes do Brasil. 

É efetivamente magnífica expressão de sua lúcida experiência, bem 
como de sua constante dedicação aos homens e às coisas de nossa pátria. 

Queira o autor receber minhas mais vivas congratulações (São Paulo, 
22/1 0/1997). 

,~~ 
~ ALBERTO VENANCIO FILHO: 
f t Do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, recebi, com graMe 

satisfação, o livro Intérpretes do Brasil, que li num jato, dado o interesse pelo assur1fb e a 
qualidade do trabalho. Apreciei especialmente os capítulos sobre Euclides da Cunha, O · eira 
Vianna e Afonso Arinos (Rio de Janeiro, 3/10/1997). 

1 
L 1 • . h f) ,.. 

·~~r-f~~ · Lf ARNALDO NISKI~essor e Jornalista, ex-Secf'etirio ~ 7 

Educação do Estado do Rio de Janeird." .b ~ ~ y ~ ~ l;;~~':-
Mais uma vez tfrtt livro do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes tne 

encheu de encantamento. Intérpretes do Brasil revive uma série de personagens fundamerdaís 
da vida n~cion~ É leit ra muito agradável (Rio de Janeiro, 2219/1997). .IA---A u ..J- _ _ 
- 0 , ~ t1o __ , ::__ _ ~ kv ~~ Tl~P 

~~l~ - I 
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Ministro MAURÍCIO CORR~. do Supremo Tribunal Federal, ex
Ministro d Justiça: 

/ Honrado pela lembrança do eminente Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra c1f: Menezes e agradecido, tenho em mão o exemplar de Intérpretes do Bras;), de autoria 
do digna Mestre. Por tratar-se de obra de inigualável valor, a ela destinarei lugar especial na 
minha bi lioteca (Brasília, 22/9/1997). 

1- fQ~ 
~-~~- ........... ., • i:(., l >.__. 
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Ministro ALBERTO NADER, do Supremo Tribunal Federal: 
Recebi o livro que o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes escreveu: 

Intérpretes do Brasil. Pelo que li, estou em que se trata de reflexões e análises de qualidade 
sobre a vida e a obra dos nossos grandes construtores (Petrópolis, 23/9/1997). 

Ministro JOSÉ AJURICABA DA COSTA E SILVA, ex-Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho: 

No valioso livro Intérpretes do Brasil, Geraldo Bezerra de Menezes traça 
um perfil conciso e seguro das figuras notáveis de Oliveira Vianna, Joaquim Nabuco, Euclides 
da Cunha, Alberto Torres, Gilberto Freyre, Afonso Arinos e Vianna Moog, todos luminares do 
pensamento brasileiro. 

Ao discursar, dias atrás, na solenidade de oposição de meu retrato na 
galeria de ex-presidentes do Tribunal Superior do Trabalho, disse da minha grande honra de 
figurar numa galeria encabeçada pelo retrato de meu ilustre mestre e, hoje, generoso amigo. 

Deus guarde o autor por muitos anos ainda, em saúde e paz, para 
continuar dando ao país a contribuição de sua grande cultura jurídica e sociológica e de sua 
grande fé, tão necessária também em nossos dias (Brasília, 28/9/1997). 

Ministro ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA, ex-Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho e Presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho: 

O livro Intérpretes do Brasil, do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, é 
elaborado com a maestria de sempre. O autor também, vida a fora, tem sido um dos grandes 
intérpretes deste nosso Brasil (Brasília, 29/9/1997). 

Juiz WALMIR OLIVEIRA DA COSTA, do Tribunal Regional do 
Trabalho da s• Região, com sede em Belém (Pará): 

O livro Intérpretes do Brasil, em pena inspirada de Geraldo Bezerra de 
Menezes, me servirá de valioso auxílio cultural. 

Peço permissão para fazer minhas as palavras do ilustre colega Ivan 
Alemão, em artigo publicado na Revista Ltr, n° 10/97, sob o título Antes e Depois de Geraldo 
Beze"a de Menezes - As Fases da Justiça do Trabalho, em que ressalta a figura ímpar do 
primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho e sua importância para a Justiça do 
Trabalho (Belém, 12/11/1997). 

~ ttr" 

/ Juiz FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO, Presidente da 
AMATRA xv -Associação dos Magistrados do Trabalho da 15• Região, com sede em 
Campinas (São Paulo): 

Divulgaremos aos nossos associados a obra intitulada Intérpretes do 
Brasil, de autoria do Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. Deliciamo-nos com a 
leitura do que está escrito em sua introdução - Ele também intérprete pelo professor Ângelo 
longo (Campinas, 1311111997). 

• Professor AL TAMIR QUADROS, ex-Diretor da Faculdade de Direito 

' 

da antiga Universidade do Brasil; da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas: 
Importante o livro, de autoria do Ministro Geraldo Montedônio Bezerra 

de Menezes, intitulado Intérpretes do Brasil. Apreciei essa importante contribuição cultural. 
Os Intérpretes focalizados em seu livro equiparam-se, sem qualquer 

exagero, ao ilustre autor, pois sua contribuição para o desenvolvimento cultural, como jurista, é 
símile à focalizada em sua bem elaborada obra. 

Não se pode olvidar, sob pena de injustiça, a vestuta e sábia 
contribuição do autor para o desenvolvimento do Direito do Trabalho, imprimindo seriedade e 
justiça às justas pretensões dos litigantes (Rio de Janeiro, 7110/1997). 

2 



MILTON FLAKS, Advogado, ex-Procurador do Estado do Rio de 
Janeiro: 

Recebi a última obra do Professor Geraldo Bezerra de Menezes -
Intérpretes do Brasil. 

O meu querido Mestre brinda a comunidade estudiosa com uma síntese 
magistral do pensamento de sete figunas exponenciais da sociologia brasileira, apresentadas 
com a mesma lucidez, precisão e acuidade que aprendi a admirar desde os bancos 
universitários. Felicito-o por mais esse importante contributo à cultura nacional (Rio de Janeiro, 
2411 011997). 

