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Pintura óleo sj tela de Joaquim Nabuco por Baltazar Rnv~>nho Massangana- Casa Grande 

JOAQUIM NABUCO 
Nilo Pereira 

Joaquim Aurélio Barreto Na
buco de Araujo - JOAQillM 
NABUCO - nasceu no Recife, 

I 
num sobrado da rua da Imperatriz, 
em 19 de agosto de 1849. 

O pai, o Dr. José Thomaz 
-,9 Nabuco de AraÚjo, Juiz de Direito, 

teve de mudar-se par~e o 

'

menino foi entregue aos cuidados 
da madrinha Ana Ro~a Falcão de 
Carvalho, em Massangana, onde 
passou os seus primeiros qito anos 
de idade, os "decisivos", corno 
ele chama no seu livro Minha 
Formação, no capítulo dedicado 
ao famoso engenho encravado no 
município do Cabo. 

Foi em Massangana, aos oito 
anos, que ele recebeu um jovem 
negro de dezoito anos de idade, 
que vinha pedir asilo na sua casa, 
porque não suportava o trata
mento que sofria com o seu 
senhor. 

Nabuco travou, então, conhe
'1- cimento c~ a instituição c~rn a 

qual conVIvia - a escravidão - Princesa Isabel. 
mas da qual não tinha a devida Nabuco não foi apenas um 
percepção, pois que a sua madrinha abolicionista, embora tenha sido 
quase mãe tratava os escravos essa a característica marcante da 
humanamente. I sua existência de lutador, de 

~ 
Morrendo a madrinha, ele teve par~tar, de j~ta, de 

que ir para a casa dos pais, no Rio tri~o, de ~a. 
de Janeiro. Foi também, como assinala 

Em 1870, forrna~e em Direito~ !Gilberto Freyre, um refounador 
Já havia sidó' advogado de escravos ~ ~ci!!l... Não era a Abolição pura 
no Júrio do Recife, conseguindo e simples que ele desejava. Era 
a absolVição para cativos que, em uma espécie de reforma agrária -
desespero de causa, haviam come urna reforma social~ além de 
tido crimes. econôrni~;;- possibilitasse 

Aos vinte anos de idade, os iDertõs a continuarem o seu 
estudante de Direito, regressa a trabalho pela própria lei que lhes 
Massangana. Visita os túmulos dava a alforria defmitiva. 
j dos seus "santos pretos", como No Recife realizou, sempre ao 
chamou, comove-se diante daquele lado de José Mariano, os seus 
testemunho de renúncia e de principais comícios, as suas mais 
bondade, e jura ser a vida toda !notáveis campanhas filiadas às 

.:turn defensor dos cativos. Consa- idéias liberais, que iam ganhando 
grou~e, assim, devotadamente, à t~o. ---
causa dos escravos até à libertação Foi deputado por Pernambuco 
final, em 13 de maio de 1888, várias vezes, até que, reeleito, 
com a Lei Áurea, assinada pela quis o destino que ele assistisse, 

ao lado de outro pernambucano 11 
ilustre:- o Conselheiro João Al-
fredo, à Abolição dos escravos. . , 
Alteou-se corno nunca perante r
a consciência libertária do Brasil e, 
naquele momento sublime, corno 

afirmou José ~o ~atroc~ruõ, ~- '\ 
pm a sua propna estátua, pare-
cendo que tinha já diante de si a 
posterioridade que lhe guardaria o 
nome para sempre. 

A data do nascimento de Joa- JL 
quim Nabuco é consagrada à cul- '1:::: 
tura- DIA DA CULTURA PER- f 
NAMBUCANA- por proposta do \ 
Presidente da Academia Pernam
bucana de Letras, escriiõ!"Luiz 

_Delgado,_ ao então governador 
Paulo Guerra, que, de pronto, 
aceitou o alvitre, convertendo-o 
em Decreto . 

Isto porque Nabuco não foi 
apenas, repita-se, o paladino da 
Abolição, mas também o escritor, 
_o jorna.!!_sta, ~ poeta, ~ria-p 
~a consagrado, que deixou em 



livros numerosos e nos jornais a 
~chama do seu talento criativo, 

sempre a serviço dos mais nobres 
ideais. 

1 
Nabuco faleceu em Washington, 

no dia 17 de janeiro de 191 O, como 
embaixador do Brasil nos Estados 
Unidos. Disse à sua esposa, pres- ~ 
sentindo a morte, que se o Brasil 
pedisse os seus ossos, ela não os 
poderia negar. 

O enterro de Nabuco, no 

I J 

[

Cemitério de Santo Amaro, no Nabuco analisado é o homem gue 
Recife, foi a consagração popular ~É a sua "reversão reli
que ele merecia. A cidade toda giosa", como ele próprio chamou. 
veio às ruas e o acompanhou à Trata-se de uma visão, ainda que 
derradeira morada, onde repousa pu,mária, do seu encontro com a íl 
em mausoléu de estilo, defronte f F e que trazia de Massangana, N 
ao túmulo do seu grande amigo um tanto misturada com as 
e companheiro de jornada aboli-) litanias dos escravos, rezadas na 
cionista José Mariano, que também jsenzala, o "pomb~l negro", ~ue ) 
foi Deputado por Pernambuco, ele recorda, comoVIdo, no seu livro 
jornalista e tribuno. Minha Formação, 

No estudo, que se segue~ No Recife a nome legendário 

do eminente brasileiro de Pernam
buco é lembrado e fixado na 
FUNDAÇÃO JOAQUIM NABU
CO, em que se transformou o 
Instituto Joaquim Nabuco de 
Pesquisas Sociais, criado pelo 
então Deputado Gilberto Freyre, 
em 1949, assinalando o centenário 
do nascimento do grande pernam
bucano, precursor de uma cons
ciência trabalhista de que não se 
falava na sua época. 

JOAQUIM NABUCO E O SEU 
HU.MANISMO RELIGIOSO 

ocasião do centenário do grande 
brasileiro de Pernambuco e no dis
curso com que apresentou à Câ-

J 

mara Federal o Projeto criando o 
INSTITUTO JOAQUIM NABUCO 
DE PESQUISAS SOCIAIS, Gil
berto Freyre, que só por essa 
iniciativa consagraria a sua passa-

além de po~i!!co dotado d~visão 1) 
precursora dos fatos. I 
~Fundação como 

essá nenh~ais_ajus- ~,:; 
tado à sua natureza, ao estudo e 
à pesquisa do Norte e do Nordeste 
agrários, do que Nabuco, um 
aristocrata tão in~h ~"' 
~ que_es~llfl!_.abaixo 

:::::-j A interpretação de Nabuco 
tem de envolver vários aspectos. 
Gilberto Freyre assinalou, de modo 

/·~· ~ pioneiro, a importância do re or
maaorsoci~-

02 

Nilo Pereira 

licioni§la, o tribuno da escravidão, 
o arlamentar, o polÍtico, o jor
nalista, o poeta, o dramatu~o, o 
dlp omata. 
- Na conferência proferida por 

gem pelo Parlamento brasileiro, 
pôs em relevo esse homem que foi, 

) 
a seu modo, um~uisa~or 
social, um historiador deTãelis, 

de qualquer aristocracia, a não L 
ser a da digp.idade humana, que I 
se con;-rva no íntimo de cãdà ser, 
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i
. nismo ingênuo de sábio e de lógico: "Primeiramente, se Deus final no drama da alma humana no estudo dessa relação Deus- 6 

l 
artista, que se substitui a si mes- não existisse, por que e~i- qiie procura as ~oisas l.iÍVIsÍveis:-:vR~ijQ. - - f/ 
mo sem o sentir, e idealizando-se menta teria brotado na alma impressentidas, e ~satisfaz I "Ora - diz ele -não há verda- '\ 
fortemente, no personagem que humana? Se não houvesse nada - com o que é visível, com o mundo deira religião sem a consciência de 
ele quer restaurar". indaga ainda - além da terra, ten- sensorial e físico, por_gue alguma que Deus e o homem estão em ..--

A verdade é que passados os do uma relação conosco, por que coisa, no seu ser, na essência da 1- relação contínua de atração. Essa 
=/ anos, o conflito entre Ol:ítêrário a angústia dessas mesmas relações? sua natureza, fala, intimamente, consciência é o ato religioso ele-

e o estético, de um lado, e o reli- Deus teve uma tão grande parte dessas evidências que ficam além mentar; sem ela, a simples gratidão 
gioso e ó teológico, do outro, na vida humana, que deve ocupar de nós mesmos e que só podem para com o Criado reconhecido 
se estabeleceu. Havia um recurso sozinho um grande comparti- e.rovir do sobrenatural, isto é, não se~a,. apesar d~ SUli grande 

.:1 para isso: Sair da estesia literária menta no nOSSO cérebro!" daquilo que se superpÕe à nossa r clanVIdenCia ~a noçao :ausaJ OU 
-, para o plano de criação divin!! ~ natureza contingente e pobre. de Deus, senao um fenomeno de 

ue é o plano do istério. Mas ~ Esse Nabuco religioso, especu- inconsciência moral" . 

..,:J quanto m~eguro. enxergam nele o homem de A NOVA LINGUAGEM 
.=f seria um itinerário lento; e O ABSOLUTO \~ativo, surpreende a muitos que 

Seria a reflexão do homem que As perguntas, podendo J?are~ tantas outras ~des, ~as tS; 
il se havia deslumbrado pe~-4-triY!IDs, mesmo feitas por um dimensões. N-ª.._sua aggia_QUi- V Não fala assim apenas um 
U da criatividade artística - ele Nabuco, demonstram que há algo, herdade, que é o capítulo de ouro f pe~ador religioso, mas um teó
p~s quali- l na natureza humana, que nos leva j n~a, a glória do orador e log~ ~ue vê além da f 

~ dades ~a@da<!_es que não era ao absoluto, a crer mesmo em ~ do parlamentar, ele próprio já vid:t _ uma outra vida, da qual 
fácil escolher logo o seu caminho, princípios e causas que fazem feito uma estátua humana, apo- logo a seguir se ocupa. 
is_to é, . pas.s~ do SimJ?les h~ma- parte, qu~se instintivamente, ~o .:1 líne:: após tantas v.!§_rias e con;a- j::: Em Londres!começam as medi-) 

:::J !llsm._o li.tefl!IlO para o h~o;) nosso umverso .• E ~lusao, ~ - t~vez houvesse, sem tações que se intitul~ ·:D~ senti- \ .:::;,...... 
[ religioso, para a ~ta -1 o~sta, e Nabuco quem • que ele senú_sse ou confe~se,~ mento religioso ao Cnstianismo". 1 
~o atantasverdadesrelativas ': "Suprimí De~s ~tereis espa- o profundo ~e.ntimento cristão J.!Seu espírito_ é conduzido para 
que 0 seu espírito debateu, e tan- ado sobre a propna luz o luto de quem, enfeitiçado por Ernesto :'\verdades mais profundas. A im-
tas doutrinas em que se deixou da morte. Aumentai, pelo con- RJUlí!Il, não pudesse esquecer que pressão que nos dá é a de que a 

= J enredar. trário, no vosso coração a inten- çs problemas humanos estão liga- glória do mundo _ tantas vezes 
sidade, a evidênci~ divina: a morte dos ao sentimento de Deus. Isso alcançada _ não lhe basta à insa- / \.S 

;:;;:r Jamais duvidou de Deus. Nesse desap:rrece do ~ruverso e se tom~ seria apenas um resíduo da sua tisfacão interior. ,___ { 
po~ afirmação é categórica a cnsálida da VIda eterna que esta formação matriarcal; mas no seu ~começou a freqüentar \1 

=1 ao estudar, detidamente, o proble- em Deus". coração - por mais que ele pare- aigreja-lembracomovidamen.te- p:. 
ma da evolução, um dos mais in te- cesse simples esteta ou homem do • estava na lnglatena. A igreja "não 
ressantes e sugestivos para o seu ·~mundo tão satirizado por adver- fuiha verdadeiramente para orná-la 

GÊNIO ESPECULATIVO -espírito. Assim escreve: "como sários - devia haver um resquício senão a manutenção da assem-
nunca duvidei de Deus, a teoria de fé na destinação da criatura bléia, 0 coro angélico das crianças 

- da 1 - - 1 d fi ·ti· ::j Nota-se, a cada passo, que h · · alm 1 evo uçao nao ez e m1 va- - umana, prmc1p ente se e a e a maravilhosa execução da litur-
___.-- a1 Nabuco, nesse livro, tão Võftado , -mente para mim senão atgar gemia na escravidão o seu atroz gia. Era 0 bastante para encantar 
______. materialmente a Órbita que el para dentr .... o .de si mesm?, aparece castigo. A sua dantesca condena- a sua alma. Escreveu então: "À 
____- percorre com as suas duas asas ~ com um g:_mo es eculatJvo. ção. E~ é medida que compreendo essa nova 
__..,-- o infmito e a eternidade". I' ~ Estima que as d~e.ssur- . g.ito-ãcl acaso, pois Nabuco acerr linguagem, a Missa me parecia de 

Não esquecia, porém, de acres- j~ - as ~n~'!_e - ffltua m'?,~'Se nunca tivesse mais a mais uma obra-prima sem 
centar que, "acima de todas as para que ele possa procurar 1aj· havido liberdade, nunca teria havi- preço". 

1!1 hipóteses físicas, planejará sempre teologia, na filosofia, na ciêl}éia, do o ~as também nunca 
H a hipótese moral, isto é, Deus". os esclarecimentos que agora, teria havido o bem. O fato essen-

m co~spírito tocado p.el 1 ra a cial, evidente, é que o homem, RENAN E OS EVANGELHOS 
- f divina, surgem nítidos e pene ran- se não se tivesse criado livre não 

lÊ ÇA-0 .___.. d d 1 ' É por ali que começa a com-C NCIA E REVELA tes como ver a es reve adas. A seria senão o prolongamento duma 

!
inteligência se encontra no mun vontade, um autômato em vez preender a vida de Jesus. E frisa 

bem, ainda uma vez lembrad~de ~ 
l Nabuco se debatia entre a abissal do \:H?Írito humano, na ex- a pessoa". ~ 1 

·• · 1 - A 'ta p-li'caça-0 do pro'pn·o ho-mem. Renan, a cuja influência s.tética Ciencia e a reve açao. ce1 va Eis ue é uma pessoa: o -
a evoluÇão, mas não enquanto =f "Ora - escreve Nabuco - Se fruto da liberdade bem enten- sem e está voltando comg uem 
simples trimsformação animai, Deus não existisse, o homem não dida. O pensador expõe tranqüi- busca nas harmonia; J>erdidas 
porque nisso não intervinha o prin- se sentiria mais responsável. A lamente a sua idéia e em torno uma sirlfonia vagamente religiosa. ~ 
cípio moral. Deus estava presente questão principal para ele, a de dela tece 0 seu sistema, a sua E diz: "Se Renan, por exem-

. a tudo. E com isso queria dizer saber se é alguém, está estreita- concepção de vida. o seu huma- plo, no momento de começar a 
.::} claramente - e esta é uma das mente ligada à questão de Deus. nismo. sua vida de Jesus, tivesse recebido 

\ 
tônicas do seu Jin:o ::::-a ciencia ::to pessimismo requintado que;p o impulso da fe e não da dúvLda, f:' 

-I não repele a fé: harmonizam-se. que a vida seja um papel, mas 0 isto é, a humildade de espírito 
E a prova é que nos seus capí- homem sentiu sempre que é uma O PENSADOR RELIGIOSO que aceita em lugar da indepen-

. tulos, nos quais se sente uma realidade". dê~cia do. coração que desafia, 
ft{ grande ânsia quase pascaliana Como trazemos em nós a ânsia ~~ Não bastaria a um pensador te~Jamos tido, com as me~as 

:::j f de Deus - um dos seus afãs do mistério, Nabuco resume tudo religioso, já convicto da existência pa.t~s, o me~nzonte, l
é provar a existência de~tn~ase: "Não há senão Deus ~ essencial_domi.stério,quehouvesse / as .mesmas gentes e num estilo 

~U~ tanto pelo~a,rgumento.8-!k te~i- que possa aplacar a sede do rnfi- ~~~s. Nao sena apenas com essa ma.ts doce e !Jlli.IS transparente F 
~IJl ~ as elo !I.Ó.p.ti.Q.sJmtimento. nito" 1de1a que se estaria praticando arnda, a ma.ts completa concor-

E pergunta de modo muito Ã Terá com isso posto o ponto uma religião. Nabuco é admirável dância com os Evangelhos". 
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mesmo em regime de degradação Nabuco estaria imcompleta se o dele é a sua luta épica em favor Universidade de Provence - Aix ~ 
servil: conserva-se pelo poder que pesquis.A_dor, o hi~dor das ~dos escravos. en Provence, 1971, texto de 

! 
tem o homem, em qualquer situa-

1 
idéias, o ~ão atentassem Na praça pública e no Par- Claude-Henri e Nicole Freches. 

ção, de ser imagem e semelhança bem no pensador religioso, que, ll ,lamento sua figura apolínea se Logo na introdução, explica Clau- ~~) l 
de Deus. E tanto mais imagem e voltando à fé, escreve um livro '!:f alteia como um semi-deus, cuja de-Herui Freches: "A leitura de 
semelhança quanto mais humilha- de profunda e comovente medi- ..,, palavra inflama o povo e leva a Renan lhe faz perder a fé. Sua 
do e ofendido. ta ão. opinião pública a refletir sobre os a.dmiração por Chateaubriand in-

Nabucoofereceumariquezade Não falo de "Conversão". j d~ida. Vai da f centivaneleareligiosidade". 
perspectivas que, tomadas ~on- O que houve, repita-se, foi uma .aristocracia ao povo, assim com~ Escreveu em fran~s o livro 

t:j junto ou em parte, deixam ainda ~volta à fé. R~ conseguiu ~ achado de Assis foi do povo ' das suas reflexões religiosas, como 
.margem a que o ~u o apenas, com a suaestesia literária, istocracia das letras - assinal em francês escreveu L'Option e 

.;::f exegeta possam descobrir nele !;]que a fé continuasse adormecida Graça Aranha. Nein por isso dei- Pensées Détachées e o capítulo 1 
aspectosíinpressentidos. Um des- no espírito do grande brasileiro de xou de ser um ~des do sobre Massangana, que inicia o 

:----->~ ses aspectos - o homem interior, I Pe~co. Havia entre Nabuco t1 Império, como foi o pai, o Con- Foi Voulue. Em tudo está o mis
que não é estudado como..Q_J!i- e ~m abismo que. se apro- selheiro Nabuco de Araújo. Sua tério da sua infância, "o traço 
b~ue enfeitiçava multidões f fundou: D umanjzação de Jesus. pregação em favor da libefiiãcie todo da vida". 
precisamente porque ele escapa à Para voltar à sua divindade, era um evangelho civico. E, no 
cenografia das consagrações popu- Nabuco sentiu o impulso interior fmal, quando a libertação dos 

.=f lares. Ou às oscilações dos Partidos. e confessou-o com a humildade escravos se fazia, ele próprio, A VERDADE ABSOLUTA 
Ou às contingências da vida social. intelectual que a ciência ajuda, agigantando-se no Parlamento, f: . . _ 
Ou às críticas mordazes que, na quando a alma humana - "na tu- ~~esculpia a sua própria estátua, 1

1

11 O canto que ouVIu na solidão t 
época, por pouco não o ~gu- ~r~"; como diz Tertu- como disse José do Patrocínio. I oratori~a de Brom torr,~gla- .... 

--.j raram inteiramente. liano - se dispõe a procurar a Era extraordinário, nesse mo- terra, ha de lhe ter despertado as 
~o o queremos fora do verdade e o absoiuto. mento, nessa apoteose. A natu- mesmas emoções que as litanias 

ll tumulto das ruas, defendendo os Nabuco é uma e_ersonalidade reza lhe havia dado todos os dos escra~os, em noites místicas. 
escravos ou pleiteando eleições. plural feita de várias singularidades. dotes para que ele fosse, nessa Voltava a fe, como voltava vez 

1 Dir-se-ia que o Nabuco clássico ,~ Dele resta~o povo e l hora t4stórica, a síntese de uma ll por ~utra à sa~dade do esc~a~o, 
l olímpico, é o Nabuco completo. da História o abolicionista, o nação e a glória dum povo. /J depOis de extinta a escraVIdão. 

Quando muito, a sua infânciâem tribuno das ru-;;s;a mágica comu- ·"Vem o dia - escreve ele -
Massangana suscita um interesse nicação da sua figura hierática, em que, como a planta que 

- UM NABUCO INTERIOR 1 -quase lírico no qual se conforma que fascinava multidões. Bastava procura o so para nao morrer, 

I a sua figura de pequeno príncipe isso para que a ca~çara Trato ho·e dum Nabuco inte- e~~rimentei . a necessidade quase 
mimado pela madrinha Ana Rosa - a defesa dos escravos - rmpn--p . ' . J ' , .,.-- fisica de me voltar para a verdade 
Falcão de Carvalho. . . t d nor~refleXIvo, que volta a fe, que absoluta. Estava cansado da per

nusse ao, m~VImen ° a gr~ eza j s-ente no I'ntim· o da sua alma o 
E ' ~ 1 d - pétua incerteza que fazia descre-le, porem, não consentiria qua;oe O ImpiCa uma oraçao na de~, a . ânsia 00 mfinito, que 

.:::-1 que essa moldura inevitável fosse acropole, que, no caso, tantas ver no meu espírito oscilações 
descansa ·de tantas lutas do espí- d af tam t · al lá l" ' · E li f vezes foi para ele o Teatro Santa um as en o me cu ve . 

a umca. num vro amoso- que Isabel. rito na paz sobrenatural do abso- Ao escrever, em francê"s, um 
está em germe no capítulo sobre _ luto. · 

' livro quase de teólogo, ainda Massangana, em MINHA FORMA- Mas alem desse abolicionista, - El , da 1 , / 
ÇÃO -, nos dá QJ.!.1ra ima&aP que ficou na memória do povo e I e e o patrono c~ tura ) seria, segundo Claude-Herui Fre-k:.. 

11) nabuqueana da vida: a sua medi- da História, que campeia ·na está- peA mdam~ucanp a pobr sugestãdo Lda ches, uma homenagem a, Re!Ll!P• j 
~p tras, o que cabe aqUI diZer para cipulo lhe deve a ressurreiçao da 

H ta - religiosa. tua em atitude de· dominador de ca enua emam uc~~ e e- P?is que, "paradoxalmente.' ~ dis- ~ 
assaram os anos. O homem massas, ou nos retratos que con- tu . alid d d , , 

J úblico - abolicionista e refor- sagram nele uma espécie de doação ace~ . ar a umvers . a e 0 seu sua fe confirmada pela ciencia". 
----ry P . ~ espmto que se proJeta em tantas Chegava afmal a Nabuco aquilo 

mador social, esteticista do melhor dos deuses aos homens comuns, . . ta - ' ' 
--:). estilo renanian,o - podia ter sau- além de tudo isso está um homem mqUie çoes. que Be~gs~ c.~amou "um supri-

dàdes não da escravidão, mas ~ recolhido silencioso, meditativo,} Homem universal, realmente, k mento e a · 
dos escravos, das suas litanias introspec~ que se ~efugia e~ si n~o lhe fal~~a a pers~ectiva reli-

1
_ 

re.ligiosas na senzala, das orações mesmo para a reflexao das cOisas gtosa, a solidao em meiO ao rum~r / _ . 

] 

da infância. Era 0 caminho de infinitas. "B um aspecto quase do mundo, e onde, como diz lL INFLUENCIA DE RENAN 
volta _gue, serenamente, abriâ ao imprevisto na personalidade de ÔThomas Merton, o silêncio é o 111 . . 

.:::j seu espírito lúcido e penetrante, Nabuco, tão grande nesse silêncio ~ pai da palavra. I Nesse livr~, que ter~a- sendo l~ 
refugiado numa solidão oratoriana, -:l/ oratoriano - em país paradoxal- Agora, ele está ~ uma _re~açao do _ r~ciOnalismo e 
de onde saiDa um Nabuco que mente protestante - quanto no diante do altar, em Brompton, do liberalismo relig~oso em que 
parece fugir ao brilho do mundo run;o_r esplendidamente retórico - d ~a ~~~aterra._S~u espírito deixa " andou mergulhado,_ cnão , ne~a 

\1 para ser um crente _ quase um retonco no melhor sentido da J o feitiÇ.O renamano pela beleza Q antes reafuma - a mflu~nc~a- de . 
~ teólogo _ num trabalho de pros- expressão _ dos grandes momen- da Hturgia e do ~anto . ~enan lhe ~en~. Es~re~e ~e ~o-do mclSlvo_: 1{\f 

pecção espiritual que não é menos tos da Abolição e do Parlamento. falana duma f e perdida. Mas, Das mfluencias literanas que sofn, 
poderoso como força criadora agora, o menino de Massangana nenhuma igualou a de Renan". 
do qu: a~uele outro que lhe der~ j ou~e _os cantos e as rezas da I O que ele encontrava, n.~ i~de 'f= 
fama e glória: 0 da Übertação EVANGELHO CfVICO mfancia. E se a casa-grande lhe madura, era o que chamou minha 
daqueles a quem chamou os seu fala pela oração, a senzala lembra sensação dejuventude".Mas,entre l "santos pretos". O Nabuco que pretende estu- o canto negro ' da saudade e da ele e o escritor francês estava .lL 

dar é talvez um Nabuco pouco esperança. divindade de Jesus. A influência 
~ I) PE~RAL ~ conhecido.Ou pouco valorizado. ( o livro em que Nabuco conta se exercia ~a magia do es~. 