!11 - De Senadores e Deputados Federais 

Senador OSMAR DIAS: 
O livro Intérpretes do Brasil do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

constitui, sem dúvida, uma homenagem a todos os brasileiros. Obra merecedora de especial 
atenção, que vem enriquecer os registros de nossa história política (Brasília, 4/11/1997). 

Senador ROBERTO FREIRE, Presidente do Partido Popular 
Socialista: 

No livro Intérpretes do Brasil, encontrei alguns dos melhores trabalhos 
de pesquisa sobre grandes nomes brasileiros. Certamente ele em muito está contribuindo para 

• aumentar os meus conhecimentos acerca da vida e da obra de sete de nossas maiores 
expressões (Brasília, 1°/1 0/1997). 

Deputado Federal ÁLVARO VALLE, Presidente do Partido Liberal: 
Excelente o livro de Geraldo Bezerra de Menezes Intérpretes do Brasil, 

que já estou lendo com o maior interesse (Brasília, 7/10/1997). 

IV - Embaixadores 

AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, do Instituto Histórico e 
Geogrãfico Brasileiro; ex-Embaixador do Brasil no Chile e no Vaticano: 

Prezado Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
Fico-lhe muito agradecido pela amável oferta dos seus nobres ensaios 

contidos em Intérpretes do Brasil, bem como das belas e justas homenagens que lhe foram 
prestadas em Testemunho, Magistério e Justiça Social - um livro com generoso capítulo 
dedicado a Afonso Arinos, o outro com palavras tão tocantes que meu pai dedicou a sua fé 
religiosa. 

Tendo vivido, por muitos anos, em países onde vige o sistema 
parlamentar de governo, não é difícil aceitar a sua superioridade teórica. Mas, na hipótese de 
sua aplicação no Brasil, compartilho das suas preocupações sobre o que resultaria no nosso 

, país, pág. 270, com "os partidos de arranjos e conbinações espúrias, sem idéias, sem princípios, 
sem estrutura nacional, entregues ao regionalismo imoderado. Ou comprometidos com a 
aventura, a demagogia, os interesses pessoais, as transações ignóbeis" (Rio de Janeiro, 

• 27/10/1997). 

• 

• 

DONATELLO GRIECO: 
Os Intérpretes do Brasil do caríssimo Geraldo Bezerra de Menezes, que 

hoje recebi e dos quais já li muitas dezenas de páginas, são um atestado concreto de suas 
imensas reservas de cultura e de espírito público. Aprendi muito em suas páginas, aumentando 
o quanto lhe devo de trabalhos anteriores, em livros que ficarão, autênticas lições de amor às 
letras, de respeito às idéias, de conceitos exemplares sobre homens e fatos, em que a 
imparcialidade prima sobre concepões que o tempo consagrou com certa ligeireza e o autor, 
com mão de mestre, reduz à sua expressão verdadeira. 

O trabalho de pesquisa é emocionante e na realidade ninguém 
percorrerá as páginas de seu livro sem, em muitos casos, não apenas aprender, mas também 
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sem proceder a revtsoes de indiscutível oportunidade nestes tempos conturbadores pela 
violência e a imoralidade. 

Emocionou-me encontrar no livro, várias vezes, o nome de meu Pai, o 
inolvidável Agrippino, que nunca freqüentou escola alguma, mas se orgulhava de ter tido como 
mestre o grande José Geraldo Bezerra de Menezes! 

Invejo-lhe, Geraldo, com franqueza o confesso, a pertinácia no estudo, 
a análise percuciente e a coragem de afirmar, coisas tão raras hoje em dia (Rio de Janeiro, 
16/9/1997). 

V - Governadores 

TOGO DE BARROS, ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, 
da Academia Fluminense de Letras: 

O livro Intérpretes do Brasil é filigrana literária, que vem preencher 
lacuna na contelação das maiores publicações da literatura nacional. De autoria do grande 
brasileiro Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, meu amigo e colega na Faculdade de Direito. 
Manifesto, mais uma vez, incomensurável admiração pelo autor (Rio de Janeiro, 18/9/1997). 

, DIVALDO SURUAGY, ex-Governador do Estado de Alagoas: 

• 

Registrando minha permanente admiração, agradeço a oferta do livro 
Intérpretes do Brasil, de autoria do eminente ministro e prezado amigo. Constitui grande 
contribuição para melhor entendermos a alma do nosso povo. Sinceras congratulações (Maceió, 
28/1 0/1997). 

VI - Deputados Estaduais 

Moções à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Do Deputado HAIRSON MONTEIRO: 
Manifesta congratulações com o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

pelo lançamento do livro Intérpretes do Brasil. Justificativa: Com vastos e relevantes serviços 
prestados ao Brasil, tendo sido mesmo aquele que implantou a Justiça Trabalhista na forma 
como é ela hoje conhecida, o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes é autor de 12 livros, já com 
várias edições esgotadas, versando sobre os mais variados temas. Agora, faz ele vir a lume 
mais uma importante contribuição à Cultura nacional, com o lançamento do livro Intérpretes do 
Brasil, sobre Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Vianna, Gilberto 
Freyre, Afonso Arinos e Vianna Moog, mestres da sociologia brasileira. Trata-se de obra da 
maior relevância e que coloca o próprio mestre, no dizer abalizado de Ângelo Longo, na 
condição de também ele um dos intérpretes de nosso País. A nova obra do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes há de obter o sucesso editorial de suas realizações anteriores, esperando
se que seja superado, marcando a longa e produtiva carreira deste insigne brasileiro (Sala de 
Sessões, 23/9/1997). 

Do Deputado CORY PILLAR 
Indico à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro a inserção em Ata, para que conste dos Anais desta Casa de Leis, Moção de 
Congratulações, Aplausos e Reconhecimento com o ilustre e digno Ministro, Professor, Doutor 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, pelo lançamento do livro Intérpretes do Brasil, 
revelando extensa e profunda cultura, com admirável vigor intelectual, que o insere 
definitivamente na Imortalidade das Letras do Brasil. O Acadêmico Professor Geraldo Bezerra 
de Menezes engrandece e abrilhanta várias Academias e Instituições de Direito, da Cultura e 
das Letras no Brasil e em outros países. Das inúmeras obras já produzidas, Intérpretes do Brasil 
constitui a síntese de modelar lucidez, capacidade de pesquisar e de penetrar na história 
política e social, no humanismo reflexivo que valoriza o caráter brasileiro nos vultos que 
interpreta: Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Vianna, Gilberto 
Freyre, Afonso Arinos e Vianna Moog. Trata-se de inestimável contribuição às letras, à história e 
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à cultura do nosso País, sendo o autor, pelo seu magnífico exemplo de Cidadão, Professor, 
Advogado, Pensador, Escritor e Homem de fé, merecedor das mais elevadas honrarias desta 
Assembléia Legislativa, testemunha e depositária das aspirações e dos sentimentos do povo do 
Estado do Rio de Janeiro (Sala das Sessões, 23110/1997). 