Ou mesmo de menor interesse a sua volta ~Foi Voulue - J "Seu Cristo -escreve Nabuco
A personalidade de Joaq~ para a História. O que sabemos Mysterium Fidei, editado pela se .eu o analiso hoje, é um anacro-
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A HISTÓRIA DO CRISTIANISMO Ocid~nte mesmo sem cultura sobre de tantas indagações e meditações,)~ transparente do que o pensador f= 
0 _ Onente culto, que p~a a k Nabuco encontra não o misticis- político. Ele alcança os abismos R 

J 

Bastava r:_conhecer que o Jesus I dignidade da _ru:.na_ em forma_ção':· r- mo, ~as o repouso intelectual, "(k alma humana; e sua luta é IJI 
de _Renan nao concorda com os ~E _acrescenta. Nao foi o Cnsti- "que e a primeira condição da ~ sem re la liberdade. o·· cati
Evange~os par~ que o primeiro ~s~o que fez as t;evas da Idade- ~~a para g2der retle.t!!" a Deus", f veiro dos negros foi a sua aPQ-

"'-. passo bvesse sido dado com a Me~Ia; pelo contrano, ele fez a n.!. sua pr6pria expressão. Passou teose da liberdade ofendida e exal-
~ esperança de .~ncontrar o abso- luz · fi da dúvida à certeza com a consci- tada. Já nos últimos anos de vida, 

-.....: ~~ luto onde o ,?Icho . de seda da ./ encia de um homem que atinge meditando sobre o~estino do 
......., pros~ france~ haVIa posto ~ ..::-\ com isso a plenitude do seu ser. homem e o seu drama reli-~ JJ 

relativo. E, Ja agora, o que Vai . gioso, chegou à conclusão de que f-1 
interessar a Nabuco ! a ró ria O CULTO DE MARIA - Um Nabuco_ pouco conhecido, fll há um cativeiro que é liberdade: .:: 
História do Cristianismo, pois, -/ esse. A matundade lhe da~a a V{ (; da fé. E fez-se servo de Deus -:: 

-==/ assim, ele se está aEercebendo d..a f Daí por diante a sua fé se ~ segur~~a dos passos que o esp~rito ~ mocidade fora servo dos 
marcha do espírito humano atra- entretece cada vez mais dos L- ~b~Ia a mcompletude da sua mte- servos. Num caso, a servidão que 
vés dos tempos até concluir que argumentos da Teologia e da ligencia, que tanta coisa tinha degrada a condição humana; no 
tudo é a mesma fé que remove História, mas não falta a Nabuco, _ f~i~o, mas não havia ~da chegado, outro, a servidão que liberta, 

~~ montanhas e que o Espírito Santo _;:rnessa 12er~grinação de yolt.a, uma i lu~, a 0tegral acei- o mais suave dos jugos. 
Jfl sopra onde estiver. / doce poesia, como quando explica taçao do divmo e do eternoJ que 

A IDADE-Mf:DIA 

=J} Sem prec~mceitos históricos 
tão do seu tempQ, afirma: "O 

' 

Cr!§_tianismo na Idade-Média. não 
é senão um ideal que impede a 
juventude humana de se degradar, 
que mantém a superioridade do 

o culto de Maria: "O culto da era o seu achado metafísico. 
Virgem deve ter se formado, no Brompton seria o seu derradeiro 
começo, das lágrimas daqueles cenário duma luta íntima, que (-' 
que tinham necessidade de adoçar por vezes se esmaecera, assim 

A VOLTA MISTERIOSA 

a Deus". como Massangana havia sido o 
primeiro, pela vida toda. 

Ele viveu para can!_ar a libe- · 
dade. Libertando os cativos, liber- ( 
tou-se a si mesmo, quando foi o 

I tempo de cuidar da sua liberdade 

l 
interior e de ver mais claro nas 

O REPOUSO INTELECTUAL A SERVIDÃO QUE LIBERTA obscuridades do espírito atormen-
tado pelo que então se chamava 

Esse .livro - Foi Voulue - é O pensador religioso não é "as luzes do século" e eram real- )JI-:1 
de profunda especulação. Através f menos rugestivo, profundo e~ men e só doSéciifo, assim como o 
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= /\"despotismo esclarecido" era es- 1"~ O REENCONTRO denação. Além de ser conseqüência que chamo oratoriana à fé. A ) 
clarecidO só para o despotismo. r do juízo benevolente para o qual conferência pronunciada nesta r 

J 
Cantou a liberdade : a dos outros 1 ~enasc:!.a, assim, o ~ ele tendia a respeitar homens e Fundação, puglicada no livro Oito 
e a sua própria. Chegou às grandes f interior. E esta página ainda é coisas, essa serenidade vinha-lhe Décadas - Memórias - Livraria 

:4 evidências hum~s. Q~s lhe abQUl lde amor à liberdade e à paz da/1 em grande parte da religião. José Olympio, 1973, é o teste-
- todas as portas !lUe fizeram da ;alma inquieta que viveu o dram~/ ~ Voltara à fé de su~fância, P%-d munho misticamente filial coroado 7/ sua alma o heroísmo de todas as da escravidão. did.a_como estudante.sllPeJ:iQL. Eu, I pelas palavras que Nabuco escreveu 

/ lu_tas - umas ,ue foram do Se foi_ grande d~an_te dos ho- por~~ to, só~ conhec,i ~otalme~te p- no seu ~iário e que sã_o estas: 
tribuno e do pohtico e outras -

1
. mens oprumdos, fo1 amda maior catolico - nao na pratica S!l~ "Deus seJa louvao.' ') por nao poder 

as invisíveis - que o levaram ao no ~contro com Deus, os Sacramentos( que era aliás eu ver sua bela ce •. 1 , um belo dia, 
.:} silêncio e à humildade, onde o completando a infância em Mas- pouco CQrrenlê. dagl.lc;.la_ép_oca), sem que a primeü \ tecla ferida 

mistério fala aos homens e a músi- sangana, onde um menino abriu as na fidelidade à Missa e à ora- em meu espírito , ~ja o do re-
ca desce do coro de anjos e a o caminho ao lutador da justiça ~- R~va a gualguer mo~ento. conhecimento da criatura pela 

.;;;;J/ alma se esconde na solidão para e à s~rena ·e desejada volta à._!!., Lerrwro-me dele nos passeiOs de bondade do criador que lhe ofe-
~~ falar ao Infinito. que adormeceu para acordar mais carro tirando o Rosário do bolso rece mais esse espetáculo". 

No seu livro Minha Formação forte e mais lúcida. Mais fé e mais para rezar. Sabia de cor muitas das Não há beleza maior do que 
diz Nabuco: "Em 1891, minha infância. Massangana na liturgia orações. Tinha especialmente pre- essa gratidão, que é a vigília de !f-
maior impressão é a morte do do Oratório. dileção pelo Te Deum e o Magni Deus na alma que se projeta no ~ 'I Imperador. De 1892 a 1893 há ~ ficat, ambos hinos de gratidão. absoluto, sob a luz radiosa da sua 

~ um intervalo: a religião afasta Em conferência proferida em vitória interior, que dispensava o 
tudo mais, é o período da volta 6 de julho de 1969, a escritora tribuno para consagrar na voz soli-
misteriosa, indefmível da fé, para Carolina Nabuco disse: "Guardo I A VIG(LIA DE DEUS tária do retomo o menino da 
mim verdadeira pomba do dilúvio a mais n~mbrança de sua F casa-grande restituído à fé e às 
universal trazendo o ramo da vida serenidade, de sua ausência total Esse depoimento da filha e litanias da senzala. 
renascente". de espírito de negação e de con- biógrafa ilustre confirma a volta 
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EXISTENCIALISMO: 
O PESSIMISlVIO OU 
O PENS_AR. INÚTIL? 

HISTÓRIA DO EXISTENCIAliSMO E DA FENOMENOLOGIA, Thomas ltanson 
Giler, EPU/USP, · dois volumes, Sio Paulo, 1975, 302 e 368 pp,, 
Cr$ 85,00 (cada) • 

I 
o Autor é s a c e r d o t e 
católico amer'icano,ra
diéãdo· há 'alguns anos 
\'1m -efio Pmxlo, ~C[omt'n
do em seminário. Reali
za, nos dois volumes de 
sua obr~grande esfor
ço de compreensão de al-
g u m a s personalidades 
ma· r-c a n f'fS da ien
samento filosQt.ica con
qjjoraneo. Guiou-o o le
m-a de quê a história da 
filosofia não se reduz ao 
1'elato de um suposto 
progresso da razão nem 
ao exame dos no v os 
pontos-de-vista a partir 
de uma verdade anteri
ormente adquwida. Não 
se tra;bq. ta~ou.cq ge 
suscitar o ecletismo ou 
o ceticismo, mas de ren
der-Ne à evidência de 

l
que a IJl,osotia se reduz 
ao conjun~ias 
surJJ_idas no decorrer dos 
séculos. 

ilõ primeiro volume es
tão estudados .{íeier

(1813! 1855); 
(1844/ 1900); 
859/ 1938) e 

~~~~r r 1 8 8 9-; . 
pequena nota in- , 

trodutória apresenta a 
biografia e a o b r a • 
Segue-se a exposição da 
doutrina, subordinada a 
tópicos que julga mais 
~:rpressivos, em g e r a l 
c o r r e s ondentes às 
:vn:nCli"PU~ obras. Insere, 

uma breve 

It;T.Unl~rn não Q explicite, 
v~se que p r i1 e n ii e u 
situar o s pensadores 
gue, segundo sua 
opinião, dera'ln; o em
basamento à.~ cotren:tes 
estudadas, deixando pa-

Antmtio Paim 

dicão do existente sin
gular. "O pensamento 
d&_Kierke ãar o -
Uni ou ra o sa, não é 
outra coisa senão o es
tudo profundo, impie
doso, cruel até, d a s 
diversas formas de luta 
do homem consigo pro
pno ptrra a conqumta_ 
da exzstêncza que é, pa
ra ele, a conquista do 
próprio "eu" em sua in
dividualidade" (pág. 51) 
"Tanto no m é t o do , 
como na aplicação dele, 
Nf:§Jzschet procurJ& ~- · 
P?:.§ z mz a r Sócrates". 
(pág. B3) 

Essa busca da dramati
cidade da existência se 
interrompe, na exposi
ção, para dar lugar à ca
racterização · do pen
samento de Husserl, que 
aspira fazer da 2 osojia 
um sa mente 
!3:fl:.OrosoJ. o· que jamais 
esteve presente na medi-
tação de Kie_:.kegaard e 
N~che. · 'A feno
menologia surge como 
tentativa d e restituir 
um fundamento ao cos
mos e uma orientação à 
consciência e à vida. A 
filosofia será, portanto, 
a c o n v o c a ç ã o para 

~em~~g~-se ~f~ -. econceita,..Ji,e toda 2 
guagem contusa e im
precisa". (pág. 185). A 
grande descoberta à o 
pensamento husserliano 
será a da consciência 
que tem a r e a l i d a d e 
concreta cotho seu ele
me n t o estrutural. O 
passo seguinte s e r á 
dado por Heidegger que 
se desembara~a do ter
mo consczencza para ta
~ en-

No segundo volume es
tão e s t u d a d o s 

); 
(1883/ 1 
(1905-). A obra de 
Buber seria o empenho 
de retomar o contato 
com a existência hu
mana buscando o seu 
elemento de espontanei
dade e, portanto, mais 
próximo das o r i g e n s 
( Kierkegaard e Nietzs
che). Enquanto Scheler 
e Jaspers t~ o F 
caminho ensejado por 
Husserl. 

Thomas GiZes parte des
ta suposição geral, ex-
p l j c i t a d a na Intro
dução: "0 :século XIX 
apareceu cheio de espe
ranças no homem, (]Jje 
acreditav~eme21te 
ríõ JutJLro da ciência ... 
certo dõ progresso de -
uma cjpiUzaç_ão~e
c i d a constantemente 
p e l a s descobertas téc-

~e 
só parecia evf,dente a al-
guns espíritos m a i s 
a v i sados. Sucedeu-lhe 

NABUC 
A PROPAG.AiVDA· 

E ·O lJfONUMEJVTO~ · 
UM ESTADISTA DO IMPÉRIO, JNC~Uim Naltuco (com uma introdução de 
AHonso Arinos de M. Franco, Ed. Nova Aguilar, Rio, 1975, 1 144 pp., 
Cr$ 385,00, 

Aliomar Baleeiro 

I 

último decênio do século, 
quando a figura do Chefe do 
Estado, segundo o figurino 
presidencialista, já se reve
lava o mais arbitrário, o 
mais truc~, ..Q mais in
tolerante dos chef.es:_<;iê}:>seu
dodemocracias do mundo. 

- e era suave 
Nabucoae Araú

~volye Q.o Par~ido Co!!,êe~-
~ or para o L..:.be!]l. maiS 

fpos ideaiS e idems do que 
Jfrnesmo na. açãO partidária. 
Sustenta, 
contra São ~ 

a 
que apoiaria o Ministério. 
Quaisquer que fossem os 
propósitos secretos de Joa

)l quim Nabuco, biografar o 
UPai grandioso, levantar o b--

mural es e das sti: I 
tuicões livr e-
ta e· do século descrevendo 
em açao os brasileiros de di
ferentes temperamentos e 
idéias que 0p1era~;xu~lli!!~\\l 



Paulo, leeio'nan
seminário. Realí

de 

aeJ.J~an(lO pa
a 

~WUt,iJJ.lJ~s. Ki
e Nietzsche 

filiados atra
socratismo, en

d o basicamente 
reivindicação do 
, na sua con-

outra coisa 
tudo profundo, impie
doso, cruel até, das 
diverS'as formas de luta 
do homem consigo pro
pno p{J;fa a conqumta 
da exzstencza que é, pa
ra ele, a conquista do 
próprio "eu" em sua in
dividualidade" (pág. 51) 
"Tanto no m é t o do , 
como na aplicação dele, 
Nj&lzsche procur~ sem- · 
Pfi:, t m"í ta r Sóê;ãiei;•. 
(pag. 63) 

Essa busca da dramati
cidade da existência se 
interrompe, na exposi
ção, para dar lugar à ca
racterização do pen
samento de Husserl, que 
aspira fazer da z osofia 
um sa mente 
!!:f40roso~ o· que jamais 
esteve presente na medi- · 
tação de Kierkegaard e 
N~che. · ' ' A feno
menologia surge como 
tentativa d e restituir 
um fundamento ao cos
mos e uma orientação à 
consciência e à vida. A 
filosofia será, portanto, 
a convocação para 

l~embfe1fg~-se 41f~ ~etoda z 
guagem confusa e im
precisa". (pág. 185). A 
grande descoberta à o 
pensamento h.U88erliano 
1erci a da cons~ncia 
que tem a reaUt!ade 
concreta cotfio seu ele
me n to estrutural. O 
passo seguinte s e r á 
dado por Heidegger que 
se desembarasa do ter
mo consczencla para fa
~mem)en
ga1 o no mundo, co1h 
suás v á r i a s possibili-
dades. A postura de Ki
erkegaard e Nietzsche é 
retomada, já a g o r a 
numa linguagem rigoro
sa. 

); 
(1883/ e-=.........,~ 
(1905-). A obra e 
Buber seria o empenho 
de retomar o contato 
com a existência hu
mana buscando o seu 
elemento de espontanei
dade e, portanto, mais 
próximo das o r i g e n s 
(Kierkegaard e Nietzs
che). Enq1.1/141il0 Scheler 
e Jaspers t~ o f 
caminho ensejado por 
Husserl. 

Thomas GiZes parte des-
ta suposição geral, ex-
p Z j c i t a d a na Intro
duç&J: "0 :século XIX 
apareceu cheio de espe
rançasno~e 
af!:.editavq tiuneme!J:_te 
no _iutJ!..r.!L da ciência_, 
certo do progresso de -
uma c!J;ilízação~e
c i d a constantemente 
p e l a s descobertas téc-
~e 
só parecia evjdente a al-
guns espíritos m a i s 
a v i sados. Sucedeu-lhe 

um~ em que r·. 
predominam a dúvida, o 
sofrimento e a desilu
são. Os temas constan
tes dessa 

em terra 
e no mar. E talvez tivesse 
por um fio ou para. a restau
ração ou para o parlamen-

~~~á de~ ilvio R<>: 
Não foi assun um~ 
objetivamente h i s t ~r i c o, 
"acontiéimentãl"' mas um 
calculado esquema da evo-

"lução da monarquia reDre
sentatlva, Gõverno ae gabi
nete anglicanizado, obra ge
nial de estadi.stas caboclos e 
até ~dos como-Tõrres 
Homem, a âespelto da letra 
nem sempre liberal da. Cart&. 
.de 18M, redigida . Pãra con
li'fitrar na mão de· Pedro I, 
mercê do Poder Moderado, 
um arbítrio quase absolu
tista. 

só a tradição oral dos pro-
tagonistas dos dramas naas 

/

teve oportunidade dL_co. nvi- ~ 
ve:t_na_ca.a._paterna ÇO..Tit 
_yelhos-estadisf.â;S])aftE]_Q~ 
tes da Hjsfórla. ------=--