VIl - Historiadores 

VICTORINO CHERMONT DE MIRANDA, do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e do Colégio de Genealogia: 

Acabo de receber do eminente confrade Geraldo Bezerra de Menezes 
seu ensaio Intérpretes do Brasil, cuja noticia de lançamento no Jomal do Brasil já me havia 
atraído a atenção. 

A galeria dos biografados, por si só, já recomenda o livro. Mas é a 
biografia do autor que, antecipando o revelado, fará com que não me furte de saborear as suas 
páginas desde Jogo. 

Queira receber a homenagem de admiração deste seu confrade no 
Instituto e no Colégio de Genealogia (Rio de Janeiro, 31110/1997). 

--~~ 
MARIO CURTIS GIORDANI, Professor da Faculdade de Direito 

Cândido Mendes: 

Obrigado ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pelas agradáveis e 
profícuas horas de leitura que me proporcionou o oportuníssimo Intérpretes do Brasil. ---

Nossos jovens estudantes de Ensino Superior, especialmente os Muros 
bacharéis em Direito, muito lucrariam se dedicassem algumas horas à pesquisa sobre a vida e a 
obra desses varões ilustres que deixaram o selo de sua cultura e de seu patriotismo na época 
em que viveram e cuja lembrança vale hoje como um sinal de alerta para nossa mocidade tão 
carente de estímulo e de exemplos. 

O estudo sobre Vianna Moog lembrou-me S. Leopoldo onde passei 
minha adolescência estudando com os jesuítas (inesquecíveis), onde, em 1939, li com avidez o 
famoso Um Rio imfta o Reno. O rio estava à minha frente: o rio dos Sinos! Um abraço de perene 
admirador (Niterói, 17/9/1997}. 

GILBERTO EMÍLIO CHAUDON, Presidente do Instituto Histórico de 
Niterói: 

A leitura do livro Intérpretes do Brasil, do Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, me encantou. / 

Traduzo minha admiração pelo excelente trabalho, em que o autor /..J 
enaltece, na justa medida, a obra das sete individualidades eleitas como intérpretes do Brasil e~ 
que, efetivamente, foram personalidades de marca no panorama intelectual do nosso país e nos-""~ 
legaram uma análise criteriosa de nossa sociedade, cada um em sua visão particular . 

O livro enriquece a literatura pátria. Nestes tempos de crise intelectual 
da nossa mocidade, desponta como uma bíblia de civismo em que nossos jovens poderão 
colher exemplos vivificantes de brasilidade (Niterói, 23/9/1997). 

VINICIUS BARROS LEAL, do Instituto Histórico do Ceará: 
Já degustei o conteúdo de todas as páginas do livro Intérpretes do 

Brasil. Não cansa ler e reler as biografias interpretativas dos vultos admiráveis que formam 
verdadeira constelação de valores. As fortes imagens pinceladas pelo Mestre que os 
interpretou, tornam o texto atrativo pelo fruto de pesquisa feliz, o que não causa nenhuma 
surpresa pelas qualificações do autor, de todos bem conhecidas (Fortaleza, 11/11/1997) . 
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VIII - lá if.embros de outras academias e instituicões culturais: 
H 

HORÁCIO PACHECO, Presidente da Academia Niteroiense de 
Letras, Professor, ex-Secretário de Educação de Niterói: 

Intérpretes do Brasil, um livro sólido e belo. A partir dele, não sei qual a 
melhor obra de Geraldo Bezerra de Menezes, poderoso escritor e orador (Rio de Janeiro, 
1 0/9/1997). 

IX - Professores e autoridades educacionais 

JOSÉ HENRIQUE DE FARIA, Reitor da Universidade Federal do 
Paraná: 

A obra Intérpretes do Brasil, de Geraldo MontedOnio Bezerra de 
Menezes, será de suma importância a toda a sociedade e ao âmbito acadêmico, 
especificamente no que diz respeito ao especto social da história do nosso país (Curitiba, 
13/11/1997). 

TEREZINHA SARAIVA, ex-Secretária de Educação do Estado do Rio 
de Janeiro e do Conselho Estadual de Educação: 

Agradeço seu novo livro Intérpretes do Brasil. Já iniciei a leitura que me 
está trazendo conhecimento e encanto pelas preciosas informações e pelo estilo que é "mistério 
e mérito do escritor" (Rio de Janeiro, 2/11/1997). 

LUIZ GONZAGA MALHEIROS, Professor, ex-Presidente do 
Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro: 

De Geraldo Bezerra de Menezes, recebi o seu Intérpretes do Brasil, 
devorado em pouco tempo. Ao longo de suas páginas escorrem erudição e estilo vigoroso e 
agradável. Detive-me por mais tempo em Euclides da Cunha, de cujos descendentes fui 
professor.no Colégio Modelo, em Nova Friburgo. Crítica correta, justa, equilibrada, perfeita. 

Ao longo de suas páginas parei, às vezes. para recordar os momentos 
passados juntos, Bezerra à frente da Secretaria de Educação e Cultura e este amigo na 
presidência do Conselho Estadual de Educação. 

Na IV Conferência Nacional de Educação, realizada em São Paulo, 
Capital, Geraldo Bezerra de Menezes foi eleito membro das Comissões de Recomendações e 
Redação Final e atuou no Grupo de Trabalho que reformulou o ensino do 3° grau. O 
representante fluminense pontificou nessa Conferência, com mais de quatrocentos 
representantes! 

De nossa viagem à Capital da República, em busca de mais verbas 
para o antigo Estado do Rio de Janeiro, registro sua ira divina ao rebater, com todo o vigor de 
seu passado inatacável, as suspeitas de alto servidor ministerial contra a honradez de um dos 
seus antecessores na Pasta da Educação. Homem esclarecido, o Consultor Jurídico do 
Ministério, atento à segura argumentação jurídica do Secretário fluminense, determinou de 
pronto se desfizesse a grave injustiça. Ali, então, pude constatar o grande amor que Geraldo 
Bezerra de Menezes dedica\la à terra e ao po\lo do antigo Estado do Rio de Janeiro_ Com sua 
atitude desassombrada e vitoriosa, pudemos retomar à Velha Província com alma nova e 
vontade redobrada de trabalhar mais e mais pela educação dos nossos filhos. 

Minhas escusas por fugir ao tema principal, ou seja, Intérpretes do 
Brasil, obra que enriquecerá, sem dúvida alguma. a biblioteca dos que desejarem conhecer 
melhor os sete grandes Intelectuais brasileiros, que tiveram suas idéias lucidamente analisadas: 
Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Vianna, Gilberto Freyre, Afonso 

ArinoseVianna M~ ~J..v~ ~~ ~Ú~ ~ 

f~r~~r84 ~f~ kr~, 
I ! 
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X - Autoridades eclesiásticas 

Dom PEDRO FEDAL TO, Arcebispo Metropolitano de Curitiba: 
Com grande alegria, acuso o recebimento do livro Intérpretes do Brasil. 

Felicito o autor, Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, pelo belíssimo trabalho e seu conteúdo 
{Curitiba, 29/9/1997). f"''_ M~ P -f_ ~ ~-~"·-.. "'= eb. f~'; 

~~ ~ - =-=- -;1 ~ 
Dom VITAL J. G. WILDERINK, Bispo Diocesano de ltaguaí, RJ: 
Recebi seu último livro num período de convalescença. Após internado 

no hospital, tive tempo, em férias ''forçadas", de percorrer com maior atenção as páginas que 
apresentam Intérpretes do Brasil, analisando e discutindo o seu pensamento. Quero agradecer 
ao estimado amigo a contribuição que, com este livro, deu à história do pensamento no Brasil 
{ltaguaí, RJ, 8/11/1997). 

Dom LOURENÇO DE ALMEIDA PRADO, OSB, Reitor do Colégio São 
Bento, RJ: 

Agradeço ao caro amigo Geraldo Bezerra de Menezes o presente de 
J seu livro Intérpretes do Brasil, generoso convite a rever figuras estimadas como Joaquim 

Nabuoo, Oliveira Viana {leitura antiga}, Afonso Arinos, Euclides da Cunha. Grato pelo livro e por 
esse precioso convite {Rio, 11/1011997) . 

• 
Dom ESTEVÃO BITTENCOURT, OSB: 
Intérpretes do Brasil, de Geraldo Bezerra de Menezes, é import~~~ livro 

para a história e a literatura pátrias. Congratulo-me com o autor e peçq a Deus que o inspire 
sempre {Rio, 16/10/1997). 

Monsenhor EYMARD L'ERAISTRE MONTEIRO, de Natal, RN: 
Recebi o livro de Geraldo Bezerra de Menezes Intérpretes de Brasil e li

o todo. Gostei muito. Apreciei principalmente Euclides da Cunha, de q~.~em fui sempre um 
admirador {Natal, 7/10/1997). 

Pe. PAULO JOSÉ DE SOUZA, SJ, antigo Diretor da Confederação 
Nacional das Congregações Marianas: 

Apreciei muito o livro Intérpretes do Brasil, de Geraldo Bezerra de 
Menezes, principalmente o capítulo sobre Euclides da Cunha. Parabéns maiúsculos {ltaicí, 
4/1 0/1997). 

XI -~utras autoridades 

MINERVINO FIUZA LIMA, Ministro-Representante do Empregados 
do Tribunal Superior do Trabalho: 

• Querido Mestre Geraldo Bezerra de Menezes. Acuso, sensibilizado, o 

, 

recebimento de seu precioso cartão, que recorda tempos memoráveis em que estivemos juntos 
no Tribunal Superior do Trabalho 

Os seus livros e a história honrosa de sua vida, de apóstolo exemplar, 
de magistrado e humanista, servem de exemplo para a juventude {Recife, 1 0/11/1997). 

XII-

IRO, ~-Jornal do Brasil, Rio de 
Brasil do Ministro. 

7 



• 

ÍNDICE 

PRONUNCIAMENTOS 

I - Da Academia Brasileira de Letras .................................................................. fls. 1 

SÉRGIO PAULO ROUANET, Embaixador do Brasil na República Tcheca, ex-Ministro da 
Cultura. 
MIGUEL REALE, Professor da Falculdade de Direito, ex-Reitor da Universidade de São 
Paulo, jurista-filósofo. 

ERTO VENANCIO FILHO~ 
ALDO NISKIER, Professor e Jornalista, ex-secretário de Educaçao do Estado do Rio 
aneiro. . _ ~ • A-J 
~ it~?">= 

11 - Junstas ..... ~ ....................................................•..........•................•............... fls. 1/3 

Ministro MAURÍCIO CORR~ do Supremo Tribunal Federal, ex-Ministro da Justiça. 
Ministro ALBERTO NADER, do Supremo Tribunal Federal. 
Ministro JOSÉ AJURJCABA DA COSTA E SILVA, ex-Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho. 
Ministro ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA, ex-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
e Presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. 
Juiz WALMIR OLIVEIRA DA COSTA, do Tribunal Regional do Trabalho da a• Região, com 
sede em Belém (Pará). 
Juiz FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PE.IXOTO, Presidente da AMA TRA xv - Associação 
dos Magistrados do Trabalho da 15• Região, com sede em Campinas (São Paulo): 
Professor ALTAMIR QUADROS, ex-Diretor da Faculda~ de Direito da antiga Universidade 
do Brasil; da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas. 
MILTON FLAKS, Advogado, ex-Procurador do Estado do Rio de Janeiro. 