s EGUNDO Afonso Ari
nos M. Franco, Rio Branco 
forneceu dados, corrigiU pro-

~ 
vas e até procurou alterar § 
obra para meíhorar o retrato 
~E assim, pedra a pe
ara, ou melhor, papel a pa
pel dos 30 mil documentos, 
sem falar em anais, jornais 
etc., o filho construiu o pe
destal do pai e, ao mesmo 
tempo, uma obra sem par na 
literatura política e histórica 
do Brasil. 
Joaquim Nabuco, sem assu
mir tom apologético em re
lação às instituições ou aos 
homens públicos do segundo 
reina;do. dedxa ao leitor, sem 
~~~~~~.~a compa-

a 
que apoiaria o Ministério. 
Quaisquer que fossem os 
propósitos secretos de Joa

Hquim Nabuco, biografar o 
l/ Pai grandioso, levantar o b-

mural es e das i tt:: r 
tuicões ivr e-
ta e· do século descrevendo 
em açao os brasileiros de di
ferentes temperamentos e 
idéias que An.,.,...:.""r:J"':.,.,:c:-:~=~rm 

que 
Inglaterra. 
tude, queria o parlamenta
rismo nos Estados Unidos. 
O Sr Bernardo Ellis, recém 
~ertõ para ã~~tia Era
sileira dê Let I Ve(!()n• 
sõlar-se com Joa~-N~~u
co: - o velho er, se
gundo apurou Arinos, edi
tou-o sem pa~r-lhe uni tõs-
tão d · utorai , 

ando-lhe a na exem-
;T'ãr nao contente, de

pois de ,esgotada a edição, 
lançando mão de matrizes de 
estereotipia tlue extraír~. 
:Pfi'ãfeou o vro· durante 
a.nQ§.....atê que depois defa-
lecido autor'"" · • 

ALIOMAR IALEEIRO, advogodo, professor 
emérito àa UERJ e UB. ex.deputade fe· 
der•l • ex•po·eoidente de STP 
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:: a- n1a. 'lnha, (]ll'"! jam'lis esflu,..ceu ou ma!sinou 
l\ ~ranlP a'n1 .. _nnt.P qu:1 foi l~U8 .. ôliu Jo;:;é de 
:L::~!n, fe-z de S:::tldauha da Gan1a 0 simbo!o 

I 
:nn k~·r.o de ~iiO.s vi,..turl·: ~ hP-ó.ica~. lv.I .· ts a · ju
\·~nt.n1e b:·asiloha. n;io ftú ainda suLc entcm->:Ite 
.~sc~ar!.·c iJa. aôbre o epi~ó.li,, doloruso th"!. in
te:·vL·nc:áo c.:-;~ran~~ ·i ra e a púgi:1a. rc~&tn·a ao 
ar:ilo dadn aos r .. H·nihJ503 d~ 6 cle Setembro 
rye·o~ navios d,~ guerra pnrtlJc:'Ueses suJ•tos n:J 
Gu~inabaw.. A .obl'a, d<' .Joaquim Nabu~o a tal 
r~speito de\·cr:a, por BSO, t.er d.fundida pelos 
b~·a<;;iloiro1, nao só para qu~ el!->s compreendam 
:n·)lhor 0 .qentidn des.'·e n.n1p~ro, C''Ino para 

tc~3s f!U:.. anrcnd:".m a rejeitar, C')In rlio;ni'ia·de, geja 
qual fõr a sauaçilo, a intervenção do e3trang'?!iro 

ua- I nns ~<egócio:; Intimas da pátria. E ., sa. obra lhes 
as I abr·ir!a os o!hos e o~ ou\· i i o~. t.ii.0 chc:os de 

tumultnãl'ios aC'ontec me:1.tos desta atu:~:lidade 
a ca!amitosa, para a. c~""~:-npreensão elos fatos a 

P os que ::rr.abamos de aludir, e s~rvirh para mos
fmal tr~::r-lhe que, em mcit> a tantas cou~a~ tristes 
o do e lamenrn v eis, caracterlsticas das revoluçõe8 e 
ter·:a das revoltas, estava destinada a fira1·, como 

um ponte> a!to, a atitude de Augusto de Cas
tilho, cujo nome Nabuco a•ntcv:u Integrado 
na história dos dois palses, nií.o como ele
mento de d:ssociação e motivo de re3sen l
mentes irredutíveis, mas como fator preexce
lente de aproximação e de conflanra. . Porque 
a:;~sim o compreendeu, a Mari::lha brasileira lhe 
rendeu honH:-nagens eYcepc!onaiR: enquanto vivo, 
se algum navio de guerra aportava a Lisboa·, 
la buscá-lo à terra um escaler remado por 
of!clais: mo rio, a. guarni<;ão costuma. visitar-lhe 
a scnn!tura. 

Não r~sta- dúvida de que o conceit.o de so
berania niio é mais aquele que a!)rendemos nos 
dias de nozsa ln:ciação no estudo do Direito. 
Um orgn!lismo surgiu, após a primeira grande 
guerra, a Liga das Nações, e aí frS soberanias 
naciona's tiveram que se despojar de seus tri
butos d<' irrerlutibilidade e de lntangibllidade, 
uinnte do super-órgão, destinado a assegurar 
a pg·z e a regular a guerra dentro do Direito. 
Dcsa·parecido esto super-órgão, surgiram outros, 
em que a soberania de cc.da E~tado se despoja 
à ir.vocaç:io dos interesses supremo~ da socie
dade humana, de alqo de FU:t própria subs
tância-. Mas. ninda ai a fie~Lo jurídica da so
b<':·anh integrei perme:nece d~ pé, uma vez que 
ns rastr;çõcs que lhe ~;ão impostas não resultam 
do uma i:npos'ril'l crtranha, de um~. vontarle 
oa pode~ :super1or, tt que houvE:.;;se caà rt nação 
de cur~c.r-se contra seus próprios designioa, 
nu:s <Jct:orr= de um IP.·,tuo ~m.tend\mento, 
Inspirado ~:t cooperação d~ tôct:t. ns fórçns a 
servl ç d bem contra :>J que permanent6men
te se> sul)! mlh no propós: o de subverter a 
crde:n soclal. 

L-once c:e !m, portanto, con-::ebcr a 
ber::m!e com um poder &b.ao:uto. llimhado; 
ela. é um poder jurídico, e, conseguíntemen
tc. como ensina ;cl!i.1eck, h:!. de ser llm.!tada 
pelo próprio Direito. Trata-se, porém, de uma 
autb-li::nltação, de uma llmLlção determina
da pelo próprio estado soberan• , u por isso ex
clvi a lcléia da !nterven,:ão de qualquer outro 
Est ::lo em seus negó~ios íntimos. 

Eis porque Joaquim Nabuc.,, um de noasog 
maiores sabedores do Direito Internacional, não 
se inclinou para. a !ntervençá" estrangeira no 
caeo de 1893, apezar de soEcitada pelo govêrno. 

eegundo escrevera Ks.nt. em seu E11saip tt
los6tico sôbre a paz perpétua, e Mérignhac re
corda em seu Tratado, n. imissão de um estado 
nos negócios intimes de outro !erirla sua 1n
depenc~i:nc!a, e em principio é p~oibida. Os tra• 
t::.distas aceitam. contudo, a posslb111dude de 
Intervir em circ.unstâncias excepcionais. 

Mas, essas circunstâncias, qttem 3.9 ver!.!1-
cará? pois não é certo que !lcam ao arbltrio 
dos mais fortes defini-las, para Justificativa da 
intervenção? Eis porque meu espírito liberal 
se coloca em oposição a êsse poder arbitrário. 

Aos que pensam de modo co:r:trário, e con
!iam. ingenuamente, na serenidade ou dlsc.re
c;!io dos intervenclon~stas, desejo recordar uma 
pnssn.gem de Chateaubriand, em 26 de feve
reiro de 1823, uando mal acabávamos de nos 
fazer Independentes: "e. !n~~rvençiío ou a não 
•ntervençt\o, aqui a.lternattvamente defendida 
da. hibunu, 6 uma puerilidade absolutista ou 
liberal. que a nenhuma cabeça poderosa causa
rli. embaraço: em política n!ío há princípio e~
cl\tsivo; inter~·em-se ou não rn intervem con
forme as e~lgênclas de seu pa!s •.• " 

A Ução do!l fatos 

Da revolta da armada, todavia, haveriam 
Cle ficar. com a bravura dos quo dela partict
p~ram e dos que nobremente a. combateram. 
nl:zo de ponCe!á,·el para ss nova:; gerações bra
sileiras: a lição dos vexames e hum.!lhaçOe!l 
por q;.:e passnmos . Oxalá jr..mat: seja de no,.,> le ·ada a. nosscs lú.blos a taca de amargura 
que nos foi dado sor'<'er ~té a lia em 1893. 

Para o evitar, íorçom é que porfiemos, 
ntes d~ tudo. para n!i.o dar aso, pelas d'scOr
las cle!>llltadoras, a que ~;e submeta a sobe:a
i ni'.clonat a uma no.-~, capitls dh,;nutí~t, 
a:::ma, que a. e.tlnla no amngo de sua pro
'n. cW;nldade perante o mundo. 

Quanto ao astlo, cmnpreende-se que os 
nmlt!\ vez procurem !uglr ll.s di!l

q1.:e \.!e ar:=e~n. dlantt~ de outro go-
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\·Zrno a1n1eo. A solld(..I.J ieda.d~ entre es IH'- .. 
ções. ou S~Ja o c:l.ever ruotaJ .~~ a2.:; st.;:ci t 
a~se·sttruoo pela Co:lVell~.iú de H!lya, de 2J <.e 
julho de 11:~:3. P• de ev:.:r ati! a compre.cns.io 
absur~:t de que ni:o 5e .le,e._ acolher e pro
teger os crln11nosas ~:ll~tlc<..s fl.: gidos as v_r:
':::anp.s implac!i'l'eis c'o governo c •ntra o q\!·u I 
sa havian\ tntur;(do . Pa;·o milL, esse r~:; lo 

... onst:tu! un1 dever, rn a.s 4t1 de hunl~.u ·c. n.
c'e. de ~onra p:~ra as "lnçues. Na p~s!ção c:P j 
Au:;1.·sto Cn.>'cilho, eu não VG.C'tlarla a n:i.l 

quando houveLse de ser a!undMlt. o m~u na-
vio. E aiundc.r1a orgulhos~ c0ml a~uele LO-

3 
=========== 

• • argentino 
Bi'asil 

tnnn:!r-:nl:.e ingl~~ que, ao uauf n.~ar per~o do 
Cabo da Eoa Esp~ran~g, ' .ando a oordo um (C :-·:"tulo do I:vro 
rc:{mento, man:iou formar n::> .~•1Uvés a tr:,;1:1 
e a guarniçio, e. at .. !C:ar o hino nacional, que 
só deixou de se rezer ouvir q·1 .J.do as a:;t~a~ 

"M,:dic: 
Leonidio .... 

"1 Le;id 
Ribeiro, 

e Cdminologia ", 
a aparecer) 

do P rofessor 

cheg2r 8m :\ altura 1o pPlto do~ <J..Ue assim :·~ · •abido que na C3!na existia o hó.b1to de coloc:1r 
morr iam tendo nos olhes, em melo a tcmnes- ,;~ I·I!:.enlor.. a m:J.nchu de um ')tt lnah; dedos mo~ 
tade, a bande1ra ela oát~ia. e as tradições· d~ ~n <'ln t.nt~. Es;;a p: il.lic:1 não dunon.stca. por~m. 
sua .r.Iarinha. · q . ,} p•>voa cricntaie th:csscm cor:h ... c)mento da exis-

0 tempo, que acalma as paixões e apaga j1 · ~ da• lrr.p•·e••ões digitais, ·vist'J ron;o estudos 
as mais graves ofensas, ainda mesmo de Es - ! · ·- .brc ~sses <l:>curnentos mo,:ram que nlío é pos-
t:an:::;elros ~ssibJLta. hoje, corrlaos cinque:Jto. • • 'escobrlr neles o menor vestígio por onde se 
e seis anos desses ~cante ... ~mertos, um.a re- ' .1:' !irm~r ter-eni ndo !ei.t0s -::!Cm os dcdoJ. nem 
constitul<:ão serena üo qu ocorreu em nos- c •fJ -los, porque essas manchas não são mnis do 

b I ' 189 j · ,nple~ borrões de tintJ.. sen1 ncmht!nla sign1f1ca~,.·ão. 
sa. e a ba.a em 3 · Se a se p2.Ssa um .l 1 ,., • nr.o e~iste na hiEtórlo. da civ!'iz9~.i.o chine~:l 
esponja sôbre os ter ivels atentados da últl- I ,.., (Ir rererêll(ia a eSl!e as,unto, 0 <1ue ni,o ~e com-
ma guerta, como nos pode~emc:1 conservar en- 1 , 1e em se tratando de uma. questao de tanta im-
toxicactos pelos ódios politicos, que aquela ln-

11 
.t.' ~da para a ciência. Kum:Igasu-Mln~knt.a n!trrna 

glória luta. de irmãos deixou por tanto tempo • ·.·o Japão as leis rle Taiho, sete sc.:ulos antes de 
nos corações brasileiros? , w. exig!am para os analfabetos, etn lugnr de as-

Ainda. nesse ponto Nabuco, chamaáo com urJ no, documentos para c dh·órcio, a 1narra dos 
mu'ta propriedade de homem-haxmonla, fOI ! ,. · do3 interessado.>. Xavier da S!ha diz que esse 
grnnrle, generoso e J.Umllil:>o ao coc.clnir seu, • lo exlst:a em Ma~ao. M.s Indl.1; Portuguesas. e 
livro sôbre A Intervenção estrangeira durante • y~r o ac.,'>ina la também na Coréa. Stokls publicou 
c revolta de 1893: "O 1:' .mflclo, a tolerância, ·r~~t,:' ~r~r~r;:::,;'t~~~~ ~~t~a~g~ ~~o~~o~o~en:~~~ 
o apaziguamento qu·• essa cvnv!cção 'há de nstrumentos onde ha\•iam arcas de euas próprias 
forçosamente produzir, serã talve-, a prlmel'a ., , 5 e tamb<'m dos dod~s. Na No,•a E"cócia, Garrirk-
pedra para o altar do Esquecimento. que as l!ny de•cobriu, em 18~::!. um pelrogllfo, de idade 
Repúbl!CFS Sulamericanas, \ maneira de Ate- lto remota, ten<lo uma mão gravada m., strant'lo ni-
nas, devedam tõdas levantar no procênio das ) mente as articulações, •endo bem· visfvel o es-
suas lutas civ:s... " dos rlesenhns d .... extremidades do• dc·dos. Uma 

O Brasil esqueceu os ódios e as recrimina- ' .is>l\o do Brltish Museum que foi à Cald•~a. em 
ções; não esqueceu, porár.l, nem poderia es- , descobriu ali um r.mro, datado de 2.800 anos 
quecer, o dever de, escrevendo a história do <'S d" Chriht.~. onde se viam duas Impressões dlgl-
lamentãvel P.p!Sódio, !azer justiça aos ·que fo- ,, marcadiYI na argila. 
ram mal julgados pelos contemporâneos da- 10A ="~1'l;;~~th't~ · ft~taau;~r.\1~~ar nad~~d~~~to~0100~tr~ quela revolta. E ainda ai SE>i;UC a admlrá.,·el. 5, e 187g que 0 mgl~s WUltam Herscbel, C'Ol~tor 

lição de seu egrégio 1ilho. , , ·~ .Srn.,ala. tendo em vis:a as nece3Sidades de melhor 
Tempo é de concluir cst' ora.çlLo. E c 11 teP.tlcar os rontr:>.tos a•slnados pelos lndl:;:enas, adotnu 

faço aee:u•·J.ando que llé. cc.;n, li.,rc\.>~ •!n~ • "'h~jalment.e a medida obrigatória para todos os anal
lares na vld~ dos po·;ot, com d<Js home • 1 rab,:tos de marcarenvos docum~ntos importantes cc.m "' 
Quando ontem, no silêncio d.: meu g~>.bine~ '· tnancl,la de um d<' dedos. Essas lmpre'"ões eram 
esc:re~ia. os últlnlOS trechos desta co !cr.in .a. I ··it.a~ com ttr.t& de aqttarela e não Unhom o menor 
realizo. ta-se tta .Amtrica do Norte, n ~ bote. .alor laenllu<::ador. nem eram arquivado• ou . claorul
que por bem tinha. o no1pe d Roosev >, '!1.W- ti :;rtn.•. não tendo sido nunca levadas ao! tr,l>unals 
tuozo banquete, em tõrno de cujrus m~n.s ~" ·r;..a fazer pr~wa em qualquer process~ j'ldiclArl('. 
a•oentav~m nada menoa de oitocentos- .·pie- Loca;u aurmu que a utilizacão Re.os Jr:tlvo" da 

O).;J - :r , E li ... . n:llrc.:a ao-:~ det.lc.s era um ato m1stlco, Slgrnfj,;ar.:lo 
t;'lntantes aas Naçôe., nmer.canns. a • .. !s- ,,cnas uma exigência para que nos documentos fi-
cursando e;n nome do f,O\·êrno da gránue :.e- i rrne uma qualqLcr colsa da personalidarte do s,.u 
publica, o a.>sUnto pnnpipa.t da oração dO 1tor. havendo el~ próprio examinado ai«u'le papéis, 
St•cretârio de Estado Dean Acl.l.enson !oi, lraz!dos 1wr Vucelill de sua viagem LO Orien:e, pa~a 
c!samente, êste de que se nut!'e a obra. de N - .unal se cor.~·encer de que não era posslvel reconhecer 
buco, a Intervenção nos negócios de um p '·""~ manchas como sendo de impressões õigltaia. 
outro pa!s. Dlr-se-ia. que o espirrto do grandd 1 Ga.lto:J f<JI o primeiro nome q.1e se ligou dec1s1~·B· 
embaixador, cuJa palavra c:oquente e .prarun- n•ente a.>3 es~u.dos sôbre n ldent:fi,3cã.o oor ll'l<'lo de 
da tanto encantava ali os auditórios, baixava, . lmpreEs/lr,s dlg!ta!.s, • publicando a . oua mc,?<>;p-a!la, 
à vibração menta.J. de quetr. lhJ Invocava o'i:ll!- que , se tornou rlepol3 clássi~a, lnhtulo.da Personal 
curamante 8 lição sôllre 0 estadista aue pre- I<lEn,itkatlo~ and Dcscrlphon , nlnda na mesma re-

' . ... . t.. . \'lsta. "The Nat1:te", em seus números de ·21 a 2S d~ 
slde, uesta. hora 1ncetta, a polttlca, e~ er10r dos Junho de 1882, onde demonstra o valor i rl~:ltW<·adJr 
Estados Unidos, e o indu:ila a. c.e!tnlr, como das !mpressõe• c!git.al.~, embora r.Ao tlw•3~ cheg"ldo 
Monroe fizera em outro n1omentn histórico, a n er.c<mtra::- t'm s1~h!ma de cla!i.SW~!lção lUe r.cr:nl
poslçiío de seu pa.fs em !ac~ dêllte assunto. t'.;se •ua uti;•zad!" ft.cll e pronta na pra~l~-' 1:-~u 
Ee:npre momentoso para 011 povos mais ou me- I trabalho t.ltimo to! a tese apresentada, e1n li:!E9, no 
nos desarmados. Dt~ fato, ai o vemos a!lrm~r. 4'> Congresso de Antropologia Criminal, reunido em 
perante a. Sociedade Pana.merlca.na, que "a na.o I Genebra, onde propõe que •e procedam n tnvesligacées 
intervenção continua send<> um dos prind- rara determ!r.ar a nomenel~tura e dem:t!s mt..,!lcbs 

pios bãslcos da política dos Estados Unidos no reteren<e~ à• lmpres.sOes dig1ta[g r;>ara O! SU'III\)Os de 
Hemisfério Oc1den~al". E s:.lientava. êsse pcn-, policb';1~~:;e~~~i~~além 1892 0 Laboratório de Antro· 
to, disse, porque o sistema. de segurança que I pologla Crlml'lal de Lyon, onde Lacassagne e seus dls
culmlnou OOm O tratado dO Rio, de -!ane~o clpuloa Flor~nce Frecon e Forgeot trabalhavam nes~ 
está. agora face a. f:>.ce de uma pro,;:a deClsl va • a~sunto, realizando em Londres um& conferência na 
Durante mais .... e dois anos, recordou o Secre• Royal Soc!et.y onde elogiava a obra real!zath em 
tário de Estado, a. •ona das Antll'haa vem Franca nesse sent!do. 
sendo perturbada [pOr "<*Jm.p10ts" e contra- I 
complots", a tal ponto que rara. terã. sido • SisTEMA DACTILOSCOPICO ARGENTINO 
nação nela existente que ufo tenha. sido vt · 
tlma. de tais movimentos. Co: denando-os, po Um modesto· funclónãrlo da repartlc!lo de esta-
rém com a maior ve~~ncla. os Estados Uni- tistlca de Buenos Aires chamado Juan Vucetlch, nascido 
dos, nem por Isso intervieram em qualquer . n:1 Boêmia, foi encarregado, em 1891. de organizar os 
deles, por entenc1erem que ê~ses problemas, In· •n>icos de Antropometria da Policia da cidade de T..a 

P•ata, nos moldes de um departamento ldtntlco ao 
tere!sand.o à& áiversas sob2ran!as, por elas mes· da capital, existente desde o ano d~ lSS:J rob a dl
mas devem ser encarados e resolvidos. re~:io de Agustin Drago, que estuqara o método, em 

Teria hoje Joaquim Nabu~o um de set:! Pad~. com o próprio Bertlllon. 
maiores dias se a m<>rte o não tivesse arre- Inaugu:·acto, em 1891, o servico de Identitie%ç!io 
batado a nossa ~miraçãn. A l!lil.O !nterven- d~ La Platc. comecou, desde esse dla. otlclalmente, a 

ção é hoje prlnc!p!o bâslco, :rune1amental, da utilizar. ao lado <lo método cláJsslco da bertilhcnagem, 
polrtloa norte-americana. a• Impressões digitais tomadas dos dez dedos de cada 

IN'ão constituirá o registro desta notã:rel ii1<liv1dLo, alinhadas em duas filas, numa 1l.nica ~icta. 
declaro.ção 0 melhor fecho quo pudeS3emo3 A tentatl\'a de experimentar sistema ainda desconhecido 
achar para nosso dlsc'lrso? de classifica~ãc de fichas para reconhecer a . fdenli

d~dc dos crimlno.os era o resultado da observação 
Assim o Brnsil jamais se deixe tentar por p•.~•oal desse policlal argentino a respeito dos tncon

pclit!ca contrária 3. esse principio e permane•,:a wnientes e talhas do método cJãyico de Bertillon. 
sempre a. tento e vigilante parR e\1tar Qlle a~- ou~amos as próprias palavras de Vucetich: "No tardé 
gum pais mais forte se arro~.11e em qualquer demonstrar la insuficiencia del sistema antropométrico, 
tempo o direito de inLervir nc.:: seu:! negóc~os porque, no oit!;tante que las medidas se tomaban con 
!nt!mos. • la mayor prolljidad, nunca coindldlan, y e! relnc!dente 

Certo!! ou errados, com os nosso~ defeitos cu r.egaba ser el mismo. He 2.qui la razón de ml !nsis
com as nossas vtrtudee, aqut, ne:;;te terr!tór:o. tenda en aflrma•· que el método de Bertillon no Im
se) uma. jurisdição existe, e a soberania, que o p!icaba certlriumbre sino probabllidad; de que su adap
cobre, não serã., Jamais, assim Déus nos cou- tadón es delicada y complicada; ~·. por outra parte,, 

I 1 • 1 que e! menor descuido dei operador lnduce irremisl-
serve !ntangf.vel o br o pecu !ar dP rP.ça, nu111- - b!emente error, de modo que la justlcla, que ncce .. lt& 
lhada ou dlm!nulda l!ern O protel!'~,o de se,n~le ser in!ormnda con absoluta segurldad I!!Oilre los ante
de tod.oe 08 brrust!e!roc • cedentes de cada processado, y en cuy011 inforn1es debe 

E. na realidade. assim foi. porque. na própria 
FJ·:utça, os membros da Comls<àv nomead1!1. pela Aca
dPmia de Ciências de Parls t!nham sido os pr imeiros 
a reconhecer, desd., lllOS. a superlortdade da dacti!O$
c'Opia sõbte a: an t.ropometria. D3 relatórto as•inado 
por sàblos do valor de Chaveau, D' Arsonval, Dar
boUx, Troost e Dastre, cxtraimos esles trechos Insus
peitos P eu2quentes: "L'empreinte •lig!tale est dane unw 
"ortO? de slgnature corporclle dont ia íalslficaUon 
n'cst pas à crnindre. C'est la conclusion qUI se dégage 
de tout ~.., qui preréde: aucune volx ne la conteste; 
aucune publiea tlon sclentlf!que, ll notrc connoissance, 
ne J'a con:redile. L'Academie peut donc assttrer la 
,·aleur bignaletlque des empreintes digilal.,s. En resu
rné, la meth0<1e da~tylosroplque comjXlrte une sys
tematisatlon · sq(Usament clalre pour <'!tre parfaite• 
mcnt pratique;· Le prógres deftaltlt semb!e a\•oJr 'tê 
realisé par J\1r. Vucétich, de la Republittue Argenu-.~. 
Dans t()US lea pays qui l'ont arloptée, ell<! a. mont.n'! 
sa superlorité sur la méthode anthrom~tri<;u<'. Le sys• 
teme dactyloscop ,que a, sur tout autre. i'avantage 
d'être aplicable aux lndividus de tout l!.ge. aux en
íants, aux j.ounes gens, aux adultes, et par consequent 
aux delinquanls juyeniles, à la populalion dee ooloniL'S 
p>>nitentlaires <'Omme aux recldiv!sles adultt-s. 11 ~t 
'" molns ccuteux. Il tend chaque jour davantage • 
se substltuer à la. mensuratlon anthropometrique". 

Bertli!.o'l Impediu, por muitos anos. !,!UC a Po• 
!feia de Paris adotas3e o sl·stema dacUloscópi.::o, ape•ar 
dos fnconv~nlentcs que isso 1 esulta\·a r.ara suns r.ró
prtas pesquf.~s:. ou,;amos o depoiroi~nto do prc.fes~;or 
Edmond Locard: "Et l'affalre de la JV<:onõe r•t 
bien l'éclat.ante dinlOn1Strat!on d~ lnconvenlents d'nn 
fichier ma! comprfs. Lorsque le ~hcf-d'oeu•·re o;s
parut, Bertlllon trouva sur la glace l~s en1r;ret~:es 
partaltement nettes du voltlur. P'aute de das;em~nt 
d:1ctyfoeroplque, on ne flt. aucune rechcrc:ll?. t.?ua nd, 
un an apri:s, !e \'Oieur fut pr!s, on con•tata. ~nns jo~e 
que !e Bervlce po•sedait Jcs empreintes ctu coupat:e, 
et que si l'on avait pu pratlquer oies co.npacalsors 
dans une colect1cm clnS~>ée dact; lo,;coplqu~m~nt. !e 
crtmtncl eo'Clt été f)rls dans les vjn·-!t-qu:ure ~ures .. 
Le lendemall! du vol, le publ:c cO.t pu "!'i·rcndre <iU& 
le divin sourlre rnyonna!t iL sa place si peu de temnl! 
abandonnéc, et que pa polk·e parlsiennc t'élaJt une 
!ois de phts converte de glolre". 1!: o ·crl'llinallsta 
!rances logo conclue : "Aprê!t la mort de Bertlllon, ou 
11 commencé à ét~tbllr à Paris un classernent dac~y
!OS<.'Opique". 

Constitui, pols, glória nutêntlcsd a ctên~ta lll'tll<· 
rlcana. a obra geniul de Vucetlch. pois enquanto ~m 
Paris, no ano de 19G6, ainda se dn.cutin.m vs vantacen~ 
da dactuoscopla para provar a reincidénci dos crlml· 
nosos, na Repühllca Argentina, <.Ua.se ;;u!nze 'nos 
antes, modesto c desco!lllecido !undoMrt.-, <!e policia 
conseg11Ja apurar rom o a'!xll\o eYdUslvo do ~istem:1 
dn<etlloscópico, por ele próprio deSC•)berto, a autvra d" 
um crime. 

Eis, em resurr,o, CEse caso ocorrido em lll92. de 
&COrda rom a descric!lo registrada na. 1!teratur .. uni
versal. Uma mulher, rran,·J.;:::a RoJ;.!, acusou teu \'l• 
zlnho, na aldeia de Nccocll~a. de ser n autúr do dego
lamento de seus tiols 1llhos. Na porta do quarto ontlo 
ocorreu o crin1e, descobriu-se uma ;rnpressâol digital 
ali deixada pelo homicida quando se l'et•rava. devendo 
ser ÕQ um dos dedos do criminoso. o acusado negava. 
no entanto, a autoria, apesar de ter passr,do uma 
noite diante dos cadáveres. alegando não ter r~ne
trndo an casa, de sorte que aquele vestlglo c!everia 
ser do verdadeiro a~sas.sino. Vuc~~i<ll é • .. 'OliVJda.dc a 
ta""r a perlcla da imvreSllão digital da maneha san
grenta encontrada no local. Depois da vários exam•s, 
ccmclui o perito por:. afirmar que ela não coincidia 
com a de qualquer dos Cledo• do Jndivl•Juo suspeito. 
M.as de quem seria? Foi posslvel demonstr.tr, a!inal, 
que era da própria mãe tia.~ crianças, logi> aJM)ntat,a 
como I verdadeira crlm.lnosa. l<~ta L'Ollfessou, então. 
seu hediondo crime, pois tinha sido a degoladora dos 
proprlos !1!h011. · 

Estava demonstrado, de maneira. lndlscutlvel e de 
modo Imprevisto, a transcedente utilidade da dacti· 
loscopla como melo absoluto de pro\·a da ldentidaue 
pessoal, ao ponto de se p<l<ler, cem ela. demonstrar 
não só a lnocênc!& de um acusado como a culpa de 
um criminoso, ~'Ont tôdas as garantias de recur.;;o do 
mais alf.o valor cientifico para 11 justl-.;a e pa.ra a 
l!<lcledade. Ninguém paderla. da! por diante, conte•t.ar 
o alcance da descoberta realizada por um desconhecido 
auxiliar da Polida de I~'l. Plata, cujo método ccme~'OU 
a oer, dPsde el'ltlío, estudado com !nteresse pelos téc
nicos t'le ~eu pais e do elilrangeiro . 

l';m 1 de Janeiro de 1893, publicou Vucetfch seu 
prlmetro trabalho sóbre o assunto. com o titulo d& 
"Instrucelones generales pam el sistema antrojiomelrko 
y de lmpresionea digit.ales, segün Bertilion y Galton··, 
onde faz referência~ ao método q"" haveria de se 
tornar, atinai, unl\•ersalmente conhecido com o notne 
de sistema dar.tlloscópico argentino. Lombroro agra
deceu o exemplar dêsse trabalho en\·Jado p~lo autor, 
declarando que se tratava de "descoberta de grande 
Importância". Enrlco Fen·! classificou o método d• 
"procedimento genlale". Lacassagne, de Lyon, propô• 
~~~c~tl~~~~~g~tema fl<:as5f! conhecido ccnt o nome ae 

--------------~· +--------------
depositar su plena fé, no podrla nl puede aceptarlo 
como método para comprobar la reincidência" . 

1-IELIODORA 
CO'llO se el>.-pllc2. o fato de se hav€r lcmbra<!o 

Vucetich de utilizar as Impressões digitais, para tlns 
d~ ldent!tlcação dos criminoso•, se esse assunto era, 
até então, completamente desconhecido dos meios po
liciais sul-am,rlcancs, e 
esse funcionãrio não 
drlllzado~ em matéria 

No Congresso Latino-Americano, reunido, e,, 19QI, 
~ Montevidéu, Vu<:et!ch compareceu, como delegad<> 
ds. Pollcla d<! Bueno• Airen, e, :IJ'ila pr1meira vez, 
numa gr11nde aosemhléla çjentilica internacional, apre· 
5entou no,,.e proposições, nas quais .i1ntetiUlva suas 
ldélns. con!lrn1adas numa ~.xperll!ncla adqulr1aa. pes
soalmente, em dez anos de prâtic'l do metodo daca
Joscóplro. A simplicidade de Gua técnica e a mOdéstla 
das lnstalaçOes necess!rlM para &tia exccuç'1io o 
custo mlnlmo do material utilizado a;;sim como o' re-

criminal. O tato to! 
gen tino Sr. Nicolas 

, ~!stenut 

duzido número do ao lado disso, as rea'' 
que apresrntavam para a 

eram as J)rindpats 
afirmava que o 

• 
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-NABUCO E A ~~~TERVE~~ fÃ O 
~ 

ESTRANGEIRA 
Confer-ência realizada pelo Professor .!. G. DE L!!MOS 2niTO, 

na Academia Carioca de Ldras 

Uma das ma·mfestaçõcs mais altas do pen
sam<lnto e do caráter de Joaquim Nabuc0 está 
em sua vigilrosa critica à intervenção eatran
gf'lra. por ocasião da revolta da armatla, em 
18SJ, e na expontânea defesa do comandante 
Augusto de Castilho a propósito do asilo as
segurado, a bordo das duas fragatas portu
gu~sas surtas na Guanabara, a·os oficiails e 
marinhe.ros da esquadra capitulada. 

Esse oficial comprender:a a nobreza do 
gesto de Nabuco ao escrever, em carta de 
1895, tlms ac.1os depois do trágico episódio, 
que tal atitude possuia, "sôbre todos os me·· 
recimentos, o da expontaneidade, o da inten
ção magnânima que a ditou", sobretudo quando 

·· o extrênuo advogado dos bons principias não 
o conhecia pessoalmente", e por isso "não po
dia o seu coraçil.o ter sido movido por senti
mentos de a·mizade". 

Para os homens da têmpera. de Nabuco 
as posições não se assumem por mterêsse, 
egoísmo ou afeição; é o dever de lealdade para 
com a própria consciência que traça as rotas 
do esp!rito e da. combatividade, ainda mesmo 
quando essas rotas ievam, como aconteceu, 
nesse lance, com Ruy Barbosa, ao sofrimento, 
à. perseguição e ao ex!lio, senii<l à morte. 

Também não saiu Nabuc0 a terreiro por 
8er um dos expoentes do cortezanismo em re
l~ção aQs por.tugu~ses, cortezanlstno tão pe• 
I'Igoso e estérli quanto o exagerado naciona
lismo que, negando a verdadf!, julgt> poder 
r omper com o passado, que não significa, no 
dizer de Benedetto Croce, acomodar-se com o 
acontecido, fazendo calar as determinações da 
consciência moral e cuidando de atender al 
próprio particular, mas, pelo contrário, cum 
prir _ as determinações dessa consciéncia., qu 
impoe a ação, e como primeira. condição da 
açao, sair das fantasias cômodas e lisonjeiras 
para. considerar a. realidade na sua inteirez~. 
Nabuco, em sua admirável estatura moral e 
indiscutivel probidade Intelectual, sempre co· 
locou seus conceitos acima desses lamentáveis 
el!'tremos do elogio sem medida. e do jacobi
nismo sem entranhas, para o qual o estran
geiro, no · Brasil, e, paradoxalmente, os por
tugueses, devia m ser mantjdos à distância, se
nii<l hostllizados com rancor. 