111-~ Senadores e Deputados Federais ............................................................ fls. 3 

Senador OSMAR DIAS. 
Senador ROBERTO FREIRE, Presidente do Partido Popular Socialista. 
Deputado Federal ÁLVARO VALLE, Presidente do Partido Liberal. 

IV - Embaixadores ......................................................................................•........... fls. 3/4 

AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; ex
Embaixador do Brasil no Chile e no Vaticano. 
DONATELLO GRIECO. 

V- Governadores •.............•......................................................••••••......•.....••........... fls. 4 

TOGO DE BARROS, ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, da Academia 
Fluminense de Letras. 
DIVALDO SURUAGY, ex-Governador do Estado de Alagoas. 

VI - Deputados Estaduais ................•.....•.................•............................................... fls. 4/5 

Moções à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
• , Deputado HAIRSON MONTEIRO. 

t 







INTÉRPRETES DO BRASIL 

' ! 

•• 

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

de Geraldo Montedõnio Bezerra de Menezes 



INTÉRPRETES DO BRASIL 

de Geraldo Montedõnio Bezerra de Menezes 

Acabei de ler Intérpretes do Brasil, de Geraldo Bezerra de Menezes. 
Aprendi muitíssimo com seus magníficos ensaios sobre Nabuco, Alberto Torres, Oliveira Vianna, 
Afonso Arinos e Vianna Moog. 

O autor tem o dom cada vez mais raro de expor com método, de informar 
com conhecimento de causa e de afirmar com lucidez. É a unidade difícil da forma e do conteúdo, 
o bem-dizer que só alcança quem tem o que dizer. 

Deu-me vontade assim que terminei, de reler Minha Fom~açao, 
Populações Meridionais do Brasil, Alma do Tempo e A Vida de Eça de Queiroz. 

Percorri também os depoimentos contidos em Testemunho, Magistério e 
Justiça Social, desde o discurso do meu amigo Marcos Almir Madeira até os textos de Levi 
Carneiro, Afonso Arinos e Adonias Filho (Praga, 30/10/1997). 

MIGUEL REALE, Professor da Falculdade de Direito, ex-Reitor da 
Universidade de São Paulo, jurista-filósofo: 

Foi com grande prazer que li o belo livro de Geraldo Bezerra de Menezes 
Intérpretes do Brasil. 

É efetivamente magnífica expressão de sua lúcida experiência, bem como 
de sua constante dedicação aos homens e às coisas de nossa pátria. 

Queira o autor receber minhas mais vivas congratulações (São Paulo, 
2211 0/1997). 

ALBERTO VENANCIO FILHO: 
Do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, recebi , com grande satisfação, 

o livro Intérpretes do Brasil, que li num jato, dado o interesse pelo assunto e a qualidade do 
trabalho. Apreciei especialmente os capítulos sobre Euclides da Cunha, Oliveira Vianna e Afonso 
Arinos (Rio de Janeiro, 3/1 0/1997). 

ARNALDO NISKIER, Professor e Jornalista, ex-Secretário de 
Educação do Estado do Rio de Janeiro/~ 

Mais uma vez um livro do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes me 
encheu de encantamento. Intérpretes do Brasil revive uma série de personagens fundamentais da 
vida nacional. É leitura muito agradável (Rio de Janeiro, 2219/1997). 

11 - Juristas 

Ministro MAURiCIO CORRÊA, do Supremo Tribunal Federal, ex-
Ministro da Justiça: 

Honrado pela lembrança do eminente Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes e agradecido, tenho em mão o exemplar de Intérpretes do Brasil, de autoria 
do digno Mestre. Por tratar-se de obra de inigualável valor, a ela destinarei lugar especial na 
minha biblioteca (Brasília, 2219/1997). 
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Ministro ALBERTO NADER, do Supremo Tribunal Federal: 
Recebi o livro que o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes escreveu: 

Intérpretes do Brasil. Pelo que li, estou em que se trata de reflexões e análises de qualidade sobre 
a vida e a obra dos nossos grandes construtores (Petrópolis, 23/9/1997). 

Ministro JOSÉ AJURICABA DA COSTA E SILVA, ex-Presidente do b M. .... ...i(l 

Tribunal Superior do Trabalho: ,.;f . ~ ~ '~ 
OiJA!àl91i •:sUiilild118jSIN81U valioso livro Intérprete~ 

traça um perfil conciso e seguro das figuras notáveis de Oliveira Vianna, Joaquim Nabuco, 
Euclides da Cunha, Alberto Torres, Gilberto Freyre, Afonso Arinos e Vianna Moog, todos luminares 
do pensamento brasileiro. 

Ao discursar, dias atrás, na solenidade de oposição de meu retrato na 
galeria de ex-presidentes do Tribunal Superior do Trabalho, disse da minha grande honra de 

l 
J- figurar numa galeria encabeçada pelo ~~e meu ilustre mestre e, hoje, generoso amigo. 

<:f o.MJ.~ Deus guarde . por muitos anos ainda, em saúde e paz, para 
continuar dando ao país a contribuição de sua grande cultura jurídica e sociológica e de sua 
grande fé, tão necessária também em nossos dias (Brasília, 28/9/1997). 

Ministro ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA, ex-Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho e Presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho: 

O livro Intérpretes do Brasil, do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, é 
elaborado com a maestria de sempre. O autor também, vida a fora, tem sido um dos grandes 
intérpretes deste nosso Brasil (Brasília , 29/911997). 

Professor ALTAMIR QUADROS, ex-Diretor da Faculdade de Direito da 
antiga Universidade do Brasil, 4a Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas: 

Importante o livro, de autoria do Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de 
Menezes, intitulado Intérpretes do Brasil. Apreciei essa importante contribuição cultural. 

Os Intérpretes focalizados em seu livro equiparam-se, sem qualquer 
exagero, ao ilustre autor, pois sua contribuição para o desenvolvimento cultural, como jurista, é 
símile à focalizada em sua bem elaborada obra. 

Não se pode olvidar, sob pena de injustiça, a vestuta e sábia contribuição 
do autor para o desenvolvimento do Direito do Trabalho, imprimindo seriedade e justiça às justas 
pretensões dos litigantes (Rio de Janeiro, 7/10/1997). 