Fidelidade à História 

Para se ser leal ao Bra·sll e amigo de Por· 
tugal não se carece de mais que ser fiel à 
história, comum aos dois pa!ses durante trC:! 
séculos; basta, para exaltar a. um e outro, 
p ooetra r a. fundo nos acontecimentos e descer 
às raizes dos sentimentos dos que a escreveram 
com seu heroismo, seu sangue, sua inteligência 
e seu t rabalho. Povos que têm uma tal hls· 
tória não carecem de desvirtuamentos de seu 
;passado, nem que lhes neguem as possibilidades 
.de êrros ou desvios, como as virtudes heróicll!s. 
'A verdane histórica sobrepõe-se a uns e outros 
e~tremos, e foi em obediência a êsse determi
:rnsmo que Joaquim Nabuc0 pôde deixar slibre 
a. Intervenção est!'angeira na revolta de 83 o 
~agn!fico depoimento, ~ sua autorizada. opi
!!llão. no ca-so do asllo da · Míndelo, valeu por 
um arresto irrecorrlvel em melo ao exacerba
men~o das paixões polltlcas daquela hora ex• 
cepc10nalmente grave para as nascentes Ins
tituições. 

!>- história da Revolta da armada contra o 
governo ,de Flm:,lano Peixoto tem .sido escrita 
s~m a s_ m?agaç:oes sociológicas e pol!tlcas in
<:ilspensaYels, de sorte que o estudo de Na
bu.co sõbr~ a. intervenção estrangeira e aquele 
astlo co~tmua sendo 0 pooto mais alto de 
n ossf!! l_nbllograf!a na matéria. E' que ele 
r eun1a a sua imparcialidade a amplo cónheci
me~to do Direito Internacional a intuição do 
aoc1ólog?, de que deixaria tantos atestados al
t!Ioquences, entre os quais suas páginas ad
miráveis sôbre Ba,lmaceda. e a revoludi.o chi-
~na . • 

Solidá rio com Nabuc0 em seu magistral li
belo contra a inter venção estrangeira na re
volta, <117 armada, e irredutivel na cor.denacão 
d?S fUZilamentos do sul e da perseguição mo
V.l~a a_ Ruy Barbosa, por cuja nenhuma. par
tiCipaç~o ;.o mo,·imento depõem vários e irre
cnsã-veis aocumentos, desejo, todavia, que não 
l!le confunda esta maneira de compreender os 
fatos C?l!l~ uma justificativa daquelas rebeliões, 
cuja. v1tor1a, como o próprio Ruy reconheceu 
mais ~arde, teria sido nociYa às illstituiçõe~ 
r epubllca·nas. 

O quadro da reyolta de 1393 

F oram, como ê sabido, o!l acontecimentos 
do ~lo Grande do Sul ao tempo de Júlio de 
Castt!hos, Gaspar da Silveira Martins e Gu
mercmdo, em 1892, que lançaram a esquadra 
~le . Custódio de Melo no turbilhii<l dos acon-
eclmentos, como rccurEo extt·cmo contra o 
~Vvtrno do ma•rechal Floriano. Já 0 almirante 

a"den~olk hav•a. dado no anteriot' um 
golpe infeliz, ao !orçar a barra Rio 
a. bordo da ... Jl'lplter" 
:Mattlm•. v ... n,.ldo peÍo 
T. u 

ordem instituída com as sanções estabelecidas 
nos est tutos penais, não cabe ao5 govêrt1os 
desses estrange.J·os intervir nos acontecim~nto,, 
salvo pelos meios regula•res de Direito, e:;go
tados os recursos usuais da Dlplomac:a. A 
intel'venção só se pode compreender em caEos 
de anarquia ou de xenofobia, quando nenhum 
poder dispõe d'a fôrça indispensável para Impor 
o respeito à vida dos alienígena·s. Existe, de 
fato, um entrelaçamento nos interesses gerais 
de todos os povo>~ civilizados, e por ls~u a suo 
versão da ordem legai num deles não pode 
de:xar de lntE>Nssar os demais, sobretudo se os 
insurgentes agem no mar, em cujas rotas se 
processam, a. navegação e o comércio interna
cionais. A soberama dos frágeis, todavia, deve 
ser tão sagrada para os fortes quanto a deles 
próprios. Nií.o foi pol." outro fundamento que 
Ru~ Barbosa tez ll'OS del.,gados das grande!> 
potenClas reunidas na Primeira Conferência da 
Paz, em Haia, ao discutir-se a organização da 
nova Çôr~e Internacional de Arbitra·gem, esta 
advertencm.: "Soberania quer dizer igual
dade. Na 1déia, como na prática, a soberania 
é absoluta. Ela não a-dmite restrições". 

. Cabem no campo das revoluções problemas 
sériOs, questões jur!dlcas de vulto. Podestá 
C.o~ta, em seu ensaio El Estranjero en !a; g-uera 
mml, escreve, com acerto, que "nada mais de
licado em matéria. InternaCional que deslindar 
com precisão os direitos e devere~ dos Estados 
em face da condição de seus eúditos no es
t:a~g~lro qu!lndo, rlito o equilibrlo das ins
htlllçoes no Interior, alterado 0 regime normal 
de govêrno. um deles fica submetido a uma 
situação de fôrça que o afasta da.s llOluções 
normais e o coloca no terl'eno da yiolêncla.". 

Ele arrola inúmeras questões, das que se 
põem à ai'gúcia dos estndistas, nos casos de 
grt;ve comocão Intestina,, e ai formula a se
gumte: - "Hnsta. donde llega cntonces el de
rec~o que tier.e el Estado de proteger a eus 
n o.cwnales en el estertor"? 

A r~sposta não ex1ge tesouros de> sabedoria. 
Esse d1reito permanece inoperante como se 
Inexistente, quando o Estado que s~ arroga o 
poder de proteção tem diante de si um outro 
tant~ ou ma·:s poderoso do que ele. O pode~ 
de mter·.renção, todavia, exacerba-se quando 
se trata de algum palq fraco, trabalhado pela 
prll'ga das revoluções . De onde o citado Podestá 
c:osta escreve que: - "mas de una. vez há. 
Sido puesta en peligro la independencia de 
a lgun Estado so pretexto de lntervención para 
assegura r la viela y los Intereses amena::ados 
P?l." las dlscôz:dias intestina-s; y los pa!ses dé
blles de América puerlen citai." más de un ejem
P}o que demue~tra cl Ro!icito cuidado de que 
s 1emp~e han Sido objeto los súbditos de los 
poderosos ... " 

Os internacionalistas que sustentam, eom 
argumentos especiosos, o poder de intervenção 
nos · palses convulsionados por movimentos in
ter~os, jamais se lembraram de consagra-r um 
pa r11.grafo dos seu.'! tratados ao problema re
lativo a su11 própria responsabilidade quanto 
a seus súditos diretamente envolvidos na luta 
ou .postos por detr:l.s da cortina a estumar e, 
mUlta vez, financ iar, as rebeliões .. ; 

Dos nados revolto~os no campo do direito 
Internacional 

Dentl."o! o~ problem~ em foco no campo 
da.s revoluções avulta, necessll!r!amente o de 
se poderem ou não conSiderar pirat~s aoa 
n.avios revoltosos. Outro problema é o rela
tJv.o ao f~chamento de portos ao comércio ma
rltlmo. D;sto Se teria cogitado nas reuniões dos 
almirantes estra·n;;eiros. As teorias, num e 
noutro ponto, sií.o contraditórias. Um navio 
d~ guerra. revoltoso não é um navio pirata. 
So pode, portanto, ser alvo das sanções dos 
Estad_ol! estranl:os :\ luta civil se pratica atos 
contrar10s às le1:1 de htlmamidade ou se procura 
f'?ra de lll!;as águas, interceptar o livre tra.n: 
s1to, de vez aue a navegação es acha sob a 
proteç~o de tõ~a!! a:~ .bandci!'as e é regulada 
p~r prmc!plo!! mternac1onais, regras e conven
çoes 9ue o. poem a. coberto de qualquer vexame 
ou V10lênc1a,. Se o n:::vio rebelde não pratica 
esses atos, toda coerçao contra eles praticada 
por uma potência estranha acrs acontecimentos 
lmpf!rta em infração }as leis e dos trlrtados que 
p;.-es1dem à. navegaçao e ao comércio interna
c:onals. E' intervenção, não pode ser justi
fiCada sobretudo .se tais navios se acham em 
seus próprios portos nac>onais. 

Quanto ao outro, à sombr_a. dm lrrevogabi
lidade do direito de navegai." e comerciar de 
todos os povos, chegou-se a protegei', às barbas 
da esquadra. interventora, sob a amear.a. de 
seus poc:erosos canhões, o contrabando de 
guera, através do qual se levavam ao govêrno 
marechal!cio armas e mun!ções de que eie se 
utilizaria contra os reYoltosos cujos pulsos os 
comandantes estrangeiros conservavam alge
mados em cumprimento do acOrdo a que nos 
referimos. 

:· ·~ 1
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., :1' rn.J. ·m ha , f! \I'~ ja rr--t.is esrp1 ~ ceu. ou malsjnou 
~l t:ran ·lt=> a ' m .. _nntp quo f o1 l~ us :- oJ1o Jo.::e de 

Ent r etanto Cl O\"lR 1pu f'?.u- :L::"!o. fez de S :tlda nha d3. G a tna o símbo!o 
1o::;o e grn.odc n1.!.st•·C" t,; n .... .~ êl , 111 dl'YC' I :-nnil'!·no d ~ !-1\l:J..g Yirtud t:f! he-ó.; ca~. ~v.l:ts a · ju-
t.antas manifPsta t_;Lles pú Rl" t.;e ~~ r ' :. id·tde, \·;:ont.i1 .1e b:·asil oila n:lo f o..1i a inda sufic cnten1~:1te 
aprn ~1ndo-se e1n 11uorP. r 0 c c . •,· . ~u~- .~sr:~an.•c iJ3" aõbre o ep~.3ódin doloruso dc1... in
te~ teu a dou~L na• d e qu~ ~c '•!P.1.' · 'o a Ci 1-1 te:."Vl.:n r. ão es~ran~Pira e a pó.gi:1a rc~~tn·a ao 
m1nosl1S polH:cos ern n ~v, Jf' ~ ue surto., aFilo (1adn aos r a Poltosog de 6 àe Seten1bro 
no ~ot·t9 .... do n.ai s * ...,b :t JU:" ç;uJ do.. ~u e.:;: :.lo '1e·o ~ na vio3 d ,~ gue rra porl. u~ues~q sut·tos n:t 
os 1~1j)oka1os constltm in:1. n11' •s•1, pnr Gu:tnabaw. A ,o br a. de .JoallUim J:l;aburo a tal 
contrar1o à . ne utr:;t i ~ ·iad e . ·rentl '\.:..";J rl e~r e r çs pe!to d eYer:a , por i.::;!:..o, ter d .fundida pelos 
ponto de \' IS'.a , diSSe ele : . o'( I•ti il te v~ bru~il.,;ro '• náo só par~ q UP E'i ~ 3 compreendam 
raza o e n1 s e n1ostrar rerst- io co n as~lo mr.:-lhor 0 s entid:-l l le~.-· e nn1 p.:1 r o, c•"tno pn.ra 
dado p e los navios port ug uE>. aos ·nvolto::--:JS f'! u .::. e. nrendr' m a rejç il a r. c ·1n1 di-;niia·de, geja 
de S_a!danha". ac~~e3centando '·I sa tntt:r- qual fõr a s~tua ,ão, a interve11<:ão do edtran~r~iro 
vença o dos navios portngnes. "' ;1• .:n·e!Js- nns t~ cgócior; lntimos da pátria ... K osa obra lh{'s 
je~ _por pa rt" do gove rno, ~a - pois as nb~·ir:a os o!hos e o~ C>u,-i 1of'. t ii.o che:os de 
pa1xoes exc! tatlas r.ã o permit a .~ " reni- tumultuât'ios a~ontec me:llns desta atu:>·lidade 
Jad<:' nec:e;;saria a um julgam<.: ·o 1 nfor'Ue a ca lamitosa. para a cn :-npreensão elos fatos a 
JuSt iça . Ma~ parece também c 1 •Ih' ~ " os que :::.~abamos de aludir. e s~r,·iri'L para mos
revol!osos nao contassem com " .. po;r; final tr~:r-lhe que, em mcit> a tantas couca3 tristes 
se . nno tena m de1xaJo encurral:c 1 p ~ to do e Iamcnt:'J\·eis, car'l.cteristicas da s revoluçõe~ e 
R: o de J ane1ro, de m odo que 0 a: n o t er:a das reVt)lta. s, e~tava dest inada a fwar, como 
s:do necessário se os navios pN·\U·<. .s não um pont<' a!to, a atitude de Augusto de Ca s
t~vess ~m mostrado pendo!." pela re~)L !>e nilo tilho, cujo nome Nabuco ftnt{'v :u integrado 
t1vcssem quebrado a neutral:dacto::• na histín·ia dos dois palses, niio como ele-

Antes de tudo, não conher:0 at ' I s reve· mento de d!ssociação e moth.·o de reJsentl
ladoras d<>.ssa parc ial idade. Em t · longa mentos irredutíveis, mas como fato!." preexce
troca de notas entre o govêrno leJ::, 11 e os lente de aproximac.ií.o e d? confiar!rR. Porque 
comandantes est ro. n;;-a1 ros, ou entre Itama- assim 0 compreendeu, a Mari:'!ha brasileira lhe 
r~1:y e as chancelarias dos aludi,! p:üses, rendeu homenagens excepc:onaiR: enquant n vi\'O, 
nao sa enc~mtra, que ~u saiba, uma - queixa se algum navio de guerra aportava a Lisboa·, 
cont];ll. a. hsura da oflc1o.lidade e m 1heiros la buscá-lo à te rra um escaler remado por 
da. fsquadrilha por~ugu E> sa. O"lde, pe>l "pen- of:clais: morto, a guar nição costuma visitar-lhe 
dor' pelos revolu~10nár:os? Nem é to que a senn!tura. 
a esquad.re de Custódio e de Saldanh e hou- Não rest~~< dúvida ele que o conceito de so
vesse de1xado e ncurralar "no porto : !ficado ber3.nia não é mais aquele que aC)rendemos nos 
e fechado pela esquadra legal" por c . ar com dias de nossa inóciação no estudo do Direito. 
"êsse apolo fmal", Um organismo surgiu, após a primeira grande 

A ver.dade re :;sal~a do Ilvro de xluco em guerra, a Liga das Nações, e ai as soberanias 
s~a a~mu·áve_l llmp1dez. Aludindo 1'.ja r;rma- naciona:s tivera m que se despoja r de seu~ t ri
çao fe1to. mais tarrte por lord K1m1tley, ao butos d<' ir redutibilidade e de intangibilidade, 
ale_ga': o apolo ,dado pela Inglaterra. a loriano, diante do super-órgão, rlcstinado a assegurar 
o ms1g~e brasileiro transcreve esta. ssagem a p!!·Z e a regular a guerra dentro do Direito . 
de Cas~llho, em nota d~ 14 de Jane1;' <le 1894, D€sa·parecido este super-ór~b.o, surgiram outros, 
ao alm1rantado poti:ugues: - "E' mi!l& opinião em que a soberania de cc.da Estai! o se despoja 
que o go\·êrno não se decidirá a akar a es- à ir.vocaç;"io dos interesses supremos da sacie
quadra com a a rtill!arin de terra, cntinuando dade hur.1~.na, de alg-o de ~U3. própria subs
a. armar-se gradu'i\lmente csperandQ ta lv"z o tâncitl'. :Mas. ainda aí a fic~i:.o jurídica da ao
momento da cheg da . dos navios, · ~·~ etitá br,.fl.nh integre.! permPnece de pé, uma vez que 
apl'ontando em di ersos pontos, e1 ~ quais ns r2str:çõcs que lhe são impostas nilo resultam 
algu!J-s já se encontram em Pernamb. ' ;-.;.., ~ ,a d " nm(1. lmpos'cilo cf'tranha , de umo. vontai1.e 
OCaSiãO, q uando e! tiver assim CC;~ 1t1auos 0 01 pNie,. ;;uperlor, a que !lOUVf.JSe cann nação 
todos os seus elem ntos de al:ão, ro. . ··• re- de curya.r-se contra seus próprios desfgnioa, 
Soluto um vigoroso ata-que sõbre os · .. 'os r~- m ::.s qct:orrcm de um m•Huo entendtmento, 
beldes que aqui e. t!vcrem e súbro i:has, inspirado :p.a coopw-ação d~ tôct:t. as fôrças a 
provavelmente com bom êxito". s~nl ç d bem c<>ntra :u que permnnentemen-

Nem se diga q e ele se íizera n.·p;;:to a te st> sul\! vaih no propós:o. o de subverter a 
Floriano por algun <:titut!e semelm::~e à cio crdem social. 
conde de Luxburg, dezde logo cou t r i · ü. in· Lon.:e C:e 1m, portan'..o, con':leber a eo
tervenção combinad por julgá-Ia, ot 1va da iJerl'-nl com um poder a lnoluto. !limitado; 
soberania brasileira. Castilho jamai . ,.ucbrou ela é U !ll poder juridico, e, consegtlintemen
a linho. estabelecida. na t·eunU:o de C I~Zea ~a- te. como ensina ~elli.\eck, h:'í. de ser l!mltada 
vais, sendo, por iss tamoém, o escol !lo para pelo próprio Direito. Trata-se, porém, de uma 
várias missões difi e:s, inclusive UD:a confe- auto-limitação, de uma UmL:1ção determ!na
rência com o almi nte Custóãio a orrlo do da pelo pr0prio estado soberan• , e por isso ex
"Aquidaban". Por outro lado não co preendo C'lUi a lclé!a da !nterven:;âo de qualquer outro 
a alus1Lo de Clovis à quebra da nettralidade, Es do em seus negó~ios intlmos. 
de vez quo só se ode falar em ne.ttr:.tlldade Eis porque Joaquim Nabuc..,. um de noesos 
na. guerra civil qua do se reconheceu o caráter malorf.s sabedores do Direito Internacional, nào 
de beligerantes ao revoltosos. Ain( a. a~~.m. se inclinou para B !ntervençãr estrangeir a no 
cump1·e distinguir. ci!So de 1893, apezar de solicitada pelo govêrno. 

A neutralidade 6 uma. situação () e fato e eegundo escravera Kant. em seu Ensafp fi-
de direito. J!lla só se verifica entre Estados Zosótico sóbre a paz perpétua, e Mér!gnhac re
soberanos. Amda q ndo o partido h surg"eute corda em seu Tratado, a imissão de um estado 
é reconhecido com beligerante, 0 qt,.c se vt nos negócios Intimes de outro !eri.rla sua tn
rifica. é uma a ssi Iaç:io das regraS~ <1:1. ne denenc:<mcia, e em principio é po:o!bida. Os t.ra• 
tralidade lL guerra fivil, nã o, porém'• 0 exe~ t::;.dlstas aceitam, contudo, a possib!l!dade de 
cicio da neutralida como institu to ile dire ' to intervir em circunsté!ncias excepcionais. 
internacional, pois uo ni:.o se trata de dois Mas, essas circunstâncias, quem as vertn
Estados soberanos. O E"tado sobera.."1o, ai:lda co.râ? pois não é certo que ficam ao arbitrlo 
na. guerra civil, é m só. Nã o se .:eve :;on- dos mais fortes defini-Ias, para Justi!lcat!va da 
fundir o dever da. neutralidade entr Es'.;:dos intervenção? Eis porque meu espírito liberal 
beligerantes com o da. nll.o interyen1.iio ~ntre se coloca em oposição a êsse poder arbitrário. 
o poder legal num Estado e um p;.rt!'.o em Aos que pensam de modo cor.trá.rio, e con
armas contra êsse poüer constitui ' · "Ser !Iam. inaenuamente, na serenidade ou dl.sc.re
neutro é abster-se e tOda. interver"çá.o on in- ção dos "intervenc!on!stas. desejo recordar uma 
gerência na. luta. e que se empenha,u ua Es- passao-em de Chateaubriand, em 26 de feve
tado~ beligerantes, sina Ferrand Gl'l: :.ld em reiro "de 1823, _uando mal acabávamos de nos 
seu.hvro sôbre a m érla; é uma s!tua\}~t ;nter- fazer independentes: "a !n~~rvenção ou a nã;o 
nac10nal que se r ef re às relações Je t l. J B Es- !ntervenç:\o, aqui a.lternatlvamente defend1da 
tados pelos menos' . E acrescent~!. : - "Não da tribuna é uma pue·rilidade absolutista. ou 
h_ã. neutrali!iade . qu do não há. bélig!':::..htes. liberal, que' a nenhmna cabeça poderosa causa
Uma lut~,~- mtesbna em um E!.stac'. :c.a v pode rã. embaraço; em política não há princípio el:• 
dar nasci~ento il. utrn}Idade _ . clustvo; intervem-se ou não s~ intervem con-

As regras. da n tralldade apl•tam-se, 'Ní'IS, forme as e:d,.ênclas de seu pais •.• " 
por r~era. ass1mila_ç de pr~ncípi ._ l.J.'?S pa· s o 
de nao mtervençao, nome, a!iáf, ql<! j ul , A lição dos fatos 
com Domcnech, !na ectuado, impróprio, porq~e 
falar em não int e.rvenção implica y J c~rto 
modo 1.1.0 reconhecimento de um direito or: pos
sibilidade legal de i tPrvir um pa.!s est•· ·1geirr. 
nos negócios intimo de outto. Ab11tenr:d ()• con
ceito defendido pelo eecritor n.rger.t : nry, afi
~h:;f:se-me mais ajustn.do lL s it:1u·çii.o d ... ..,. ucr~a. 

Os Estaclos sqber:mos têm o dever .~e ablf
ter-se de qualquer ato que, n a guer1•a P.ntre 
nações, implicaria na <j uebra da n~utr·allthd~. 

Da revolta da armada, tod::~via, haveriam 
ae ficar, com a bravura dos que dela particl
pPrnm e dos que nobrem ente a combateram. 
n.l:?o de ponclerãvel. para as nove.c gerações bra· 
sileiras: a lição dos vexames e hum.llhaçOee 
por que passamos-. Oxalá. ja.mai: seja de no
'1".-:> le\"ada a nossos lablos a. taca de amargura 
que nos foi dado sorver 1.té a lia em 1893. 
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O coma·ndante português nb.o prat!eou qual
que!." ato em tal sentido, se:-.do o dire; .t, de 
asilo um dever de humaniàai.e para t·o.n os 
vencidos que procuram subtrair-:>~ aos odio~ 
e perseguições dos voocedores. 

:Página deflnitiYa. 

Para o evitar, forçoso é que porfiemos, 
antes d.:: tudo, para nli.o dar aw, pelas d'scór
cias de!Jilitadoras, a qt:e ee submeta a sube!'a
I ia nacional a uma nov'l. capit!s !Um·;nutta, 
n:mrima, que a atinja no amago de sua pró· 
prla. di·5n1dade perante o mundo, 

Quanto ao asilo, comprl*nde-se que os 
gove:mos muita vez procurem fugir às <11!1-· 
cul·i::-.dcs que Ue acarreta. diante de outro go-

No capitulo consagrado ao térmlr..o <h 
re~olta de 6 de Setembro Joaquim x~.buc• l 
deixou este perlodo: - "Nü::~ me cabe <'Bd'eV('r 

a página definitiva. em que t.m dia '""' t 1. de 
ler na história dos dQis paL;;eg 0 nom" <1.1 Au
gusto de Casti:ho" . I ludiu-se o gra;·,úe pa
trono dessa reivindicaç1i.o <ia. ju~ti<':t hi;;t(r!c:t. 
A pálfina ,d~finitiva estaY·~ escrita, "e er.t rc . un. 
própria pagma, que agor L reproduzo, pc s ui do 
d!L mesma admiração e ;çratlt:iiio por e• .. e ma
r,nheiro ilustre, em s lgt·r>: d.:- seus m'• 
períodos: t ; IU< 

BÁPlHARA 
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FunJnmente eonstrn.ngldo, denunciei na.- 0 2 de rnayo d<> 18~1 • ., el qu., 
• ·b da Cáma~a dos Deputados, o ao !f&udoso de! doc;tt>r Henry de Varlgny, 

.ç,'t"eon, t~dao tqrlueunaa I' lustre ~sembléia Legialati'vd•a ~ue aqui dou, como simples . "Les emprelntes d!gitales c;•apres Galton". 
.,. o1·s desse~ descP.ndentea: Osono de_ c d p llcl d' t' ~ \'u·etl"h · "qulen sabe ', ~11·nas Gera1·8 cometeu contra .o . nome a p t hefe e o a 1sse en uo ~ c ' . 

ue .., ~ b t t d na Peixoto e !.,eoncio de An;are.Iga eiXO o, ~~ Usted con Jaa indicaclones que rontlene, no llegará 
"Heroina da Inconfidência", su s 

1 
um .;;-o " ceram à poesia. a compl~ta!' ron ese procedlmiento cl sistema antropt·· locali<J~ae montanhesa pelo de "Se.na~or S e~~~o; Pertence a 0 prlmelt'O este sone~ metrico, tah·ez instituir un elstema por med!o de las 

Longe de nun~ que o v~nelan ° c - a. seu trls<~.vô: lmpreslones dlgitales". Era uma pr~tecla. 
Lemos não merecesse o preito de admira~.ao A 3l!ormacão coincide com o depo1mento do próprio 
que Fe lhe rendeu. Não é esse o caso. 

0 
caso "Aspirando da Pâ.trls a. ltberdade Vuc~tlch, que a respel~ nos lntorma: "Ya, hasta 

1 · descaso para com Bárbara Eliodora. Afaga 0 Poeta a idéia. enganadora., entonces junlo de 1891, no ronocla absolutamente nada 
Ol ~ão faltariam cidades e treguez1as no vas- E êsse arrojado empenho da vontade de !mpresl.onee dlgltales,, IJEro accepté lrnmedlatamen.te 

to ; gloriosa terr:tório d? E~tado quebpte.rmi- Faz dilatai·se-llle a alma eonhadora. 1 la lnslnuac!ón de! Senhor Nunes y compeM.tntdo de 
tissem sem ofens a. a nmguem, o re a ls.mo Não se converte 0 sonho em realidade, In transcendental importancia <le aquella, de!llqué a 
Com O, non1e do senador Lemo_s. Nu,n, ca_, porem, - i 1 t d a. la tarea de obtencer lmpres!ones dlgitules r:ltidas para 

l dO f e por Mas, em traiçao s n s ra, esmaga or ' haeer el estudio comparativo Y buscar !a manera de 
pra ticar a substituição de ''E to ra • oss E heróica, divina!, na dor Q';'e a Invade, utl!isarlas en el servlclo de ldentiflcaciónH. No artigo 
quem fosse. :I 1 • Incon Anima-o, triste, a. esposa. c1smadora.. acima referido, varlgny apreEentava um resumo das 

Mas já que trato ela "I ero na. aa • pesquisao rea!lzadas na Iuglaterra. a respeito dos de· 
fid6ncia.\ quero aproveitar o ensejo para sobre Com tantos traumatlsmol!! que sentira., senhos formados pelas crist.M pnpllares dos ded.os, 
ela. tro.çar algumas notas de sabor novo. Chorando a. Pátria, os !Ilhas e a. consorte, que con.stltulam um sinal prõprl0 de cada pe!!SOa. e 

!\.creditei sempre, à falta de 1_11el~or do· Ao longe, degradado, o Bardo expira...... talvez pudessem oel-,ir à. Identificação. Ga.ton e seus 
cum.entação, que de sua~ úniç:as nupcms co;n antecessores t1:1Jw.m, po~m. estudado, !.>Oladamen~. 
0 Coronel Doutor JoBé Igna.c10 de Alvaren.,a Também um berço em Minas deu-me e. sorte esse,, desenhos. :Faltava encontrar melo seguro e !Acil 
Peixoto, primo de Tomã:s Gonzaga. e sem ne- E um sangue, um nome, uma alma que suspira, <le cla..<sJrlcar as lmprCSl'lô"s digitais do~ dez dedc.•. 
n 'tunl parentesco com S:lva Alvarenga, não se Lamentando do .herot a Injusta morte." numa fórmula ünlca, de t.-~1 rorte que J'os,;e posslwl 

' - s d1as gera o;·gan!za.r um arquivo capaz de ccnter mtl~es e até houvessem projetado ate 
05 

nosso - • milhOes de !ld
1
a

5
, som impedir :rua busca segura e rli-~;:ões de descendentes direto.~, ou" melhor, nao Pertence ao segundo trlneto de Barbara p:da, no momento ln<ilcado, para •eu. t'Onfronto com 

tive.:JSem estes passado. de netos • t la Ell<ldora este outro soneto a. ela. dedicado: 
03 

documentos out!d<>S de outras lnd1vfduo.o. 
Estava .eu pois cerco que a sua pare~ e Nisso consistiu a. inovarão genial de Vuc~tich. euja e~stente aliás. bem numerosa, fosse .Prmci-_ "Ainda vejo na tela do Passado prioridade ~ demonstrada pelos documentos históricos 

palmente' os "Vilhena..s", espaq1ados hoJe por As imagens dos bons Inconfidente!!, que vl no Museu da tJniwrsldade de La Plata, ali 
todo 0 Bras1l do Rio de .Ja.ne1ro para o Sul. Enxergo ainda do carrasco ao lado con~crvados, com devoção e carinho, por !Seu llustre 
Todavia 5 en{ crista.lizar-rne nessa. auto!'i:z:a.~a A figura. lmortaJ de Tiradentes; dlsc!pulo e rontinuador Luiz Reyna Almandos, teto é, 
suposi çiÍo, que sempre conside~ei provJs?rJa, as prlmclral> 23 fichas tomadas, pelo próprio •ãblo ar-
continuei a mvestigar pelos me1os poss1veia a ""ejo Alvarenga em Iã.grlmas banhaC:o, genttno. em sua Oficina de Identi!icacão, no dia 1 de 

t · te Roubado à esposa e aos filhos inocentes; Setembro de 1891, data de sua inauguração, e por ele ver~dter~~~;~f: v~rdade obtive agora, por in- Vejo G<lnzaga _ mlsero exilado mesmo ali arquivadas conjuntan,ent.. com os res~-
terme,d1-0 d o Comandante Th_ iers Fl_emin. g, meu Lastimanao-se em versos eloquentes; ttvos bOletins antropomêtricos do• lnrlividuos ldentl-

tó Br ficados Tudo era. original . e de lnvenc~o própria, no ilus tre companheiro no Instltuto H:s n .co a- ~todo' imaginado por Vucetich: o• uteru;!~'lS par~ a 
sileiro Dando-me noticias de que, ha cêrca. Vejo & linda Mar!lla sciluçante tomada das imoressões dlgltals; sua dlsposl('ao na !lcha 
de lll~a vintena de anos, lhe chegara ao CO• Suspirando nos braços da saudade, lndl\·jcfual; a. maneira de classit!rar os <iesenho• e a 
nhecimento a existência, em poder do seu ca- Presa nas garras da. tristeza. infinda; fórmula capaz de permitir seu !'-rqulvame!'ll' noo 
marada, Capitão de Mar ~ Guerra, -!\-~berto armários. Até o nome com que bat1zou o metodo f'le 
Rocha, de documentos relativos à _f_amllla de Vejo Barbara. bela, delirante... teve de criar. ll. custa i.la ccmbinaçllo àe ~-ãr!Os radicais 
B P.rbara Eliodora, já tendo esse m11ltar d_esa· Esses vultos da santa liberdade gregos: «fcnofa.langqml!ltria•. 
Parecido, pôs-me em eontact.o com o ~eu Illho, Atravê8 do Passadt; eu veJc ainda.,. üm médico legista de Buen~ Alre~. o Dr, l"ran· 
conceituado clinico em Pira;ul, em Sao Paulo, cisco Latzina. discordou de Vucetich nesoe ponto e e•· 
Dr .Jorge Melrele~ da Rocha. Numa e noutra dessas compoeições poétl- creveu: "Yo me pregunto qué nece•ldad ?a tenido 

·Do Dt M-·il·eles da Rcch<t recebi, afinal, cas, de homens que se entregaram à agricul- Vucetich de mach!embrar todas esa.s cosa~ gnegas para 
• ~ t 1 h lo b'· Ub lA d · ) t designar ron un solo nornbre na lmpreslõn d!g!tal . o pequeno arquivo que, com tan o car n o pe tura, um em Ubera ulha ( er n Ia e ou ro Desde luego en la • Jcn.otaza,.gcnn.etria" no se mlde nada; 

passado de 1\l[inas Gerais, consegmra reunir em Aterr<i-do "IbiramJ. no•Al·flt correção rit- por conseguinte está de más 10 de la metrla; se observa. 
o seu progenitor mica, segundo as ve.n • .a eJ.:wnes, há inspira-

5
., examina, ~em Ira !a hnpresión dei dedo. la !1gura 

De poss e desses i>L't-C!oso,. manuscrltl!i!!• ve- ção e espontaneidade - esses versos re<,:uman ,que sus es·rtas palmares tcrman. Pue' entonces, ~~ ~ 
rifiquei, em definitivo, q~e Ba,:·b~ra El;,odora, sentimento, procedem de poetas natos, de raça. bsolutnmente neccsarlo que se emplee una palavra 
além de parentes colaterais, os Vllhez;as , pos- Mas o precioso arquivo, conquanto pouco grlega para denominar el proccdi.miento, y para que 
sue ainda em Minas Gerais e em Sao Paulo, abundante, além rle alterar por completo o que 1 nombre ese hnga juego con el de la antropometrla 

d ' d ' t se conhecia da descendênCia do velho casal I~ase pol' ejemplo, da.cti!o•co·pi<l. compuesta de Ndak-
descen entes Ire os. f 1 de inconfidentes autoriza a firmar-se de uma â;; •.• 'dedo. y "skopcln", examinar. ~"Dcablo que "'" 

Como é sabido e pacifico, deixou 
0 

':' gu- vez, indestrutivamente, outras verdades a pro- As proprio, mds corto y hasta má& eutor.lco que el 
rante ca>ial Alvar~nga L eixni<•-B_arbara Ellodo· pósito de Barbara Elíodora e sua nobre es- Icnofalangomctria". 
ra (escravo Eliodora, C?m E m·~Ial, . porq:ue tirpe, como se verá. A R~pública Argentina foi, pois, o bel'(:() do novo 
e..-a assim que ela se assmava) 4 fllhos · Mana A primeira que me trâs é a de que 0 Dr. éto:lo de identificação, hoje uni~'ersalmente .conhecido 
Ifigênia, José Eleutério, João Evangelista e . . i B b utilizado em tõdas as pollc!l!s oo mundo. Ne•se pai• 

José da Sllveira e Souza, pa d,e ar a,;a, C<:· ambém se L,ventou a palavra ~dactllo•cor-ia·". usada Trisif~r~ni~l~t~la., co~;uom!nada "Prlncesa. do mo" eu suspeitr-J! a, não pe_rten_c,a aos SliVci- I m tilda~ as ' llnguas viYas, para •igniJirar o método 
Bras).!" . .norreu aos lL anos. em 1794, _ após ras de Sao Paulo .. OrJgmárlo de Portugal, !le ldentllica~ão por meio das lmpressll>& digitais. 

é El té tinha ós seus progemtores, gue foram o Dr. /Uma orande autoridade em dactiloscopia, Edmond queda fatal de um cavalo. J?s eu l'lQ C~· Pantaleão de Souza e Maria Nazaré, em 'I(.ma,r, ardo também depõe em favor da prioridade do mé-
sou-se aos 1811, com D. ~farJana Lopes. Joao a sugestiva c:dade atravessada pelo rio Na-~ todo a:r~entinn: "Quelque~ dates pcrmeítent de votr 
Evang'cl'sta. casou-se, aos _1821, com ~ereza . .Je· bã 11 d c t d Chd to nue d - tt n Il t averé que le Syst'me SUI·na. do Sacr·amento. Tr;stão . Antomo, afllba.· o, orgu wsa o onv~n o e s ' " c'alr ano ce e quar_e e. ~s. , . d' t< 

- 4 f possue a mals linda janela do mm,do. Ftca dt; vu~etich, bnagme en Juulet "891, a .e\é a op e 
do dP Tomás Gonzag, e o ,nals novo dos 1- assim elucidado que Barbara só se prende aos ,!irJeliemcnt par Ia Pollce de Buenos A.re~ dês Ie 
lhos, · faleceu, aos 1816, solteiro e sem se mui· Paul' stas pele'! costados de sua mãe Da. Ma-, nüls de septembre de celte. mtme a~n~e: les flch"" 
tiplicar. nuel~ da cu;1ba Bueno, bisn,ta d~ Amador I M l.t;Ces à cettc ~poque ont cté c?nsen·ees.~ Par cont;e. S e, pelos documentos coligidos pelo Coman- Bueno da V<>.i"'a 0 "Cabo-Maior" e s cxtaneta 1 IPs empr~intrs n ont été ~mplo;:rcs au B.r ·.gale qu en 

1 ° ' , 1 u ' 
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• • rt•rdort ôa l'anthropometne, 1ntrodu1te etJe-même en dante Alberto Rocha, torr.a-se c aro que se con- de Amador Bueno, o 'Ac.amado . que nao qu1s ilt<SZ . c•e!t suriG(Ut .,~ 
1897 

que les c•sai• réall•és au 
sorciaram ~>. penas dois dos filhos de Barbara ser rei de São Pa~lo. 1 f; :n::mle de fiche. .eulement dactylotcopiqu~" parurent 
I:ciodora. a estes seguindo-se initerruptas ge- A segunda venf•cação é a tde QJ!e, com •rol>ants 11. l'aàmlnlstratlon et que Je syslénle Henry 
racões n1iG se deve v oltar as costas à eles- efeito, Barbara Ellodora . nasceu "!m Sao João I t posterluer au sy&ttme Vucetleh". grâ~;:a 'de João Evanf\'eli.s\a, que os "Aut~~ de de<! rlei, cvmo Yelho, úe há n u .• o, mostrando. A fim de colher docwnentps para a história da 
D evasea da Inconf. dencia ', v. VI, pag · o>u9 a Declara-o certidão extra!da do têrmo do seu "~tlrlcadio " ao mesmo tempo npurar onde fnro.m 
4.41 vieram dolorosamente revelar. De João casamento celebrado pelo Padre Carlos Corrêa ,dmcnte utillzad3s, pela pr imeira vez, as lmpres~ões 
Evangelista parece r<.'< só r;, ovir Inacio Joné de Toledo; 0 cél<!bre inconfidente de Taubaté, "!tal~. para '? r..:onheclmento da identidaue do~ cri-
de Alvarenga, morto na. ado!escência~ e~ esta- na igreja , ue pompeia até hOJ< 'l. riqueza com tno3os, Vucetlch rea:lzou longa v,!,agom, em 1913,

1 

vi-
do de solteiro. Os outros filhos l'.tnbmdos ao que a dotou a atte do Aleij:td!nho. df tqndo v~ri;)s palses da ASla, ;;ur!lpa e ~mt~.c.a. 
casal foram rep.,lidos pelo pobre João Evange- A terceira c •rroboração é a de q~e Barbtt- . lt••cebldo, JY.lr tó~a parte, com exc.pcl0na1s dcmo~ .. tra-

1 d te afas · · t d d 'd 1 d : <:fles de s1mpat1a e acatamento, \•erlflcou, peosoal· lista, ao voltar ao seu ar, e que es ve . - ra P?SSUJ~ .quase a n;e a.~ ,. a I ar. e e seu I mi'nte, que lhe cabia, ··m rigor, & l•riorldr.dc da des-
tad() por uma interdição durante mal!!~ de dOIS m.:trJa.o. ~•-'<'ndo "e ca.lSOiua.am, <:la amtava Clll>erta da rlactlloscopia. Na Inrlla, Japão e China, 
anos seguidos. Portanto, os que se d1zem des: 2~ anoa e ele 37. Pois o ato ,reallzou-se aos 

1 
t ! coil\'!d:tdo a fazer conferências e dem::mstra~õe3 

cend,mtes de Barbara, através desse galho; so 1181 e ~·a nascera aos 1759 e e,P, aos 174... llt'âtkas de seu método. Dirigiu, ele próprio, f'rn 0 serão por lei, mas nunca por sangue. As pe- Ver f1ca-se ainda. desse arqmvo que a He- fl?kin a lnsl!llaçúo do primeiro servi<;'> de ldentlfl· 
tições de .João Evangel'st.a, constantes dos cl- rolna da Inconf,idênc:a" não se to:nou louca ca c5.~: de acnl'do com o sistema dactlloscópico arr,en-
tadcs "Aut os", não permitem dúvidas. e Indigente. Apo~ a morte do martdo, conse- t!f.o. Nas prlnolpals <'apitai~ eur;)pélns pôde v~rH•,.~r 

·t c r -r"uiu reivindicar a sua meação nos bens da co· I ct"Tlo er:1.m conhecido~ ~eus trabathns, dPsde muitos Entretanto, os manuscn os em apre_.,o e· o · t ·· d d 
ferem ter .João Evangelista de'xado te.mb6r;t mnnbão e dirigir ela própria a pequena par e 1 a os aceitos por crlmin<>logJstas o renome e 

'Ih · d Sil que lhe tocou em terras e minas de ouro, até t4~ne, Icard, Bn.lthnzard e Locard,'t na }i"ranr>a, D;,t~e. 
uma filha, D. :Maria Gm ermma a v~l· os c'nquenta anos. qua.ndo pediu curad. or para I n . N.'oruega, Lornbroso, Felri e Nke!m·o, na It.<ila, 
ra e que desta nenho·. :., ca~a<la. com o Ma,or o se~ patrimônio por causa do definhamento de V rvaeclr, na . Bélgica, Minovicl, n~ 'Rurnânl~ .• !..echa 
DiÍ.maso ~.a\'ier de <1<-tro, ptove.o apenas .D. sua saúde do esa-otamento das suas forças fi- I>. rzo. Qulntllla~:o Salrlano. c Qlcr.z, na Eopd.n ldl3. 
Ana Gui!hermina de Alvaren~a. dama soltcJr~, . . ' "' . Ih d 1 . 1 ndo ido vis!lar, pessoalmente. em Pnrl5, o cna or 
de idade a\'a'lçada. q_ue ainda, ar>s 1921, rcs'· slcae, po•s morreria ética, .como e ec ata a I da P.nt-opom•trlo. foi recebido Jl('r Eertillon com e•tns 
dia em Cristina. ~finas Gerais. Ora, se 1sto certidão de óbito. A•ém disso, teve sempre a pa ·a~r~s· "O se~hor to! multoc r ue! para comigo". 
es.tiver certo. ainda assim, por esso galho., seu lado 0 sou pai, irmãos c outros parePt~s, 1 M; que \·ucellch respondeu: "Fui npc,,as justo". 
Barbara Eiiodora não posGue descen en es Vl· cias Jl1:atiaF de Vilhen -> que c esf .'utaYa de cer-d t notadamente o seu cunhado Corc.nel de Mlli- I 
vos . t<> vniimento entre os grandes daqui e de Por- l...!!c.....---------------------

Mas, jii. o me~mo n5.o acontece eom :rosé tugal . · 1 P 
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LisbOa 1807), companheiro de A:.lvaren· 
Eleu tério o segundo fiiho do casal Alvarenga Outr_a Informação_ po!!l~!va, ê a. dE' que Bar-

1 
"'· P eixoto e depo~s. por um capricho da s 01;te, 

Peix0to-Ba bara El:c•l.JHl., .Jcél! constituiu lar bara Ehoc!_ora o Mar•a Ifu~ên e foram s~pu!~a-! prc,i<lente no tribunal 
1

ue 
0 

c•:mdenou, porem, 
feliz CP.

1

<>brou-lhe o casamento com D. Mar:a. das em Sa~ G-~nçdlo <!e Sapucal. ,'/'- pnmeaa, 1 con f'rma-'he esse predicado fl s Jco. Aqt~i o re
na Lopes c- então simples padre .e dep'?is se- dentro du., tgr<>Ja; depois da navo das grades 

1
• pr >duzo, como fecho de ouro desta !Jgmra crG nador do Império - José B ento Ferren·a de para cima • , mcn.. 

Melo. A sua prol<> constava de Maritt Josefa, Faleceu com 60 anos, recebendo todos oe 1 - . 
esposa de s2u tlo Luis da Silva Lopes; 1v1ariP"· sacramentos. Teve missa de corpo pre:;entc . "Absorto entre as tres J?eusus. ~uv.clay:t. 
nR. cnsar1v, com F. Antonio do Carvalho, B(lm Levaram-na à. senultura, envolta no habito do I Paris .1 qtutl o P"~'lL en rc-gana · gP~açií.o; e, além de ma!s do!s. filhos do q~re Carmo. 11 ve padres. A seg• ndf teve o seu sem ;.-éu as perfe1çi'es ~c tod~s ''\a, 
não tenho not\cla:;, MarJa !fig-en·a, nome aa túmu!o 110 adr<> da igreja. E quanto mats v:a, ma1" vac1ll!.va • 
peqnenina tia falecida aos 12 P.nos. o responsáv'll em grande parte pelas IP.n· 

Pois hem, esta scgund:J. Mari'~- Ifigên!R. rc· elas que se narram por ú.l, em jornais e livros, 
cebe:u por marido, aos 1815, Jos0 Ferreira 1\faia. defm·mandc a vida da no.é>\cl mineira, têm 
Foi um casal sem brilho, P" rqUI'l sobre os AI- sido os trabalhos literários de Amer'co Wer
varen r:-a Peixoto, embora o Brz.sil já. sobel'lnlo, neck a despeito à.isso quem primeiro lhe de-, 
ninda ~pesava o lab2u ,da infâm'a q~e :;.tingira d!coti estudos c!e lnsp'ra<:ão, realçl'ndo-lhe a 
o SPU nrog-enitor. baqueG.do pelos sofranento3 nobreza de alma, a inteligência e o <;nf,en)'lo 
da inl!ósr.ita Amhe c a . poéti 2o. assim corno a e;..n.lta,ii.o c vlca . .Joa.qUl~ 

Mas de Haria !figilnoa. - a seg-unda, orl- Norberto, o autc.r de "Brasll<>iras Célebres , 
gina-se o Coronel Franci.<;co Atv:J.l't.nga, que, coucPdêu-lhe parc:mon;osos elogios. -

Se qua lqner de per si atento olhaYS., 
Em seu favo. d lide decidia, ; 
H as logo reso:v er-se não snbia 
Q ua::.do junta,. depois as contemplava. 

:E:nr!m um nlto sei que, que a. Natureza 
:Mais LLetal com Venus repartira 
() move a dar ·he o prêmio da beleza. · 

crtm!n~ ro!s " 
um Jd!om:J. cap11z 

as policia.• do munõo. Propôs 
tamb<'m a criação de gabinetes !nternaclona:• de lrien
tltlcação, . Idéia que acarretaria melhor er,tendlmento 
entre os palses sul-americanos, al<'m de aproximá-los 
mais Intimamente dos demais povos. Sull.'!l conclusllPs 
torar.t, er.tretanto, consideradas multo poslUvaa, r, 
por l~so. só foi apr0\'ado, em plenário, o •·o to do Dr. 
Girlbaldi, che!e do Serviço de Id·~ntiflcacão de Mon
tevidéu, considerando o método dactiloscóp!ro como 
simples complemento t!lil para a. 1dentlficação antro
pomt!t.rlca, especialmente ~·antajoso nos casos em que 
se tlver.se de verificar a identidade dos é&d!\'ercs a• 
desconhecidos. 

CONTRIBUIÇÃO DO BRAstt. 

\"ucetich n!l.o era hcmem &paz de afastar-se d~ 
caminho que julga,·a o do ~eu dever . Em 1003, em 
Buenos Aires, reuniu-se um Congre"S0 Médico, e, 
por motivos que não ficaram bem conheeldos. alegan
do-se que seu trabalho chegou atrazado, niio se dl>
cutlu o método de Vucetich. Sua coMagra~ão si) 

ocorreu no Rio de Janeiro, em 1905, por ocasião ao 
3• Congresso Clcntltlro Latino-Americano. onae es· 
tiveram presentes juristas e médicos de vários palses. 
Dmtre os brasileiros Sã Vianna, Lima Drumond, João 
Luiz Alws, Souz.a Bándeira, Bento d~ Faria, Eurlro 
Cruz. Solldonlo Lelt.. e outros profeMorcs, juizes ., 
ad,·ogad~. que apoiaram as conclusões do trabalho ar• 
gent!no. 

A tese em dlseuss!l.o era: "Qual o sistema a 
adotar para. a ident!fica;:ão dos criminosos"? Vucetlch 
concluiu por afirmar: "seria muim proveitoso subs" 
tltulr todO& os antl!PS sl•temas pela apllcação pura e 
simples da lmprese5.o digital, suscet!vel de ~r em
pregada, C'om a p1áxlma utilidade, ·no! a. tos da vida 
cn.-il, conl('J'Clat, militar. rescrvando·se a ífliaç~o mor· 
fológica, os sinais particulares e cicatrizes v!~lveis, 
para os fins de captura nos lugares públicos. A lm· 
port~ncla da fotografia. em matéria de l<ientfticacllo, 
é relativa, e sua aplicação deve limitar-s• un!eamente 
ao• condenados por delito cDntra a proprlcdarle e 
ofensas graves cont1a as pe-.;oas , A Antropometrle, 
p:>l' sl só, não ldeuttflca: a fim d~ provar a identldaue 
pessoal, são indispensáveis a fiUação mcrtológica, a 
fotografia. os sinais p,>rt!culares, cicatrlzee e tatua-
g~ns, obrigando o detento a desp!r-se até a cintura, 
ao passo que a Individual dactlloscóplca detennlna a 
Identidade, além da \•anta<!'em de que tõdas as po
hr.ias do mundo poderão lê·la, qualquer qué seja a 
dassl[!cacll.o adot<da, de tal modo que o sistema dac
tiloscóp!co poderia •er uma. verdadeira linguagem unl• 
versar·. 

Felix Pacheco all!tou-se desde eedo entre eem 
maiores entusiastas, e depois do ressaltar as van· 
tagcns do m<ltod-> de Vucetlch, pr0põs estas ronclu•Oes: 
"O ~lstema dact.ilorcõpico é o que mais L'Onv~m adota!' 
como ba~e dos convênios internacionais, ;>ara permuta 
de lnforma~ões telati'l'as aos antecedentes dos lndl· 
viduos ~·erlgos03. Devem •cr excluldas, em absoluto. 
desta permuta, as lnform'l~ões concernent!!S ao passado 
politlro dos tnd•vlduos. Serla de grande util idade a 
cna~áo de três gabinete• internacionais, para p~:r
muta de Individuai$ dactiloscóplcas, um numa d~ 
capitais da Europa e os outros nas duas Américas". 