Dr. MILTON FLAKS, Advogado, ex-Procurador do Estado do Rio de 
Janeiro: 

Recebi a última obra do Professor Geraldo Bezerra de Menezes -
Intérpretes do Brasil. 

O meu querido Mestre brinda a comunidade estudiosa com uma síntese 
magistral do pensamento de sete figunas exponenciais da sociologia brasileira, apresentadas com 
a mesma lucidez, precisão e acuidade que aprendi a admirar desde os bancos universitários. 
Felicito-o por mais esse importante contributo à cultura nacional (Rio de Janeiro, 24/10/1997). 

!11 - De Senadores e Deputados Federais 

Senador OSMAR DIAS: 
O livro Intérpretes do Brasil do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

constitui, sem dúvida, uma homenagem a todos os brasileiros. Obra merecedora de especial 
atenção, que vem enriquecer os registros de nossa história política (Brasília , 4/11/1997). 
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Senador ROBERTO FREIRE, Presidente do Partido Popular 
Socialista: 

No livro Intérpretes do Brasil, encontrei alguns dos melhores trabalhos de 
pesquisa sobre grandes nomes brasileiros. Certamente ele em muito está contribuindo para 
aumentar os meus conhecimentos acerca da vida e da obra de sete de nossas maiores 
expressões (Brasília, 1°/1 0/1997). 

Deputado Federal ÁLVARO VALLE, Presidente do Partido Liberal, 
antigo Embaixador: 

Excelente o livro de Geraldo Bezerra de Menezes Intérpretes do Brasil, 
que já estou lendo com o maior interesse (Brasília, 7/10/1997). 

IV - Embaixadores 

AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, Representante do Brasil no 
Chile e no Vaticano, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: 

Prezado Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
/lco-lhe muito agradecido pela amável oferta dos seus nobres ensaios 

contidos em Intérpretes do Brasil, bem como das belas e justas homenagens que lhe foram 
prestadas em Testemunho, Magistério e Justiça Social- um livro com generoso capítulo dedicado 
a Afonso Arinos, o outro com palavras tao tocantes que meu pai dedicou a sua fé religiosa . 

Tendo vivido, por muitos anos, em países onde vige o sistema 
parlamentar de governo, não é difícil aceitar a sua superioridade teórica. Mas, na hipótese de sua 
aplicação no Brasil, compartilho das suas preocupações sobre o que resultaria no nosso país, pág. 
270, com "os partidos de arranjos e conbinações espúrias, sem idéias, sem princípios, sem 
estrutura nacional, entregues ao regionalismo imoderado! Ou comprometidos com a aventura, a 

1 
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demagogia, os interesses pessoais, as transações ignóbeisW (Rio de Janeiro, 27/10/1997). 1 1 

DONATELLO GRIECO: 
Os Intérpretes do Brasil do caríssimo Geraldo Bezerra de Menezes, que 

hoje recebi e dos quais já li muitas dezenas de páginas, são um atestado concreto de suas 
imensas reservas de cultura e de espírito público. Aprendi muito em suas páginas, aumentando o 
quanto lhe devo de trabalhos anteriores, em livros que ficarão, autênticas lições de amor às letras, 
de respeito às idéias, de conceitos exemplares sobre homens e fatos, em que a imparcialidade 
prima sobre concepões que o tempo consagrou com certa ligeireza e o autor, com mão de mestre, 
reduz à sua expressão verdadeira. 

O trabalho de pesquisa é emocionante e na realidade ninguém percorrerá 
as páginas de seu livro sem, em muitos casos, não apenas aprender, mas também sem proceder 
a revisões de indiscutível oportunidade nestes tempos conturbadores pela violência e a 
imoralidade. 

Emocionou-me encontrar no livro, várias vezes, o nome de meu Pai, o 
inolvidável Agrippino, que nunca freqüentou escola alguma, mas se orgulhava de ter tido como 
mestre o grande José Geraldo Bezerra de Menezes! 

Invejo-lhe, Geraldo, com franqueza o confesso, a pertinácia no estudo, a 
análise percuciente e a coragem de afirmar, coisas tão raras hoje em dia{ (Rio de Janeiro, .. J 
16/9/1997). 

V - Governadores 

TOGO DE BARROS, ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, da 
Academia Fluminense de Letras: 

O livro Intérpretes do Brasil é filigrana literária, que vem preencher lacuna 
na contelação das maiores publicações da literatura nacional. De autoria do grande brasileiro 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, meu amigo e colega na Faculdade de Direito. Manifesto, 
mais uma vez, incomensurável admiração pelo autor (Rio de Janeiro, 18/9/1997). 
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DIVALDO SURUAGY, ex-Governador do Estado de Alagoas: 
Registrando minha pennanente admiração, agradeço a oferta do livro 

Intérpretes do Brasil, de autoria do eminente ministro e prezado amigo. Constitui grande 
contribuição para melhor entendennos a alma do nosso povo. Sinceras congratulações (Maceió, 
28/1 0/1997). 

VI - Deputados Estaduais 

Moções à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Do Deputado HAIRSON MONTEIRO: 
Manifesta congratulações com o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

pelo lançamento do livro Intérpretes do Brasil. Justificativa: Com vastos e relevantes serviços 
prestados ao Brasil, tendo sido mesmo aquele que implantou a Justiça Trabalhista na fonna como 
é ela hoje conhecida, o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes é autor de 12 livros, já com várias 
edições esgotadas, versando sobre os mais variados temas. Agora, faz ele vir a lume mais uma 
importante contribuição à Cultura nacional, com o lançamento do livro Intérpretes do Brasil, sobre 
Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Vianna, Gilberto Freyre, Afonso 
Arinos e Vianna Moog, mestres da sociologia brasileira. Trata-se de obra da maior relevância e 
que coloca o próprio mestre, no dizer abalizado de Ângelo Longo, na condição de também ele um 
dos intérpretes de nosso País. A nova obra do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes há de obter o 
sucesso editorial de suas realizações anteriores, esperando-se que seja superado, marcando a 
longa e produtiva carreira deste insigne brasileiro (Sala de Sessões, 23/9/1997) . 