Dentre os presentes à s~ssão em que foram dl~
cutidos os trabnlhoo de Vucetlch e ouvida a palavra 
de Fel!" Pacheco, i'staYa um jovem jornalista brasi
len·o Goulart de Olh·elra, que hoje ocupa o alto cargo 
rle !II\nistro do Supremo Tribunal Federal. Por ocasião 
dRI naugura~ão do !Justo de Vucetich, em 1934, r.o 
Ir.s~ituto de Identificação, o eminente mng1~trado 
proícr!u luminoso discursco onde - dis~e: ' 1São passado~ 
ionao,< trinta anos que. em um diA anuviado, na sal!t 
dn uvclho editlclo, rc~'Onstruldo já, fui tc~temunha <ie 
um uconteclmento singulé\r. Um nloç,J, \1ue eu sabia 
poeta, porque 1)\(' " Urprrcndera, pqr vezes, :iS móguaw 
do rora~ão afi.-::rar:nn "sob forma \ie risos ~la bOea". 
s-? BP'feSentava na trtbuna de uma sessão do 3o Con
gresw Cienll!ico J,atJn:>-Amcricano, com todos os 
comprcenslYe\s ardores e todos os leglt.!mm. entusiM· 
mos, depondo e dc!rndendo uma doutrina. Essa dou
trina. porém, !õra arrancada do câos do emp•rlsmo por 
om estrangeiro. Esse estrahgeiro estava diante do 
moço entusiaeta. Eu, me(:() também. vibrava slnérglco 
cvm o entusiasmo de um e a insopl tável a legria do 
outro. Eram Juan Vucetirh e ~·elix Pacheco. Vucclkh. 
com a visão oret•ursora, ac<:rrentr.da a ciência b. lma
eina~ão, tornara como um deus paciente os contrastes 
n!!udos e os entretecera em harmonia, e, mais que 
iii:o, t.rmn~ndo um jõgo artlstico de rombrnaçOcs fe
lizes e audaze!. construira o allct:rce de um monu .. 
mento duradouro, per~ne, desafiando o êrro abjecto, 
In• pondo ao m'-lndo a verdade lrrefragáv~l". Depois 
de exaltar a ol)ra de Vu~eti<'ll e Q valor de su'l des
coberta, C':nclul o orador: "Essa a <ládiva lmen,sa 
que o moco Felix Pacht'ro, numa \"lsr~o de predestJnac.o,. 
dc~corttnou !vgo na obta monumental do cientista 
plattno, armando-se Incontinente >"'ladino de cruzada 
rude e crua. na refrega que os invejosos lhe mover:.:1m 
em acesa Juta . .. Por Isso é que, nós brasileiro•. ao 
vennos. como obra de justi(:a, celebrar homenagens a\.l 
g~nlo de Vue«tkh, Otlli!mó-Ias ao nome de Felix 
Pacheco". 

No Convênio Internacional Sul Amertcano assf· 
nado em Buenos Aires, em 1905, entre as Pol!r.i~• d..t 
Argentina. Chile, Uruguay e Brasil, Fe!lx Pacheco !oi 
o delegado orteial de nosso pais, e•tal)elecendo-se ness~ 
documento a obrigaçüo da permuta de antecedentes 
d'Js individuo:: per1go~os. isto é, a remessa da. ir~tJI
vldunl <lactl!osc.lp lca, acompanhada de fologra!l~. fi
liação e outros dados judiciái'los e civis da \'ida doa 

aos 1920. ainda vivia em Silvie.núp<:>lis e era Da formosura ·i~ Barbara E•iodora.. dccan
ca:;a:'!0 com a su2 pr·n.õ, D An~" de Alvaren· tP.di!. em yerRo peb marido, tenht> ouvido eer
ga.. Os sot:n f'ih8-s, que s5.o vd.rics, d35CC1~- ta tlü·d<la~ às 'rezes. O soneh., qu~ a e a ·~ às 
(T c 1lr s ezn gritu du:p1icado tle l~E..:·J:iara Eiiodo- sua.s ir·n1fi.s nutia novas, Iria Claud ·n11a. e _1.!:p· a. 
ra, ru por outr:t. tr;nctos àua 3 vezes cl.::t h~roí- l It~nn "'ill, t]edicou o Des:?~..,barga~c r ~,utonto Df.
nn. hHJai-.l.!Jl do g;ori0f3v c::.::;al tlc poct~.s ua I nü: ~a ?••t:z • Siln\ ( \..:elltuna. li • tomo I, 

.'1..!1! :s~ igua l entre vó~ 1_1de s-e 'dra, 
() n1e.:7• o Pàri:-l, c~ru~· ,: ~~ JnC~l:~t:'Za!, 
:·ui; ca. a g rande c:ont<:nü~. decJaira. 

cnmX'r?'::'~io Peixoto !o! d~ primeiros brasile!ros a 
trabalharem para que fofse a.ce!ta e posta em prática 
nu Brasil a de5eoberla de Vucetl<'h. Com s~u prestlg~l 
do> homem de cl~nch defendeu, por vârlos vezes e Pm 
Inúmeras oportuntdadPs, a obra do sâblo argentino 
contra seus ndwrsárins. Em 1003, tndn à. A rgen~inc . 
cr.mo dcl~gado of.icial do Bro.s;J ao 2'> Congresso CJen
tlflC0 utino-Ameri<"ano, visitou os servlÇ03 de lden
tiflcncii..o da Potfda de La Plata. e al1 conher.cu vc. 
celich que lhe tez pOS&')aJmente demonstra~Oes sObte 
as vantagens da <~áctiloscop~a. Ddxou o mestrt- bra
sileiro~ no Uvro de visitaN:tes. estas palAvra~ : "Profes
sor de Medicina Ptíbllca, este mermo fato faz CtUe o 
probl::-ma da: identifica(.'t ... o me inteJeil'~ e me P.rE:o
t'upe, VIndo a La I'Jalo., conheci o sJstema dectilos
~ópko orlginnl de Vucet!ch. Sinto g:nnd~ prazer Ull 
c:-cnfes.;;ar que ~nc onrrei o Ideal t'eallzado. o mHodo. 
a ordem, a simpllcldadç. a clênrla, e, sübretudo, a 
CVIISCt~ncia; que se c!ínm, ~ra resultat1'1 seguro e 
completo. O que Berttllon fez. com a nmrflpoxnetrta. 
fez y,~C'Nir·h C.Onl 'J "!Jngerpr;nt". COntr.:mtarn-se 03 
métod<.:s e n:nguém l~rd. co;lnilio diversa da m!nha 
O slst~ma argenla.o, S?,bre\)Uja o !rancês. E' \!.1'.13 

I c.-vntt!<:5ao e umn just.t:r .. . 
r-;a pro,;a. cs.cr!~a do famoso con,..urro ront quP I 

Ut:~ére mMico l<>zista onqu!stou, IL um t.:m.l)O, d\I.U 



b~ de Guanabara, a ci- Há quem reclame, porém, e. necessldo.ds 
dad~ à discrição de do reconhecimento prévio da beligerAncla para 

Tivesse Custódio José de :Meio po!!to, come. que as uormas do Direito da-s Gentes sejam In
chefe m:litar, lll cabeça acima do coração, e, vocadas. Isso resulta em confusào de dois 
depois dele, Saldanha agido como "soberano deveres diferentes por parte dos Estados, c 
deste porto", tal o primeiro deles fez sentir da ne1<tra~idade e 0 da nt'lo intervençao. Uma 
ante as insólitas imposições rloe comandante.a luta intestina em determiltado pais não pode 
estrangeiros, e estes não teriam dado um pa.sso dar nascimento à. neutral!dn>de; o que ela impõe 
a mal:; nos seus propósitos, quando intervinha-m é a. não intervenção. Como escreve Roberto 
no caso intimo do Brasil, l)or solicitação, aliás, Domeneck, "tõda imposição repugna ao poder 
do Govêrno legal e aquiescência dos própt•ios soberano e restringe seus direitos na órbita 
revoltosos, atônitos diante daquela. intervenção internacional~. 
que se veiu a apoiar, somente quanto aos Es· Joaquim Nabuco viu tudo isso com lum!· 
ta-dos Unidos, em cinco poderosos navios de nosa clareza e definiu, à luz dos documentos 
guerra surtos nas águas da nossa bala. Uma oficiais, a responsa·bllidade de cada personagem 
causa era. dizer, como o a lmirante Benham, do !rama. A intervenção só se justificaria em 
que meteria a pique nossos navios, no remanso casos excepcionallssimos, 8 nun1 per!odo de 
da própria ca·pital brasileira, e outn. s.eria tempo limitado, à invocação dos deveres de 
levar a cabo tal medida, desconhecida na hls- humanidade ou no sentido de proteger contra 
tória, ainda mesmo dag frágeis repúblicas ame· os excessos das turbas enfurecide.s, 09 estra.n
ricanas dessa época, fértil em movimentos se• geiros. Mas 0 estrangeiro que se ra-dica em 
<!!ciosos e sa!llgrt>ntas revoluções. Mas os dois qualquer pais deve fidelidade e sua.s leis, as 
19.lmirantes não tinham a frieza. do marechal sua.s autoridades, e corre 0 risco que correm 
alp.goano, nem punham a astúcia a serviço nos momentos graves 011 próprios nacionais. 
de suas aspirações, e por isso perderam ar par- Se ofendidos ou em perigo .cabe-lhes apelar 
tida. Tolerando de comêço o intervencionismo para. 08 mesmos recursos de que lança,rão mãos 
~strangeiro, contrário às bôas normas do DI- os nrcionais não envol vidol! na. luta. Isso de 
reito Internacional, a começar de Vattel, por· intervir nos negócios illternos de uma .nação 
quanto nenhum Estado podia ir- em auxilio em guerra civil à. invocação de tais motivos 
de qualquer da-s partes em luta, e a intervenção é conversa fiada de quem dispõe da fOrça e 
d~s potências só teve como resultado auxiliar despreza 05 princípios internacionais quando 
Floriano, permitindo-lhe, durante os meses em .de seu interêsse. Os estrangeiros, seja em que 
que a esquadra ficou imobilizada no pórt.o, so- pais fOr, não podem andar com um '.'gendarme" 
frendo o canho:te!o das baterias das ilhas e ao lado, para as horas difíceis. No caso d.e 
forta·:ezas, sob o prete~to ds ser desumano 1893, porém. descontados os excessos e aSSI· 
atirar contra a cldade1 adquirir uma. esquadra nalada 111 cir<'unstàt!cia ·de que não podia es
no estrange:ro, equipa-la com mercenários e capar às potências européias, exceção da Ale· 
fortificar os pontos estratégicos, para o golpe · E t d u 'd n d 
final e definitiva. Nabuco viu todo esse quadro, manna, e aos 5 a os 11! os, que sua a 1 u e, 

de aparente imparcialidade mtportaova em 
e, em pát;inas de mestre, o fixou pa,ra a his- franca ajuda moral e material a um dos con
tória: - "No comêço da. revolta, em 1893, o tendores, 0 govêrno Floriano, a verdade é 
Rio de Janeiro estava. à. mcrc~ dos canhões da que a intervenção estrangeira resultou do pc
esquadra revoltada, e, dias depois, da forta- dido oficia·1 deste último. Nabuco pôs a nu 
leza de V'iley.aignon também". E Augusto de 0 lamentável episódio recordando as notas e 
Ca·stilho: - "'No comêço da. presente revolução, declarações dos ministros das Relações Ex
quando a cidade do Rio de Janeiro, defendida teriores do marechal, Srs.. Cassi=o do Nas
apenas por alguns canhões de. campanha, co- cimento e Joã;~ Felipe Pereira., da Imprensa 
locados na. sua frente e colinas principais, es· contemporânea da revolta e dos chefes da es· 
teve à mercê dos canhões da esquaodra." · · · quadra interventora. "... e assim, dizia o re· 

Nasses meses de lnaç!l.o sob a vigi!âncle. latório de Cassiano do Na"lc:mento, se iniciou, 
das belonaves estrangeiras, os navios revel- na extensão admitida no Dir.eito. Inte·rnacional, 
toses se estragaram, os vlvere11 foram esc~l5- a intervenção da fOrça. e. da diplomacia estran· 
eando, as munições, através dos bomba,rdews geira em beneficio não só dos nacionais, mas 
cotidianos em resoosta aos pontos fortificados também e principalmente dos estrangeiros". 
'lo <rovêrno, esgotaram-se. A capitulação de Esse conformismo basta para revelar-lhe a 
Saldanha nã.o foi, portanto, Um ato de covardl3!, origem, acentuada. com lodos os porm~norea 
como trovejou, daqui, Arthur Azevedo, e alguém pelos chefes militares da Inglaterra, Itália, 
repet'u em Portu'l'al, no desco:1hecimento in.- Portugal e Estados Unidos. E pm·que era uma 
tegra.i dos acontecimentos, nem de compreensão intervenção pedida e consent!dar pelo govêrno, 
d. um êrro pratieado, mas o resultado do es· o Itamaraty iria expor-se, mais tarde, à firme 
gotemento por fôrça da impossib!Iida-d~ de resposta do govêrno britânico, ao lhe ped:r 
agir em que a manteve a frota lnternaclnnal que exercesse pressão sôbre Por tugal para que 
sulta n!'l põrto. Quando o velho almirante Gon- esse manda.sse entregar-lhe os asilados da 
çalves transpôs a barra com EU:l! esquadra feita Mindelo e da Afonso de ,Albuquerque. A In
às pressas e povoada quase tôda de mçrcená- glaterra recusou-se a essa nova interven~ão, 
rio~. os navios d~ Saldanha. eram apena~ eX· alegando lJUe ela. própria cão faria entl·egar 
pre~~.lle, il.e um poder ~aval que,. ar <;usta de quaiGquer refugiados politicos abrigados sol> 
Im"bllicl::tde. hav:a perdido a efiCiência. Ele, a bandeira de Sua Magestade, advertindo; ainda, 
aliás. j{t hav1a feito sentir a SPUS cf!ciais, em que a insistênciit. no pedido produziria uma• 
reu,.,"l., realiza,'i't na Ilha das Enxada,;, em 11 discussão mundial desfavorável ao govérno bra
de Harç,., d"' 1~94, qu~ a. sltnacão da esquadra, .1 . 
desf:J.'cacia dos n:tvios que Custódio transferira 51 etro. 

1 
• • • • i 

pa-ra 0 ~ui. e 1·a !rr<'mcdlável. O as.Jo foi deflmtlv~mente .solicitado depa s 
A trz,.é::lia d.- Camoo OEódo foi a resposta de recusada. a ea;;ntulaç:ao conclJc.onal. Cumpre, 

fulm'nant~ de sit<lanhã. e de seus bravos ao ~?trt:tanto, deJxar c!a·ro 9ue! com'? escreveu 
ultraic oÍte atingh a armada no cerne de I ~ast1lhos Goycochêa, o propno alnnrante j'Or-

• •1 · u • tr{ai ões tuguês. ao entregar a Ji·lonano a proposta de 
SUaR 1': crw~a,s ç · . . rei!dição dos revoltosos, lhe fizera nol>remente 

Nem sequer s hastes revolucJonárJ~s no a declaração do que, em principio, e desde 
Rio Graade podiam vir prestar-lhe auxílio. por logo, 0 asilo estava- por ele garantido. Diante 
terra, de vez que a Intrepidez .de Gu'!le.rcmdo de tal recusa 0 comandante português não 
e de suas tropas e3banara na oefesa ep!Ca da vacilo u. Que teria siJo daqueles ofic:ais bra
Lapa,. 9ue o her~lco coronel Carneiro sustent.ou silelros, após tantos mese 3 de Juta e de cólera.'! 
com tao e:wepcwnal bravura. que esse fe.to abafada·s, quando ta:~tos epioódios terriveís e 
d'arm."'~ ~;>asso!! a. figurar entre os maiores os fuzilam~ntos de Moreira Cezar no sul não 
õa h1s.óna m.1lltar sul-amer.cana · ·deixavam margem a dúvida ou ilusões? 

Dai a ca.p1tula-ção. E como Floriano re- o 
cusasse as garantias solicitadas para os chefes . Fechando os olhos ao que lhe P.Udes .. e In-
e os oficiais de alta. patente, recor reu ele ao l,dlv:dualme!'!" acontecer, s?m. vamlat; diante 
peJido de asilo a. bordo da Mindelo e da Jer6- da-s poss.lb!ltdades. d~ um d1ssidl~ enhe o seu 
-ni?no de Alb1<QU(n-qwe, do coma.ndo daquele al- e o g?vemo bras!len·o, ele decid.tu concedê-.lo. 
mirante. Vale recorda·r, com Nabuco, em con· Augus.o de Castilho cresce. ~OJe ao? "n?~sos 
tra·p::>Sição à. inflexibilidade de Floriano, a ati· ·olhos P~.la sua coragem nesse m~tante, m~p1rada 
tude do presidente Grant, para a capitulação no scnt1me:~tos d';' humamdade e nos d;veres 
de Apomatox, na guerra de Secessão, só exi- de uma consc.ênc.a que lhe estava. a se 0 redar 
"'ind de Rol>ert Lee que suas tropas prome- que aqJ.!elo desa·stre do~ revoltosos era a c~n~
tesse0m não mais oegar em armas contra os Es- sequêncm da: int~rvençao de que ele . I,>artJct: 
ta!los Unidos. Nem mesmo os admiráveis par~, com os nav10s de. ::eu comando. Como e 
eXP!r.Plos de Caxia·~ serviram para lhe abrandar saJ::ldo. . pela sua cond1çao. mesma de portu-
0 ãn;mo na emergência. gues, Castilho havia tido. papel destaca~o ~tre 

Soberania c lntet"Vençfio 

E' aqui que começa o episódio gue ' Íevarã 
e.o rompimento das relações dip!omáticas entre 
o Brasil e Portugal; é aqui que, contrapondo-se 
3.03 exa·o-ero~ da crit:ca, estumada pelas paLxões 
ex2ltad;s doa vencedores, Joaquim Nabuco sal 
a terreiro, pelas colunas do Jornal df:! Com
mareio e ainda nas do "Jornal do Bras!!, para 
situa1• 'cte\'idamente os fatos e definir as res
po:1sabllidades, ao tempo em que lança o clás
sico azeit~ às ltguas tempestuosas, com o peso 
de sua autondade mental e moral, contribuindo 
com~ nenhum outro para o esclarecimento da 
opin ·à,) pública, não só a. brasileira mas amda 
P. portu"uesa. hostil, em datermi~ados setores, 
à. at:tude de seu brioso marinhetro. 

A 1\'Uer~~ civil não afeta apenas os na
cionais. que nela se empenham e até os que 
se conservam à distã.nc:la; põe em jõgo os 
pi'O;:lrio~ interl!s11es e multa vez a vida. duo 
estran~elro3. Ela é como o tremor de terra 
quB não indaga a quem vai l!epultar _em seu es
comh:·os, 0 a a t ·) rrcntes da wundaçao, para as 
qu.:tl~ nõo há. bi.l.t:dciras. n:;m códigos, nem 
distinc;:es r~<c:a•is. Mas, senão um episódio de 
.:politlc~ l;;ltcma. punidos Oli l,'ébeladoa contra. a 

os coma·ndantea estrangeiros nas negoc1a<;oes e 
ajustes d~ que agora resultava a catástrofe 
revolucionária. Por Isso meEmo não vacilou. 
Dema!s, em que pese a opinião de tantos inter
nacionalistas, entre oa quais desej0 salientar 
Willia'ffi Edwar!l Hall em seu Internacional 
Law. não havia uma 1·egra ou um tratado re· 
gulailor da matéria em tal sentido. A propósito, 
vale recordar a. lição de Estanislau Zebalos, 
qua·ndo muito depois dos acontecimentos de 
1893, escreve.p que: - '"tanto para. el régimen 
interno, com0 para el internaciona), de las 
luchas intestinas, no hay formulas aceptadas, 
ni, mucho menos, precisas". Saint-René Tail
la•nd:ei" havia dito, multo antes dele, que "a 
cousa mais dJfidl em tempo de revolução r1ão 
é cumprir com o dever, mas conhecê-lo. 

C onhecia-se, porém, na América, a · reso. 
lução do Congt•esso de Di!"eito Internacional 
Privado, reunido em Montevidéu no ano de 
18~8. quanto ao Direito de asilo, e a•i se havia 
eatabelecido, dentro da$ restrições naturais em 
relação ao futuro comportamento dos beneficia· 
dos, que "o asilo é inviolável para .. os perse
guidos politicos". (artigo 16) e q!le · el m1smo 
pl'incip: 0 se oh~ervurá. com respeito a .los asi
lados en los buques dç guerra .'lurtos eu á.~:uas 
terri to r :ale•" • 

ml3sos tomados em do 
consciência de qu~ as naç:õe.< 
têm os mesmoe privilég:os que a·s nações fortes 
e arrogantes, demonstrada uessa impávida. as
serçfw de que o asilo é tão Inviolável a bordo 
de duas pequena<; corvetas portuguesas como 
o poderia. ser no~ grandes couraçados dS! In
glaterra e da França. Outro é o destemor que 
não. mede as con.sequencias de um ato de so
berania nacional quando ee tem ao garantia 
da bandeira. Outro, a coragem náutica do co
mandante que realiza em circumrtil.ncias ex
traordinárias aquela v:agem de salvação. Outro, 
o esp!rito de humanidade que, de polo a polo, 
une em uma só familia todos os homer>s do 
ma•r, criaturas do mesmo elemento, caravana 
do mesmo infinito Deserto. Outro, por último -
e não será. essa uml!! virtude em autcrtdades 
portuguesas? - a. obrlg-açã:> maior para com 
brasileiros, e hospltalldad e que reparte com 
eles tudo que tem, e não ee envergonha. do 
pouco." 

Quem haveria. de supera.r e~<sa. página a res
peito da açll.o ta.o discutida e combatida, do 
comandante Augusto de Cast ilho? Da ~xn
cerbação dos ânimos em Portugal contra esse 
oficia·! basta dizer que foi s_ubmeticlo a con.;;elho 
de guerra, e que, por outro lado, se chegou a 
crll!-r uma. situação incomportável para Ruy 
Barbosa, que teve de transportar-N, '[1lando 
exilado, dali para. a França. e da F,ança. p:'ra 
a Inglaterra, ele que esperava. encontrar na 
terra de ISeus maiores o agasalho car:cioso que 
Ca•stilho e os das duas tripulações bariam 
dado aos vencidos da revolta de 93. Entre
tanto, a verdade foi essa de que nos de:xou 
luminoso depoimento o notável brasile:ro cujo 
ce:~tenário 0 Brasil acaba de comemorar de 
maneira tão justa e brilhante. , , 

Portugal só tem motivos pa~·a f'e orgulhar 
da. atitude de seu comandante. O asil<:> que 
ele dispensou aos venc:dos da. l'evolta naval 
de 6 de Setembro pode não ter tido o amparo 
de determinados pol!ticos e internacionalistas, 
como não teve dos que, do outro lado do 
Atlântico, se mostrara·m desgostOSO!! e quiçá 
assustados das con~equências desse gesto mag
nã.nimo. Mas o episódio daque!es dois frãgeis 
navios que, mau grado suas péssimas condições 
de navegabilidade, saíram a ba:rra, debaixo 
da sombria amea~a das fortalezas de Floriano, 
e desafiaram as cóleras do mar levando con
sigo perto de trezentos vencidos, para os salvar 
dos furores da vingança politica, constitui algo 
de épico e. vale por uma reafirmn.ção das vir
tudes heróica:s de nossa ant:ga metrópole. 

A geração que at está mal conhece os 
fatos ligados à in tervenção estra:1g<O:ra e ao 
asilo' da Mindelo e da Afonso de Albuque1·qua 
àquele pugilo de pat riotas sõbre cujas· cabeças 
pairava ar espada do marechal de ferro. Em 
regra, os povos se extremam no julgamento 
dos acontecimentos políticos que se verificaram 
contemporaneamente, o que mostra ser indis
pensável, para se escrever a história, deixar 
que o tempo proJuzs a a:ca!mia das .pa:xões e 
reduza os ressentimentos, os qua!s, no dizer 
de Ma·raii.on, são reepon~á.veis até por nume
rosas guerras, notadamente a1 civis. Parece 
chegado o momento de se escrever a desses 
acontecimentos lamentáveis do alvoreSC!U" <.la 
República, que o idea·lismo de uns e os te
mores do despotismo, de outros, expllsam, no 
to1-mentum bezu. daqut"les dias lntensanwnte 
vividos, mas que, por felicidade noS<l:l, r..t'orta
ram, salvando-se de perigos sem conta a de
mocracia Implantada. através .das lnJUt.uições 
que no extremo nor;;e do contment!'l faztam a 
grandeza. e a felicidade dos Estados Unidos. 

Os males das rebeliões 

Tenho opmião fi rmada sôbre o recurso às 
revoluções, que só posso admitir em lances ex
tremos ela pátria, parlll salvá-la das mãos de 
um t:ran0 ou do jugo estrangeiro. Em trabalho 
que se acha publicado sob o ti tu' l de Guc,--ra., 
guerra civil, legal!dade, escrevi e3tes conceito~: 
- "A guerra civil, por melhor inspirada que 
seja n-a seus primórdios, deixa ferida·s que 
qua2e nunca saram, abre sulco" diilcels de 
fecha1•, e quase sempre as SU::)A conquistas não 
dão para pagar os prejuizos cjlll'e causarr.m, cs 
bens que se perderam, as vidas que imolaram. 
Com ela, desaparec~ a fraternidade, porque a 
lutar é de !rmãos. Com ela, encharca-s3 a gleba 
dos pais com o sa·1gue dos filhos". Por ii'so eu 
sempre preferi o combate livre da ímp~en~a e 
da tribuna, o recurso das urnas, 0 apP!o à 
justiça dos tr:bunais, ao emprt>go da fo1·ça 
oara subvCI·ter a ordem esta·l>elecida, por mais 
incompativel que ela seja, no momento. com a 
opinião pública. E' que a,9 revoltas, sobretudo, 
''t·ccorrendo à fôrça, incesEantemente, de~troem, 
como esc1·eveu a.lguém, o sentimento do direito". 
Ora, comentt>i eu naquele estudo, "s~m o sen
timento do direito não pode ha"Ver ordem, nem 
progresso. Se uma nação não tem o SPnti· 
menta do direito, e, portanto, dn. ordem legal, 
cada revolução qu.. pretender prr:cipitar cssn. 
conquista mais a. sacrificará., porque a fõrP". 
não Inspira tll:l sentimento, antes apaga os li
neamentos dele, que encontrar·•. 

E' tempo de J"e"er a história ·l!c:~ses 
acontecimentos 

Vencido mais de melo século da re\'uluç1o 
su!-r~o'7randense e da revolta ea esquad1·a <le 
Custod10 e de Salda nha, tcmn0 é de afastar 
da h::::tória dE'sses c.contecimen.tos os eleme:ltos 
que d:. comêço os desfiguravam, para, s:ao i1·a 
a'? studio. !!-bordá-los com Í\1di~p:nsé. vcl ocre
nldacle. HoJe, os mais fc:;:-renhos adyert:[~r:os 
de Florian~ reconhecem e proclama!:'l n se1·viço 
que pt·estou ã República, preservando-lhe o fu· 
turo lL. novas revoluções li convuls!;.namfn L•J,3. 

~ão, da. 
v tentwio que a 
ue ~Unas Gerais comete~, contra o 
"líeroina da Inconfldêncta , substituindo-o ~~ 
localiuaae montanhesa. pelo de "Senador Lemo.{' · 

Longe do mim que 0 v~nerando Sena _?f 
Lemes não merecesse 0 preito <.le admtra.çao 
que ee lhe rendeu. Não é esse o caso. O casa 
toi 0 descaso para. com Bárbara Elwdora. 

Não faltariam cidades e freguez111.11 no va~
to ; gloriosa terr:tório do Estado que pe.rmt
tissem sem ofensa a ninguém, o rebatls_mo 
com 0 ' nome do Senador Lemos. Nu;tcB:, porem, 
pr.'l.tícar a substitui~ão de '·Ettoãora , fosse por 
quem fosse. • I 

Mas já que trato da uuerolna oa ncon· 
fidência:' quero aproveitai" o ensejo para sobre 
ela. trn.çár a.Jguma.a notas de sabor novo. 

Acreditei sempre, à fa.lta. de I_'lle2;tQr do· 
cumentação que de suas umcas nup~•as com 
0 Coronel Doutor José Ignacio de Alvarenga 
Peixoto, primo de TomD;s Gonzaga e sem ne· 
nhum pareute8co com S:lva Alvarenga, não se 
houves~em projetado até os nossos dtas ger,!L
ções de descendentes diretos, ou melhor, nao 
tive;;sem estes passado, de "netos". 

Estava .eu pois cer.o que a sua. pare~tela. 
e::tistente, aliás. bem numerosa, fosse prmci
palmente os •·Vilhenas", espal~tados hoJe por 
todo 0 Bras1l, do Rio de Jane1ro para o Sul. 
Todavia, sem cristalizar-m6 _ness!'- auto~l~~a 
suposiçii.o, que sempre cons1de!"e1 provJs?ria, 
continuei a u1vestigar pelos me1os ·poss!ve1s a 
verdade terminante. . 

A terminante verdade obtive agora, por in
termédio do Comandante Thiers F~en:'-mg, meu 
Ilustre companheiro no Instituto H:stor!Co J!lra· 
sileiro. Dando-me noticias de que, há cerca. 
de uma vintena de anos, lhe chegara. ao co
nhecimento a existênc'a em poder do seu ca
marada, Capitão de Mar e Guerra, ~!berto 
Rocha, de documentos relativos à .famiiia .de 
Barbara Bliodora, já tendo esse m1lltar d.esa· 
parecido, pôs-me em cont.act.o com o ~eu filho, 
conceituado clínico em PlraJUI, E>m Sao Paulo, 
Dr. Jorge Meirelee da. Rocha. 

Do De. Mcireles da. Rocha receb!., afinal, 
0 pequeno arqmvo que, c?m tanto ca,rmno pelo 
passado de 1\/[inas Gerats, conseguira reunir 
o seu progenitor 

De posse desses j)L"<-Closo, manuscritos, ve· 
rifiquei em definitivo que Barbara El:odora, 
além d~ parentes .colaterais, os "Vilhez_:as", pos
sue ainda em Mmas Gerais e em Sao Paulo, 
descendentes diretos. 

Como ê sabido e pacifico, deixou o fulgu· 
rante ca:5al AlvaNnga i. eixoi<•-Barbara. Eliodo
ra (escrevo Eliodora, com E in'~ial. porque 
ei·a assim que e] a se a.ssiua v a) 4 ftlhos: . ~ar1a 
Ifigênia, José Eleutêno, João EvangelH;,a e 
Tristã0 Antonio. 

M>~.ria Ifigt.nla, copwminada "Princesa. do 
Brasil", .norreu aos 1-< anos, em 1794,, após 
queda fatal de um cavalo. J?sé Eleutér1o c~
sou-se aos 1311, com D. Mariana Lopes. Joao 
Evangcl'sta. casou-se, aos .1821, com ~ereza. Je
suina <.lo Sacramento. Tr;stão Antomo, afllh';· 
do dP Tomás Gonz!'.g> eo o ,nais novo dos 4o ft· 
lhos, ·faleceu, aos 1816, solteiro e sem se mui· 
tipliear. 

Se, pelos documentos coligidos pelo Coman
dante Alberto Rocha, ton;a-se claro que se con· 
sorciaram ~>.penas dois dos filho~ de Barbara 
IJ!iodors. a estes seguindo-se imterruptas ge
~acões nüc se d cve voltar as costas à des
gr<Í.ca 'de .João Evangelista, que os "Autos de 
lJevaosa da Inconf:dência", v. VI, pag. 329 a 
4.4.1 vieram dolorosamente revelar. De João 
EYangelista parece rc'< só r,, ovir Inacio José 
de Alvarenga, mc.rto na adolescência~ e~ esta
do de solteiro. Os outros ftlhos c.tnbmdos ao 
casal foram repdidos pelo pobre João E·,•ange
lista, ao voltar ao seu l~r, de que esteve afa~
tado por uma interdição durante mal:" de dms 
anos seguidos. Portanto. os que se d1zem des: 
cendcntes de Barbara., através desse galho; so 
o serão por lei. mas nunca por sangue. As pe
tições ele João Evangel'sta, constantes dos ci
tados "Autos", não permitem dúvidas. 

Entretanto, os manuscritos em apreço re
ferem ter João Evan<relista de'xado também 
uma filha, D. :Maria ~Guilhermina da Sllv~i
ra, e que desta nenho·.:., caL·ada . com o Ma~or 
Dãmaso X..a,•ier de <lr.'cro, ptove.o apenas .D . 
Ana Guilhermina de Alvarenc;a, dama soltc1ra, 
ele idade aYa.TJ.çada. c;,ue ainda, a.ns 1921, r!JSi
dia em Cristina. ?finas Gerais. Ora, se 1sto 
estiver certo. ainda assim, por esse galh'?, 
Barbara Eliodora. não possue descenclentes VI
vos. 

Mas, j.i o mMmo não acontece com José 
Eleutério o segundo fiiho do casal Alvart!nga 
Peix..Jto· Ba bara El:c<lJU1.. .fcké constituiu lar 
feliz. CP. 1ebrou-lhe o casamento com D. Mar'a.· 
na. Lopes c então simples padre .e depois se· 
nadar do Império - José Bento Ferreira de 
Melo. A sua prol;> constava de Maria Josefa, 
esposa de s2u t!o Luis da Silva Lopes; l.VIari~.· 
na, cnsa<la com F. Antonio de Carv!l.lho, sem 
g<>ração; e, além de mais dois filhos elo que 
não tenho notlc'a.s. Maria Ifigên'a, nome da 
peq11enin.~. tia faleciua aos 12 !'.nos. 

Pois bem, esta segunda MariP. Ifigo?nl!l- re
cebeu por m3riclo, aos 1815, Jos.:; Ferreira l1faia. 
Foi um casal sem brilho, p">rque sobre os A!
vareng-3. Peixoto. embora o BrZ-sii ·'á .soberv.no~ 
ninrla pesava o Iabéu ,àa. infltn1'a que atingira 
o B?U nrog-enitor. baquea-do peles eofritnentos 
da inl:ósrita Aml,aca. 

Mas do Haria Ifigênia - a. segunda, orl
gi~Hl-sc o Coronel FrancLsco .. Alv~rt.nga, que, 
acs 19.:0, ainda vivia em Silvin;ópolis e era 
ca:oad.0 com a su:~. pr·ll.~t, D An~. de Ah·aren· 
ga.. Os seu~; f"lh:>s, que s5.o vd.ri03, <l35C~P .. -
t1f':tt.cs em grilu duplica.rJo de T!c.:·Daq1 Eliodo- s:zas 
ra.., ru por outr.:t, tr~neto.s dua 3 vezes G::t hf-'t·oi- 'Ir::nnnf,), 
na.. ht!rJa;·alil tl<l g;ol·io6v c<:.:;al tlc poct:.s da l nil: ~a. 
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oosiO n1e10. f! r~lC'la e;~ntuat de tt.~ttx P J.d,(.' ~ u .. .,:rn , ~,IJí J ~ ·<:gar.t 

Hi OUL s depoiml"nlos que devem n.~·o r Rrqmvadi"M CC·Sln eletiva ao ro c.:l ~1), t •! !}I ÍO ~.id•. ) hn(". '!C..ll,U ll t í.r .. u;au J 

ne•ta resenha ~ób1e a his'orla da. ctaetJ1t.,:-,captll, no d: .. h ma1s prô\'Ct~ .. -~,·::. ... m ::;rnndPs 'l'l.e!n;1iAntL·t!1 pata 
fl t·asU . Um deles é o do Uu~tre d~srmnatgador ,t;dgard o G~hinete. ~ :m \·i :· t uue t~o O . ~ ... ~('..l n. l.:..::Jl. d~ ..:S 
Cobt.a, a qut:rn ('OUhe a tw nra cJe !iubstitun .to•eux P~t: . dr .Jo..ne1ro. t ui u r! ~1 n(.vu l·fgu lur."l~IJ~u :H'· ..;. blnNe I 
checo e cuntJnua.L' a lraditLO de ~un obra no üo.bm~te 1 c.h: hJen tJ II' ~: <·âo Ot..o~ - ~ ps .r th.: oe :VJ OI!' i\~ • ,:t.l· .... ~do-
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Ciênci~ Econômica 1 

do Eco11omista d~ ldentlllca~áú: "Data prcpriamente tle 1M9~ a pri-~ Orou-se t-.m Ct·~il~lü -.t ·t.e .... tl,a 'J tio-..:e :~ ~e l·.S if..t ~tw~. 
rnelra organiZ<.1.ção t·egutar. entre nU~. de um !:let \ 1c·o que . r·om~· :' .. ll t 1 ·~·~J n i ~ !1. ... ~ : o r' ~r . fi:tn ~\brt.l. I:Hr-H -f:E' o 

1 d~ identificaqão, sob a dl retüo t:!.: orientaçáú do atual 1 svn·.fo ~te L!cl:_i.l, f :L·n••ao d \JI.; .~ fll t; :J.1 .t •. l ..... :n;t· u ~ 

e a 
Desembargador . SOuza GomE'.s, entfi.o pi·o m c<ot• púOd!..'O,I pl b!.c:-:.C"':4o d.l l::u,! . ..'Lm 1'UIIl1 . ..il ~ t m Ju .10 L.~u-
e do s<;u rolega. Dr. Henato Caem•!: flmc;<;>nava es•e rou-re H se_~c o ele ~rontuai"IO~. . ~. C '1 • • t'o~:lztz:lil 
aervu::o ha Casa de Det cncão e t-~dolava como métvuo o Nos pnm~lros me~s .. te 1008, Jt~t..c1on1u lJ r vf'ZO J .:-n crt)!""Cia _ 
de.· Bertíllon. Feli'< Pil.Cht·co assum•u a é .rcção desse Cl« to ~or.t ·nfws d~ loe<us .dP crime, cesde r. .ulto ·et'la-

1 
da Ec!UC:iiÇil:'. 

tJt·r-vJ.;o quando Chefe d~ Polida Edmundo Muu<z I mudo por todos os dn-etort.'s, -J!U seu)', t el t6~·1V3· 

p~!o t:R. JOAO D..t.UD·T c~cLt\'iEIRA, no i\!:in!&~'rio 
no en~crramento ~a S0m:ana do Economista 

barreto: to~:o após, em l !JIJ3, já . então na admmist.·a- aouaJs. l!:m 19()!J. reuniu-se •:q111 l 4~ ..:on:;t'C:; La-
1 

Hon•·,lu-:r1e o 81nd: ;;ato dos .Econ:>mistas do 
ç!.o Cardoso de Castrv. ~·an.s !'~.Jt 'mou-te esst- anexo ~la I tmo .km(•J a:a_no, no~ qu a l .. o GaOlnete foi rc ~~ r:· nta_d 1J I a.: o de •. ut.nelró com o cor. vi te para vos dtr~~tl· 
casa de- Oetençllo em teparllçào autOnomn com " pei? eeu <ltretor Ed.,aru Costa. a quem. RP. _de' o m- a pu la v•,. nesta ~ess~o de ~ncertamento da Se-
denomlnacão ele Gabinete de . Iuontltlcac.i·J e de Es· teres'Se despertado pelas rerotmaJ! ·rea!Jza<Ja.s sua .. E ·t f nt 1\!l de 

1949 tatlstka. O ·•eu regulamento inocrevla este oispusl· aomir, ts tracil.o e trabalhos " prescntados. "or d~ndo ! mana uO canomts a re ere . e au o · 
tJVQ de grande slgn1ficacão.: "a id.enliflcaçào dos de- o juri desse certame cJentffico em conceder Gabt-~ Devo confessar que d?1s Impulsos sentt-
lln~uentes será retta pe!a romblnacão de t<Klos os s!s· nete o prêmio de m~datha de prata. Ir .mentals, poderosus e recon,orta.ntes, moveram-
t~nas nos palses mais adiantauo•. subordinados, en· Em 19U, o Gnblnet~ perdeu a cotabot~lftO cto 

1 

me a ot..rdecer-v ..s. Poclcrosos. pois ttveram a 
trotanto, " cla18iftca,llo dactiloscóplca d~ acOrdo com seu dlret?r Edgard Costa. sendo 1oméado pa:á • •ubs· fôrça de me retirar da a \lsorçao de> todos oa 
o lll4todo IMtituido por D. J~tan Vtteetic~. conslde- Ulu!-lo Elysio de Càrvalho .. encarreg&do da Sf(ao de momentor, em que sou mantld'o pelo Ciescm
rando-se, para todos os ere1tos. a tmpressiio digital Informacõe•. que foi um <11retor dos maiS tr.balha· 1 pt:mho dos ma"dt tos com que me distinguem 
C(,ltlO prova mats concludentes e postttva da Identidade dores, procurando, na medida das sLa.s !Otça~. ete\•ar' as ciassos prodÜtora~ Re~on!'orte.t 1 tes pelo ~!1\
dé urn tndiv!duo. e dando-se-lhe a supremacia no cada vez mais r.o concerto dos patscs dVJl~os a l êl •I ~Ó ! t . . ' o eus 
~onjuntQ <l a~ out_ras obser\'ações que sel"\trem para repart•cão que d.rlgw.. A oua pr Jpaga~da !OI ne~se to ap o para ~ r, c n ra em1~~r com s m · _ 
oorrobor.t-la". Era a consagracão oCici!u do sistema sentido muit•• tr. tensa. escrevendo ,·Anos tra,alhOs, e.mlgos '!conom!stas, no mom~.1to em que co 
dacUI:>scópico de Vucctlch rom '•tntecipaçáo ao seu der.tre os quais pOderão ser citados~ "A · Luta 'I'fcf)ira roam a iusta exaltação da. sua classe ne8t& ce
pr6prlo pats de origem -'a Argr.nUna . 1\llo obstante, ccr.tra o crime". "Giria dos Gntun"ls Carioeas", "Fal-,lebraçáo ~tnua.l. 
aa vantngens e a r.xcel~ncla .do. no"'? ~ist-erira, continua- siticnc.~o ,rlos. nossos val,?re~ cn·culantes", 'Examdl -!'?,· Antes de tudo, trouxe-me aqui o r:;conbe
vam a ser postas em düvtda, d.isculll!as e comba- ;.Ic1u!~ • Cr:m•n~ltsttca , O Prof. ~e~ss no Blllstl,. 

1 
clmentcr E\ cativante prova de ·apreço com que 

tldaa, por vezes, com dem. astada veemência, em tôdas 
1 

.. A F uncão da .l'otog,rafra <los !nq~é~1tcs_ Judtcráttoo... engedraciamente quere!s p'!"emiM· minba mo
oportunidade•, suas vantagens, nas ·.si!Oc••cões cren· A re!orma dos l~c~tutos de Po>lc,a na Port~al ·~ desta contribuição para. essa. mesma exaltação. 
tlf•c:.cs c na Imprensa, pelas adeptos do s1stema. francês além de muttos out.os. 
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que o contrapunham ao sistema sul-amertca.no. Em Elyslo de Carvalho tornou parte, em 191 o ou ro mpu so .ures1s ve o 
Agosto de 1905 reuniu-se, no Rto de Janeiro, o ;Jo ~rlmelt"O Con':ênlo POlicial Bre.stielro, t'eallzado em I grh\ de quem· tt.m_als deixou passar uma. só 
Ccn:;r ·:.w Cientifico Latino Americano. Vucetlch que, :>ào Paulo. Sua admm1strncilo terminou em • .)915, opcrtt•nlo.ade de te- ten1Unha.r _se;t elevado con
n<: Congress.o anterior, reunido em _ Mont<-vldéu, não qllt.ndo. fot nomeado para substltUI·Io o Sr. Edtard I celto pela vossa. nobre !l.ttvlaaa:e, peld multO 
t11·crn a consagracão rompleta. para •eu ~tstrma. a s :mões Corrêa, ~ão monos operoso e t"ompetel!te,. autor qui!! dela espera 0 Brasil. 
t.>se ,,_, 111-·areceu {)<!,aonhnente. Eu, que ,-omo auxlhar d•• ,·:lrros traba1hos sôbre assuntn~ da e•l'<'c:ahdede. Não llâo recentes mlnh& aflnl;la.cles e ll· 
i?.~r~so.ra tnl Abril no Gabinete,. ti-ve, nem só a opor- Dentre a~ obms que deu à publk:aa!!e, dc•tacaremos: gações C-.lln os economistu brl!:!llelros, Multas 
tcr.idade . feliz do seu conhectmento pesso?.l . como a '"A,; tmpress~~s ~~pllnrcs no l?,cal .. do .-r~me". "Os ded~ 1 vezes teuho tido a honra de par&nlntar tur-
•ub!da honra de. com ele e E'ellx J'~ch~.:o, cooperar. que acusnm . Idontlflcaci\o . Cartelra de Ident . , 1 , , d 
embora r~m uma parcela mlnima e mo<i..._: a, po.ra 0 darle". "Casicr Judiciário" e "Reabllitacão'". sendo estt maa satdas das r.,_cu .dades superiores. em i
tr·:un fv que esta\'a reservado ao sts~rma dactiiO!('ópico (tltlmo uma tcee apre•entada à Co.!!erên<':a Jurllctâr!O I ver&os Fstndos e nesta capitaL Participo dOS 
nessa memorável assembléia . Perante ela o que Poltcinl. reunida em 1918. Nesse Congresso Simõu desUnes da. FaCTildade Nacional de Ciêuma.s 
cumpria essenclnlmente demonstrar . era a excelência Corrêa dk<eordou, em \"Oto separado, do .par!lcer que Econômicas - que já se chamou Faculda<i'e dé 
prátic;~ do novo. sistema . Para esse fim urgia ~'Om- mand~va subordinar o Gabmete de l<ientifrcacao ao I Clt~ncias Econômicas e Ad:n!niEtratlvas àa Fun
pletar .~ Grgan!zacão do arquivo dnctllo.•cóprco: rever, It:vestigacões da Pollcta, Mmonstrando que eSSl\ ! · 1 dação M• .. uá. _ na. qualidade de sou professor 
classtftcando e distribuindo, devidamente, ao tndi\'1· clattva . era &bsurd . prlnclpalment.~ porque ncqu~tl honorário e üe presidente desta Fundação. FUI 
duat5 ou 11chas existentes. Desse trabalho Incumbiram· rcpnrtlcao. não se realizavam soment~ O'S trabalhos ~e aeuerosamente inrorpora:io ao Conselho curador 

s~ "B"lulhA•;J li.os péquen.>,. nilciP.os, pelo~ c~li. · 
t~ .. ~ "'•JOhõ.tr.icc:s l'!o páls Ass!rn unldcs pêlo 
mHod·1 é 1• e! á cnopernoíw nei'It.ro d ' planos ar· 
tl":.>lacos. ""lltit:!"ãt. em ~on: ; çõcs de fort~ecer aos 
h'lmen~ -r-lbllcos do 'Bra~l' () dlagnóilttco dos 
n •·.~os in'\.U e os orlelitetn na adoc)ã.o tlos me
ll•,.,rcs me\ '~ dt- 'ortlflcat o orgànl~rno naclonàl. 
It!• te não ·: ode por mais •: m\)0 esta<· sujeito às 
il\~,f"rven·;6~1 !ncontroladrs M sangrlr.a . depaü
pe·IHltés e à ln\.Pl"O"iilaÇã(J dos f:\lsos cloUtóres. 
!tt-::tpazes d& Mm).'lree:1det sua. estrutura e nas 
s !llS n!!-cei~· da.dt.S. 

A tarn .. nl\aa responstH ll!dadi!S. n!\o podem 
d<n.:nr de corre~rondet severàs ex!gêneia.& no 
eT.-rcic!ó da pro'issáo. 

Entre u; pontts fundamentai~ da ét!ct\ pto
f.s~\ol~al, 4 cot'!st.!tulr o •·o:.tetro do eeouómlsta 
))~r:-t que <i's]:loli.ha de autl'l"ldade, truero apoutu 
trtE condl~6es. 

A pr!m,.lra, é a prolbltlade tnteleotua.l. Estfl. 
vi-.• o SAbe-•• po:t-oue a cUJt :. ~ais - aupõe : funda
mt•nta.t M l>plnlões em dados ob.lt-tlvos eeguros. 
e n'lda afiym:ar ~nquanto ·~tes nll.o eontluzltem 
:. ~:ma conC'lus!o; evitar &a afirmações dóütrlná· 
rl:1s ~~m rompro"a~ão; confet;sat a lgnorê.nt:la, 
q~nn(iO nil.o hom·er outra col.~a a f&zer . 

A scgurc:a. é a lndep,.n::lênc!:. em 1'aee dos 
L·l cresses r' e classts ();t de flicções. :::SSo não su
,.,, .• llvlttt:rllnt!sm0, -na~< , 1\J. contrário. se baseta 
n>t couvlcç.•co f l rmt na f!Xisrt.ncla de leis naturais 
ou~ r~r.em a eco'::omla na. i!OCizdade; na preüo
l"·:lnâne!a do conjunto sobrP as partes: na. con
f '>Hl<;a em que o 1nt.ere$s., geral 1\Caba por do
IT'I!.ll'lr os r.teres1b lndlvl1uals; e, por fim, na 
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1e pesi;oalmenre Vucettch Felix Pacheco e o seu lclentif!carao dos crtm:nosos. mn~ ainda a ldel{_tl I " · I 
auxiliar: As vfsperas do 'Congresso, em dras con•e· c~> cão civll, citando em favor de •eu ponto de ~;stn da l''unctação I Getulto Varge.s, . que tanto se 
cutlvCJG, e nt~ horas adiantadas da 'nci!e, se entregaram a opinião autorizada de especthll>ta.. <lo valo_r d~ preocupa com a. elevação -::ultural dos eco~ls
& tare!a: Vucetlch e Felt:-c, . na clansit!cacão, teu au- Vi!cettdl e ReyM Almandos, da. Argentma. Diante 1 tas. Por Um, considero um dos maiores tltulos 
ldllar. na distribijlcão e arquivamento das individuais, da Insistência com que se pretendia tornar \"eiJCP.dora I de minlla vld'a publica. ·d ter sido o fundador 
n~ armários cla'j"lflcadores. o atual arqutvo dactl- a ":ncxa~ão do Gabinete a essa outra dependência. ,da do Instituto de Economia da Fundaç~o Ma.·,u!.. 
101-cópico do lnstll,uto do IdenUflcaclio, que or~a hoje Pohcln, a _ex~mplo do que ocorna em São P~!flp. Creio ter assim meus amigos, just Hicado 
por um milhão dt ftch nw, teve, assim, no seu Inicio, mo3tra S•moes çor,rêa que a nlegad~ precart;dade \la as creder.cials cmo que me assÕcio às alegrias 
" colaboracão pessolll do lm·entor do sistema. O Con- mstalo.críes do Gabinete em nada ;xxl~tia e•,ar. ll~ada ' dest solenidade 
gr~sso, em · scs~i\o precldlda por Sâ Vianna, e que se à sua autonomia, porque isso era devido prmclpal- 1 a • 

tlN"éac.âo t -O ·bem-estar p(t"lllco. I 
A tGrr..,·:-a vl:ttid" oo .,.,onom:~ta ~ n deéll.m· afeiço 

biç!lo de aparecer como descobridor de verdade,, cercava 
;11> eer o mais ('8p!L2:, o ma•" Inteligente e o mais r rito. o 
':tepa .. &do. Assim. evitatáe mais fr.c!lmente oe Entret 
ê"!Os e ac.,rM:rãs nas soluúAes mals aproprh\da.s. se ext11.1 
~>m v1ztud"' dl\ E-nergia ae 1'1\Uladl\ d e esforços e motivos 
d•· cor.tróle (!Ue se esta.i>e~t'lce nessa forma. de ela o 
t . .tbalt.o. f .sentida • realizou na própria séde do- Gabinete, então funcio- mente à falta de verb~s. termmando pot· dlzer: "Deent I 

rando · no pavilhão superior da antlza prisão de mu- a~ Gabmete a lnstnla~tto crue <;le car~ce, aproximem-nQ • • • p::tssam 
lhares da Casa de Correção . aprovando a ccnclusc;o matei·ialmente do Corpo de Seguranc:a. armem-no dt! • 
que "a tdentl!lcncilo do crimtnoso .; a base da lnstru- pessoal e material necessáriO! a ntisfazer com pres- St Ji tantos vin.eulos na.o me ltg&!sem aos 