Do Deputado CORY PILLAR: 
Indico à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro a inserção em Ata, para que conste dos Anais desta Casa de Leis, Moção de 
Congratulações, Aplausos e Reconhecimento com o ilustre e digno Ministro, Professor, Doutor 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, pelo lançamento do livro Intérpretes do Brasil, 
revelando extensa e profunda cultura, com admirável vigor intelectual, que o insere 
definitivamente na Imortalidade das Letras do Brasil. O Acadêmico Professor Geraldo Bezerra de 
Menezes engrandece e abrilhanta várias Academias e Instituições de Direito, da Cultura e das 
Letras no Brasil e em outros países. Das inúmeras obras já produzidas, Intérpretes do Brasil 
constitui a síntese de modelar lucidez, capacidade de pesquisar e de penetrar na história política e 
social, no humanismo reflexivo que valoriza o caráter brasileiro nos vultos que interpreta: Joaquim 
Nabuco, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Vianna, Gilberto Freyre, Afonso Arinos e 
Vianna Moog. Trata-se de inestimável contribuição às letras, à história e à cultura do nosso País, 
sendo o autor, pelo seu magnífico exemplo de Cidadão, Professor, Advogado, Pensador, Escritor 
e Homem de fé, merecedor das mais elevadas honrarias desta Assembléia Legislativa, 
testemunha e depositária das aspirações e dos sentimentos do povo do Estado do Rio de Janeiro 
(Sala das Sessões, 23/10/1997). 

VIl- Historiadores 

VICTORINO CHERMONT DE MIRANDA, do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e do Colégio de Genealogia: 

Acabo de receber do eminente confrade Geraldo Bezerra de Menezes seu J ./ 
ensai~ Intérpretes do Brasil, cuja notícia de lançamento nofJomal do Brasil /já me havia atraído a <~ -:91 4 
atençao. f 

A galeria dos biografados, por si só, já recomenda o livro. Mas é a 
biografia do autor que, antecipando o revelado, fará com que não me furte de saborear as suas 
páginas desde logo. 

Queira receber a homenagem de admiração deste seu confrade no 
Instituto e no Colégio de Genealogia (Rio de Janeiro, 31/10/1997). 
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MÁRIO CURTIS GIORDANI, Professor da Faculdade de Direito 
Cândido Mendes: 

Obrigado ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pelas agradáveis e 
profícuas horas de leitura que me proporcionou o oportuníssimo Intérpretes do Brasil. 

Nossos jovens estudantes de Ensino Superior, especialmente os futuros 
bacharéis em Direito, muito lucrariam se dedicassem algumas horas à pesquisa sobre a vida e a 
obra desses varões ilustres que deixaram o selo de sua cultura e de seu patriotismo na época em 
que viveram e cuja lembrança vale hoje como um sinal de alerta para nossa mocidade tão carente 
de estímulo e de exemplos. 

O estudo sobre Vianna Moog lembrou-me S. Leopoldo onde passei minha 
adolescência estudando com os jesuítas (inesquecíveis), onde, em 1939, li com avidez o famoso 
Um Rio imita o Reno. O rio estava à minha frente: o rio dos Sinos! Um abraço de perene 
admirador (Niterói, 17/9/1997). 

Gilberto Emílio Chaudon, Presidente do Instituto Histórico de 
Niterói: 

A leitura do livro Intérpretes do Brasil, do Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, me encantou. 

Traduzo minha admiração pelo excelente trabalho, em que o autor 
enaltece, na justa medida, a obra das sete individualidades eleitas como intérpretes do Brasil e 
que, efetivamente, foram personalidades de marca no panorama intelectual do nosso país e nos 
legaram uma análise criteriosa de nossa sociedade, cada um em sua visão particular. 

O livro enriquece a literatura pátria. Nestes tempos de crise intelectual da 
nossa mocidade, desponta como uma bíblia de civismo em que nossos jovens poderão colher 
exemplos vivificantes de brasilidade (Niterói, 23/9/1997). 

VIII - De membros de outras academias e instituições culturais: 

HORÁCIO PACHECO, Presidente da Academia Niteroiense de Letras, 
Professor, ex-Secretário de Educação de Niterói: 

Intérpretes do Brasil, um livro sólido e belo. A partir dele, não sei qual a 
melhor obra de Geraldo Bezerra de Menezes, poderoso escritor e orador (Rio de Janeiro, 
1 0/9/1997). 

XIX - Professores e autoridades educacionais 

TEREZINHA SARAIVA, ex-Secretária de Educação do Estado do Rio 
de Janeiro e do Conselho Estadual de Educação: 

Agradeço seu novo livro Intérpretes do Brasil. Já iniciei a leitura que me 
está trazendo conhecimento e encanto pelas preciosas informações e pelo estilo que é "mistério e 
mérito do escritor" (Rio de Janeiro, 2/11/1997). 

LUIZ GONZAGA MALHEIROS, Professor, ex-Presidente do Conselho 
Estadual de Cultura do Rio de Janeiro: 

De Geraldo Bezerra de Menezes, recebi o seu Intérpretes do Brasil, 
devorado em pouco tempo. Ao longo de suas páginas escorrem erudição e estilo vigoroso e 
agradável. Detive-me por mais tempo em Euclides da Cunha, de cujos descendentes fui 
professor.no Colégio Modelo, em Nova Friburgo. Crítica correta, justa, equilibrada, perfeita. 

Ao longo de suas páginas parei, às vezes, para recordar os momentos 
passados juntos, Bezerra à frente da Secretaria de Educação e Cultura e este amigo na 
presidência do Conselho Estadual de Educação. Na IV Conferência Nacional de Educação, 
realizada em São Paulo, Capital, Geraldo Beze de Menezes foi eleito membro das Comissões 
de Recomendações e Redação Final e atuou no rupo de Trabalho que reforrnulou o ensino do 3° ., 
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grau. O representante fluminense pontificou nessa Conferência, com mais de quatrocentos 
representantes! 

De nossa viagem à Capital da República, em busca de mais verbas para o 
antigo Estado do Rio de Janeiro, registro sua ira divina ao rebater, com todo o vigor de seu 
passado inatacável, as suspeitas de alto servidor ministerial contra a honradez de um dos seus 
antecessores na Pasta da Educação. Homem esclarecido, o Consultor Jurídico do Ministério, 
atento à segura argumentação jurídica do Secretário fluminense, determinou de pronto se 
desfizesse a grave injustiça. Ali, então, pude constatar o grande amor que Geraldo Bezerra de 
Menezes dedicava à terra e ao povo do antigo Estado do Rio de Janeiro. Com sua atitude 
desassombrada e vitoriosa, pudemos retomar à Velha Província com alma nova e vontade 
redobrada de trabalhar mais e mais pela educação dos nossos filhos. 

Minhas escusas por fugir ao tema principal, ou seja, Intérpretes do Brasil, } 
obra que enriquecerá, sem dúvida alguma, a biblioteca dos que desejarem conhecer melhor os'kte .b 
grandes intelectuais brasileiros, que tiveram suas idéias lucidamente analisadas: Joaquim NabJco, 
Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Vianna, Gilberto Freyre, Afonso Arinos e Vianna 
Moog. 

X - Autoridades eclesiásticas 

Dom PEDRO FEDAL TO, Arcebispo Metropolitano de Curitiba: 
Com grande alegria, acuso o recebimento do livro Intérpretes do Brasil. 

Felicito o autor, Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, pelo belíssimo trabalho e seu conteúdo 
(Curitiba, 29/9/1997). 

Dom VITAL J. G. WILDERINK, Bispo Diocesano de ltaguaí, RJ: 
Recebi seu último livro num período de convalescença. Após internado no 

hospital, tive tempo, em férias "forçadas", de percorrer com maior atenção as páginas que 
apresentam Intérpretes do Brasil, analisando e discutindo o seu pensamento. Q~ro agradecer ao 
estimado amigo a contribuição que, com este livro, deu à história do pensámento no Brasil 
(ltaguaí, RJ, 8/11/1997). 

Dom LOURENÇO DE ALMEIDA PRADO, OSB, Reitor do Colégio São 
Bento, RJ: 

Agradeço ao caro amigo Geraldo Bezerra de Menezes o presente de seu 
livro Intérpretes do Brasil, generoso convite a rever figuras estimadas como Joaquim Nabuco, 
Oliveira Viana (leitura antiga}, Afonso Arinos, Euclides da Cunha. Grato pelo livro e por esse 
precioso convite (Rio, 1111 0/1997). 

Dom ESTEVÃO BITTENCOURT, OSB: 
Intérpretes do Brasil, de Geraldo Bezerra de Menezes, é importante livro 

para a história e a literatura pátrias. Congratulo-me com o autor e peço a Deus que o inspire 
sempre (Rio, 16/10/1997). 

Monsenhor EYMARD L'ERAISTRE MONTEIRO, de Natal, RN: 
Recebi o livro de Geraldo Bezerra de Menezes Intérpretes de Brasil e li-o 

todo. Gostei muito. Apreciei principalmente Euclides da Cunha, de quem fui sempre um admirador 
(Natal, 7/10/1997). 

Pe. PAULO JOSÉ DE SOUZA, SJ, antigo Diretor da Confederação 
Nacional das Congregações Marianas: 

Apreciei muito o livro Intérpretes do Brasil, de Geraldo Bezerra de 
Menezes, principalmente o capítulo sobre Euclides da Cunha. Parabéns maiúsculos (ltaicí, 
4/1 0/1997). 
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XI - Pela Imprensa 

GILSON MONTEIRO, em sua coluna semanal- Jornal do Brasil, Rio de 
Janeiro, ~mingo, 14/9/1997. Título: O Brasil do Ministro. 

ESTELA PRESTES, em sua coluna diária - O Fluminense, Niterói, RJ, 
18/9/1997. Título: Personagem da cultura. 

ROBERTO SANTOS: 1 - Livros- O texto é notícia (O Fluminense, Niterói, 
RJ, 18/9/1997); 2- Bezerra de Menezes: Brasilidáde Viva. Extensa apreciação de Intérpretes do 
Brasil (O Fluminense, Niterói, RJ, 25/9/1997). 

ORIVALDO PERIN- Jornal do Brasil, Caderno Idéias (outubro/1997). 

Ver, ainda, Jornal do Comércio, ediç:Jo de outubro de 1997. 
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Do Deputado CORY PILLAR 

V~e_Q·············· ···· ······················ · ···························· · ······················ · · · ····fls.S 

( :CTORINO CHE~~DA, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do 
~légio de Genealogia. 

MARIO CURTIS GIORDANI, Professor da Faculdade de Direito Cândido Mendes. 
GILBERTO EMÍLIO CHAUDON, Presidente do Instituto Histórico de Niterói. 
VINICIUS BARROS LEAL, do Instituto Histórico do Ceará. 

VIII - De membros de outras academias e instituições culturais ........................ fls. 6 

HORÁCIO PACHECO, Presidente da Academia Niteroiense de Letras, Professor, ex
Secretário de Educação de Niterói. 

IX - Professores e autoridades educacionais ....................................................... fls. 6 

JOSÉ HENRIQUE DE FARIA, Reitor da Universidade Federal do Paraná. 
TEREZINHA SARAIVA, ex-Secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro e do 
Conselho Estadual de Educação. • 
LUIZ GONZAGA MALHEIROS, Professor, ex-Presidente do Conselho Estadual de Cultura b ~ 
do Rio de Janeiro. 

X - A;=~ás~cas.~····~······;_z;_ ... ~fl~. 7 

~~ PEDRO FEDALTO~b1spo Metropolitaho de Curitft:a. 
~VITAL J. G. WILDERINK, Bispo Diocesano de ltaguaí, RJ. 

Dom LOURENÇO DE ALMEIDA PRADO, OSB, Reitor do Colégio São Bento, RJ. 
Dom ESTEVÃO BITTENCOURT, OSB. 
Monsenhor EYMARD L'ERAISTRE MONTEIRO, de Natal, RN. 
Pe. PAULO JOSÉ DE SOUZA, SJ, antigo Diretor da Confederação Nacional das 
Congregações Marianas. 
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MINERVINO FIUZA LIMA, Ministro-Representante do Empregados do Tribunal Superior do 
Trabalho. 