• • das ce 

ção crlmll)al, constituindo-se assim em Impr~~clndlvel teza t\3 solicitacões daquele, cstabele~a-~e a uma turm eeoneimlsras, eu teria umà razão especial para Ela e.i como a !'roflssfio do eeortomlata ~ 
auxiliar da policia, sendo o ststemn de D. Juan vu - de ider.tlflca~ão noturna. quebrem-se as pelas regula trazer ht.je minhas -palavras de sinceras fell• t. nto m:ll~ nóbte quallt•; mais dlficll. · 
cetlch o que deve ser unl!onncmente adotado, por ser rr.entares e as ditrculda.des se apJalnarão, sem que a citações a êste grupo que. P.mbora. pequeno. jl\ Ela. ~:'{ i go uma. ~voluçAo trabalhosa. e o 
o llnteo capaz de afirmar com exatidão matemática " Gabinete !!e furte a sua au~ono;noa" · brilha tãu singularmente na vida cultural bra- aC\1mnlo ele experiência. pessoal, além de um 
Identidade do individuo", consagrou, em aeflnitlvo, a Durante a admtnlstracao Simões Corrêa o Ga sllelra trabalho Incessante e alerta. de acompanhar o 
dactlloocopta como método por excelência de tdentl· blnete se desenvolveu <'0'!-"lderavelmente, não · obstant TÍve a fellclda.de· de presidir recentemen• pensarr.ento dos estudl'osos do pe.ls e do mundo ttcacão. ~"OI .verdadeiramente o ponto de partida para as diflculdàde-s encontraoas para ronsegu!r oualoue . • : . t 
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1 sua a.dcxão, que se veio a tornar universal. Com ra 7.ão, melhoramento, por parte das autortdàdes sunoriores. te ê. ma10r confe.ênola até hoje t:romov!da. no 1ll e ec ua. • 
disse. portanto. Fellx Pacheco. remcmorando mal! Por sun iniciativa foram sub-divididos, O& armArlo Brasil sobre os diversos aspectos d& ~conomta Mas, $1 o sacrl!lcio t~rof!se!onal ~ rea.lmen· 
tarde esse trhinfç, que fõra "do• no3Soo E!nligos oalões dactlloscóptcos. operand0·6e as subclaSS.ftr'ltões da naclona.l . A II Conferência Nacional n-as Clas- te !ntenllo, o valor do :'el!ultado de sobra. o 
d• Casa de Correcão que o &!•tema Vucetlch. as•ts- h:dtviduals, de acordo com um critério oessoal, rac ses Produtoras congregou mais de mU partlct- compeneâ .• 
ttdo em pnsoa pelo Mestre. na grande e decisiva litttndo copst~eraveln:'ente as rebuscas nos nrmãt·ios. pautes, examinou quinhente.a téses, reuniu o Como vos lembrei, recapitulando a Conferên· 
Pessãll do 3• Congresso Cicntlttro . Latino-Americano, Simões Corrêa orgamzou _um projeto de reformas, que, maior grupo de responat\ve!s pela prddução na- ela de .Are.:xA nunca !o! tão gr&nde 

0 
apelo 

aalu consagrndo vttoriol!.(j e comecou a acelerar sua Infelizmente, iOfreu "!odr!lca~~es pre~u~idals. Quando, c1011al de tOdos oe Estados e de todos os se- dos c.:ue ~·e préocupam com 0~ destinos do Bra-
próprla dl!usão, por tôda a América Lattna, espa- p~lo Decreto n. 14.0t8. de . 5 de loe\eretro de 1920, tores prestigiada. pelo "'""'er pllbltco e pela ~ 
lhando-•e depois pelo mundo Inteiro". !vt rlado novo regulamento ao Gabtnete, a repa.rttc1\ • • . !""" si! t>l).!:'a. a fQrmação de uma plela.de de eco-

Vucctlch tlnh11• pois. motivos para não -:squecer continuou a lutar cotn as mcsrrtas dl!l~uldades, pois Ig,eja. Nessa memoravel reuUIAo, cujas re- nom1stas be;n preparados e dedicados. Ela che
a contrlbutcão bras!tetra que teve dectslvn lnfluêncla que as lnovacões introduz!dnr, · não modificaram oa percussO.,s apen&s começam a ser eonhec!dM, ga a. te-:npo de fonnar na elite intelectual do 
M êx!to de suas ld~ias, tão combatidas. anterionn~nte, pcntos essenciais do ~crvlco, hâ. multo e1<ecutado rom pude ll!ISlstlr à malor consagração da !1'tlv1dade pais 1. a-lmejada. cla~se de lideres, Incumbida, 
n•J Uru:ruay e r.m seu próprio pnls. No Himeiro ca- lacuna'S di!!cels de "5erem pre~n<'hid!:s, por falta de de econ•:mlsta, jamais feita. em qualquer pais de reparar nossas falhas, curar nossos ma.les 
pltulo de sua obrtt clásaka sObr~ '·Dactlioscopla com· ~a.t_erinl e de espato. Em I\1aio de 1923, modificou-se, do mundo. . . . . . . . . e preparar um futuro nielhor para os nossos 
Jiarada", lê-se a tranl!Crlção de longos perlodog de um am(•a uma vez, o r<yrulam~nto do qabtnete ,que pas.•ou Verei" nas recomentraç.Oes da Conferência sucessores. 
estud~> d~ Fellx Pacheco, pol' Qnde -se avalia seu en· a ser uma .repa:urao auto;>o~a. _d:retadmenterésubordl· de Araxá. que raro é o capitulo, ou mesmo a A Constltui"a.o~ Federal determina a. cri""ll.O 
tuslasmo pela desoobcrta do policial argcntmo. El·lO& nnda ao lltmtstér!O da. Justlç'l-. vo.tan. O.· po m, em pá.,!n• em que n4o se a.péla para os economis- " "'"" 
traduzidos em llngua casrelhana: "ldent•flcados co:> 1927, de novo, a constitUir uma dependência em liga- o .., •• do Cónllelho Nacional tle Eco11omia. Os produ· 
la VIda esplrltttal d~l mundo ~uropeo, acept,.do sln cão direta com a Chefatura de Policia. tas ou s.! préga o aperfeiçoamento aa sua. cu!- totes de todas a 8· ~tl"fidades clamam peló Ml· 
dlscuslón tocfo !G que de alll nos vtene v particular- LQgo depois. de vltor!Q,so o movimento revoluclo- tura- Dcc;de os problemes da agricultura e da nlstérlc da Economia, cu, como prefere 0 em!
tnent... rternos trlbutarlos de la cuÍtu~a francezn nArlo, Simões Corrêa fol afastado éa dlre~il.o do Ga- pecuária. do reequ1pa.mento industrial, <ia po- nente deputado Horacio Lo.fe::- em seu recente 
nuncl\ pensamos que puede exiStir algo mejor en esttÍ blnete. onde deixou tta~os a~entuados de sua passagem. llt!ca comercial e de crédato, · até o · anseio dO 9 hrllhante diBCurao, 0 Ministério da. Pro<luçAo. 
Amérlra latina seml~bârbara y obscur·a... Solo de Em 24 de Maio <le 1231, t<>mei posse do cargo de aperfe!çoll.mento das nossas esta.ttsttcas, em to- o Banco Central, iilstatentementa recomendado 
ultr3mar nos puede llegar la luz. lnnbva~Iones y diretor etetiYo daquela casa, por. csco1~1a do Dr. ~ap- dos os setores as recom,endações, ·para que sejam pela Conferl1ncia de Araxâ, é de necessidade tãó · 
creactones; solamente Europa puede proporcionarias; tlsta Lusardo; então Chefe de- t>Dhcta, que trnh'.l concretizadas, prl"ssupõem a existência de um lm""rs.tiva., n-ue sua. rea.l!za.ção ve11cer~ todas 
V1vlmos, por cons!gu!ente, esperando la pai abra do· como_ponto de honra de 8ua admln•stradl~ uma remo· grup de economistas capazes ' . "s ... r~esi". t-~nc!"1s. 
orden ele sus rongresos de sa biO$ ... Y as!. la Amé- delaçao completa e urgente d~sse dcoar,am~nto tão o , · ~ ., _ .. 
rka toma a su cargo 1& obra d~l proprlb desconccpto. importante da Chétatura. ~oi <>Ob ess~ lmpressã? qu~ julguel dever Esses e 6utrol! 6rgâos de. adminlstrac;fLo pú· 
La verdad,·· ~ntretanto. es que aqui .también -se 'lstudla, çfopor . ao pleuar!a· da ·confer.,ncla, na hora. blica. bem como os que resultarão dos a.nceios 
ee trabaja, se crea. Por am~r a 'as g!Ortns del vicio RE!fOR:.'\rA B,APTISTA Lt:SARDO flnal o.'O encerramentcr, tm1 voto de e.gradec:- elas entidades de clas&e, vão reclamar e ab-
mundo, no le vamos pedir que nos I,,.o,·ea de algo meuto à cooperação prestada. peloa técnicos do sorver as turmas de economistas de nossas 
Inferior -a lo que realmente po""ambs. Es natural la Pela primeira ·vez, em tOda a · sua hf2lór!a. !a · Brasil em todos os setores do conhecimento e fa.cu'dades. 
tu~ela, pero, · en lo que scn po~lbiP, dlspcnsómosla; cnt.cr n Çire~;ão do Ga.blnele de •aen.ttticacfio a um muito especialmente no econômico e socie,l. A 
soto, as! trmos adelanta~do. Lcs ~ongre;os cientl!icos médico especializado no estudo das <JUestões de :me- moç~.d 01,1cve 0 ap"JlO dec!dldo d& Comissão Cen• qs ~erviços de ~tprendizo.gem pro!isslonat do 
de Europa no son, clertamcntc, asnmble:ls infecundas, d1~rna legal. Era ·nec:essário atualizar s;s ~uas Insta- tra:l e 0 aplauso unânime dos congressistru;. Com~rc1o e cl!!- Industrla., em desenvolvimento 
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que perlodlcrun~nte se reun~m. Reciben la labor de talaçõ~s téCil!ca~. para aumentar a ettctencla dos seus E' sugestivo que a primeira recomendação através de tpuo o ~ls, já demonstraram a que 
1(1~ sablos de la época; exnmman y d~puran lns nuevas ser\"t~o•. aprove1tando melhor a boa vontade e a ca- d . d a ponto· podera0 inC!u1r para. o prestigio da. car- petas d 
ldeas, su obra es de alto pre~to. Por et tl!tro de esos pccidade de. trab .. lh<> d<! tOdos os seus functonáriós, e Araxa, inscrita. no Capttulo I e llU& l ' relra. de economista: perante a op!nlli.o dos pro outrru; ' j 
congrewt periódicos pasaron todas 1118 grandes con· entre os quais existiam nlgumas competl'ne!a$ espe· oomlssão' - Produção Agro-Pec--xárla. - apela. dutores. Estes sa sentlril< por fim impelldol! cú arad 
qutstaa de la clencia moderna. Pera t.>n América eializadas. e por lsso tal es~'Oihluo um.,m~dico legista para o estabelecimento de "!unclos de p<osqul- dar a essa. função técn!c~ a parte que lhe co ~ d 
tambien se reut:cn <"?ngrc!!<ltl cuyos trabajos .debcmos para dirigir a projetada remod~h<rllo. Bá.S", corr.o condição para. a melhorln de nossa pete no melhors.mento dos nossos métodos e ~~\e a 
mirar con d mrsmo mterés consagrado à la vida c&· Do mc!J discurso pronunciado Iul. Inauguração I agricultura. E8tes !undos devem ser constitui- 0 v 
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ptrltual de Europa. Cunndo el llltln1o Congresso de An· trr.nscrevo o seguinte trccM: "A <•bra aqui realizada dos por cotações particulares e o!!ciais nos es• r.,a.n zaç o e proc uç o. l!l. cont 
trvpologta proclamada el trtunlo abaoluto de B~r- assim t'Omo o . esfOrco despendido nesta reforma serão , tabeleclm'lntds de lnvestigaçJ.o e de ensmo As classes produtoras do Brasil rcrc;tt.-, '' n:W só 
tlhon, el T~rcero Congreso Clentl!!co Lat>no-Amerlcano, . a,·ahados pelos que conh€Ctram as condições em que 1 agrollóm,co do pats mente, e por todos os meios a.o seu a can e, rtor a 
~n el voto de los t·~pre•entantes de! Brasil, condenaba m-. fot entregue o Ga!>!nete d<! Irl~nti!icaçll.o, functo· A pe U! é uma fun"&o que nlo _..,.,e dls tem procurado atrair e. atenc;ll.o do govêrn e meu In 
\\ antNpometrla, prcterttlndo com" más perrecto, mão n~ndo num prédio quase em ruinas, reduzido a ser sq sa. "" .!"""' • • da opinião pública para a altu!l-c;ão de d!!rul· a A.o 
-.mple, mejo~. má!! . nPcesârlo, menos · dlsven~lo&a y, uma repartlcão b_urocrâtica sem . ~8 Instalações ade·· p~snr o economista,_ em qualquer ·Setor a que dades em que nos ele batemos devido à. t lta a a! ç 

00 Ylhre tOdo, rrgu!'oSI\mente tntallblc, otro método para qnadas e desprovida até dos menore~ requisitos de l!t- se apllque. Ele a or:enta e verl!tc& sua adap• do for~1acão econômica. ' m 8 
• \"erlllcnclón de la lrlentld~d de l(ls rersonas. Y giene, c<>m um ataíer fotogrâfieo :.los mais primitivo•. ta. ão às realidades. A pesquisa é .certamente - " _ ' • Nos 
'!!\ e!ecto: !ué el sistema. dactuoscoplco el que triunfó e onde faltava uma organt?.~ç2o técnica mo~erna in- u a das maiores fôrças do mun~o mOderno, e .Na evoluça., da. humanid"!-de destacA.-~ a da ema 
11\ ese Congreso"' • . dt~pensáve~ ao seu b-om funcionammto. Não havia uma a.rma poderosa à disposlyão dCs pa.isea 11- J??SI <;-Ao cada vez ma1s expressiva assumida nos aspecto 

I::ra M~sM.rra a lntulc!\o de uma grande Intel!- sequer um almoxarifado para cclntrO!e o:lo material c deres para suas realizações máx,1nas, na paz corno ntlimos decênios pela ciência. eco!lómica e> por ele ent 
têncta para avaliar, desde Jogo, o alcance soctal e o arquh·o funcionava n11ma sala ~m janel'l-. sem ar na, guerra No Brasil onde há t~llto 0 que pes- seus cu:tlva.dores. . 

1 1 -,Jtntl!lco d& genial er!ac.lo de Juan Vucetlch., Feltx nt'J!l luz. onde os fun!-'iOnários arrt•cavam a própria qUisar essa verdade cresce de lmi;ortància. e deve Uma. das íalhl\1!1 mais eenslvels de nossa '.:' [ma 
l'acheco cedo o co:np.reendeu. conquistando n~s•m um saude. A publlcação ot!Cial t>stava sus;>ensa bá doze eslar 'sem re resente no ensamnto dOS jo- !ormaçll.o soc!o-polltlca é a. ausêncl.a de uma teç 0• 0 
tlrctto e uma glória . o dlreJto de ser por nós dls· anos e nlio havia uma btbhoteca da especialidade. P P P , mentalidade econômica compatlvel com 

0 
po- berto, 

lln&Uido romo dlscipulo e continuado( do mestre de A;; carteiras de Identidade e os atestados demoravam vens pertencentes ·a qualquer cacre.ra, pois com 
1 

d d h1 t- . d h id · d . trs.ba.lh 
'La Pia ta, e a gloria, para o Brasil, de ser o p~bnelro c~rca üe dois meses para serem entregues ao pú· ela se habilitarão a preparar o engrandecimento r 0 <" a 8 Orla. a uma.n a e, a que per- llle cha 
~11 a pôr em prll.tica o sistema dactj!oscópico argen• blica. que, por lsso, era obrigado " recorrer a tOda na&lonal. I encem<1s • . d· 

1 lno. aU enUI.o repudiado em outros palses da A~· sorte c!e lntermedhirlos, sujeitando-se às iUas exDio- Mas. paralelamente ao tJ.esenvolv!mento das C•mlo jA o Msinalou " professor Eugenio o~n~~ 
'!lra do Sul. N~o hã m~rlto algum e111 pro~urar a racõcs". I' u õsas no mundo físico. teri!.o de aar desen- Gud:n. h.í. que 'distinguir os palsea em que os r 
~mbra d~ um" 6rv9r• j<l. rre3clda. Ver, entretanto, na Afranio Pelxpto, Jiroduzlndo a "racib oficial, <Usse; v •ida,_ tíiS que s" faz~m junto ao elemento hU• timonelros da náu econômica siio e•!onoJIIIstas P quena 
-"- ""''•nino a _Arvore futura, cuJo• _brae<>s Baptista . Lusardo, ~<lcnlco provido de dua• carta.B, ma'no em suas divetsss ma!l~!estaçõea . EstBS !I• - como nos EstAdos - dos <Jutros em que tal a tido 
~Iam alargar·•~. c da '~z mal,, é sinal tle vlsao prl· e VOi" isso. à alturn de pre.sentir !(,das as muita~; e ·ob d - 1 d 1 t • nã.o acontece. um orga 
't!le';ln~. V0ucett

1
rh1 Ms 1deu !l bemente; Fel!x Pachecc. qcmple:-cas ne~essidades da_. lt!entitlcacão. chamou ao caznAs fim o df;l o~r;;sn gar ~r::i~J>lfa 8 d~· ..,uanto ts.l Longa e dolorosa é a. exper!Oncie. brasileira tltuir u 

,_ P nn u. a ru "S n ~stuo. pc.sto d<> diretor um médico jeglsta, técnico e profes-- • ' i' partes. 
O Br . ..s!l t· hoje, tnd!ecuti\'elmente, o pais ame· sor, capaz de sorvi-lo completam~nte. E a 8tmplea pensamento se lnflltrott na Con!erênc.a de Ara- nesse particular. mento 

"'~ano onde mtlla rtesem·olveu e aperfeu;oou a dac- e modesta ldentlflcncão dos reincidentes deu nisto, na xi, ('.ltarel de relance algumas recomendações Aa classes produtoras, através de seus pro- sa 
tl.ocro;>la, para J?re~tar rtalo e a•slnalados servicos à !c!ent!f!cacão total, sem qualificativos. E não !ot pre· em que, ostensivamente ou de .maneira Indireta, nuncia.mentos coletivos e de congressos como cs c::>mole 
Jl!•ttca e a A Soc>ledatle. Em, ne~huma outra parte ctso sair deste arcAico paco, que roi o do Marqu~s de se exige a. presença do economista. e do pesqal• de Teresópolil! e .Araxé., inllmeraa vozes tem gêncl& 
O•• mundo t! o mNodo ar~ehdno ut!IJ:;:ado, ~m tão Lavradio, e de onde pela anciantdade Jncorrigtvel tu• sadO!'". procurad" fazer ouvir sua voz no sentl<lo d& se dedlc 
largo l'•cala, pois entte n. s exl•le, praticamente, a giram admlnlstracões e tribunai8; aqui mesmo entrou Na Comissão da Produção Agro-l'ecuária. su- !ixaçil.o de rumos seguros pe.:·a & economia na• raçl!.o. 
ldent!fl<'llrllo obr111 t(lrla Jlara todos o• habitantes d. a m<X.'!dade, a o!'dem, o conr.-to. o · bOm gOsto, qua•e o geriu-se a urgência na cr'acão de· cadelraa de clonal, protestando c·mtl·ll- o en1plrismo das :P:tet' 
~1•, qu~ ltjam !'~clonals ou estrangeiro~. luxo, certamente a técnica e a efici!-':cia, e nlío ape~n• S9clologia e dé ec'onomia · ~rel nos eursos pre· soluçõe11 dos qu.l, sem a deyida formaçll.o es- imagtus 

IDENTI ''ICAC'O NO ruo DE JANEIRO , l'll'l:ll uma restrita ldentiL!ca;éão d\1!, UJ!la 11et!~lta uni1·ersltárlos e · untversltlrios de acordo com a pecializada, se ac.:astelam nas torrea de marfim 
1 

b • " • e tompleta identt!lcação". . · • " p os 91 1 1 . Baptista Lusardo a&lim se referiu às novas lns· ~peclalização dos. respectlv?s estudos. dos gabinetes buroc~·aucos. gaçl!.o o:> 
A tdéh• da In• nl~(:.o. no Rio de Jllne!ro, de ·um talacões: "Obser\'al as remodelncõet~ por que acaba Na Comissão c.a Produça.o Industrial, eome- Dal o seu Interesse no tormaçiLo do túcn!- tura, ou 

'f!ritco de t.:~nltiltn•:ilo hnsen•lo no sistema de Ber- d•! ,passar este velho ediflclo, No~ai o colorido das • ça-se por vcrl!lcar que uma politica de reequl• cos, o Incentivo aos cursos .superiox·ea de eco- Daí 
0 lllkbn, to! loncada. 1•ela primeira v•z. em 1889, sendo pvrcdcs. a distribuicão de lu:.:, a t.Hn!)Oslcão dos móveis, pa.mento e desenvolvimento de nossas manu!a• no mia, contáb!lldaue e · atuária, nesta. capital lar-IM 

lU a inlclatha I <lU!'" t.o Dr. H~nrique ~lonat, qu•l o m· de rejuvenescimento com que ele \ 'OS olha e proõJ· turas exlge um levan tamento estatist;co prévio e em. todo o Brasil. lngles& 
0 enmcll() tratou do n~ .unto entre nós, !lpres•ntando tamcnte terPiS chegado à CO:J.Viccil.o d" que não SÓ um da.s necessidades e rccurs{)s disponlvels. p I t ·-

J,mn mctnOrt& ao tntl'lo Chefe de I:'ollcla Dr. Sampaio tf,·nlco presidiu, com gr&\"e sabed~ria, 0 seu aparo- Bem sabels que todo levantamento estátfs- Em depoimento prestado ao ar amen o, eo- m~n ... a 
i'c~raz.. Ihamento material, nns que tambêm um esteta, , um tlco terá de ser !elto com a indlspansa•·ei coo- mo ern grande número de proposições e dlscur- de senti 

Em úutubro cS. l!l!lf, o Cht!e de Policia, Coronel hom~n:' de gOsto aqui rolabornu com o c!~ntlsta e o pera.ç· áo dos Monomlstas ~ lel'n di~sO a, lndús- sos, venho, como inté!'p:rete de minha c!aJilse, tta lttpú 
'llar,oel Pres<"J!ilor'" \ ~ ladi,o, reS<llveu Inaugurar, no a~mm•stradGr, no milagre tran~fcrmador aas rulnas . • ' • -• ~ ' chamando a. atenc;lio do país para. o trabalho 1 Mcn 
\t!o de Jn!ll'lro, na Jlep3rt!cno de Policia, a ldentill· No primeiro t.ndar e!tllo runcio~ando com ronrorto trla. não poue progredir sem Um~>. Jl,oa contablll• reservado aos pr-oflssiona111 d~ economia, Nl. ô te 
!><~t\o pela b•rt!l!!Ona~Pm. $Ob a d!rccno <lo Dr. Thoma>. e larguesa tOdas as dependências t a udministracAo, o dade lndu~trtal, oem 0 levar,tal'!l~"!o dos custos construçã.o do un1 mundo melhor e maltJ !e- ~ r · 
ll.~fhO, o m 1!~ ttnfl o doa mtd iCOS le~:lstas e chefe gabinete do Diretor, salão tle espera, depend~ncia, de produçao e o en1prego gene.raltzado dos pro- li • P~ c 
,_. Senlco h!~diro 1-~~;al. sanitárias, secção de estatlstlca, Mla do3 armárioa cesses modertios de organização do trabalho. Tu- z. vla en;ot 

Houve por t·rnc• um Incidente entre um dact!losróplcos, a tdentl(icacil•) c~·tmina! e a secção de do isso supõe o economista ao lado do Industrial. Eu me permitiria ainda. lembr-ar o t!IB(orço peito 1\. 
tte::1o:o tln rron,.,•or.~ t'úblka ., 0 sc.vlco Médico !otograna• judiciais. "0.> Arquh·os do Gabtpete estão Nos l&boratórlos tecnlcos de pesquisas junto i\9 contiuuamen:te desenvolvido no sentido das pes- em ~eu 
\.ciPI, p!"(lvoca<to p•;) Pr. Jtenoto cannil, 4• Ad· sendo publicados e quatro ''01\tme~ ~á foram lmj)ressoa indÚstrlr.s. e nós lnstltutc que se ve!lbam a quisaA ~con6micaa. O Instituto de Economia quêncl& 
t.:nto, que dirtulu ao ~ub-Procurarlor um ofldo no a t';, àgora. FOl criado o almofartlad': e a biblioteca, fundar para 0 me:hor conhecimento das maté- constitui um atestado vivo da sua lmport.l.ncla, e Pett. a 
pal cl"darava 11"" o su·\1~'0 de l<t~ntt!lcactí.o era (j qu funcionam também no prtmeno andar. Está rias primas e est:.tdo de seu aperfeiçoamento da seriedade dos estudo:t~ e da necel'sldade ab- suu not 

' 

I. e • o ""'-•1 1 ~ lt 1 • R "li! d str.do organizado um Mu"eu" • ·• .. ' s 'ute. da •uft coope~ ,.«o As "lassel! produ '. d ta l>T Curt ,_ w • nn ·~·r a ~a epu' ca. sen ' Em 1!>34, reunt no Rto de Janeiro ~ técnicos nao po<;Je . deixar de have. urn departamento de O• " ~ ·~y"- • ~ • n.~ta 
lUe o .:;anin<t<> Antlilil<"m,tt ico ~:..la l•llte nú(j pr~enohiL brasileiros para tomarem parte no Congresso Na- economistas. tQras consideram um serYic;o pre!ltado ao pAis .~a 
• flua a qu,. lür11 de ttna~o. O ~r-·ico ~l<'clko J..t'gal o entimulo que levam a essas p1!squ!aas, por 
• que oo;tava ane"a Uba dc!'('nciMc • na sua próprt• cinnal de ldentlflcncão .. o pr:<Jf•ssor Afranio Peixoto, Eis pórq'tie, em dlversoli itens relatlvós ao melo do Infttltuto em que l!E: ,-em sagrando mfnlm? 
tf!cm. ron!ta; .. w, que no ptu"'' de dois me>~es, de no discurso !'!augurai. oJSse: "Há t:·ês anos, nomeado desenvolvimento industrial, se divllla. o per!il do nos conclavcs intetnaclona!J oe economistas bra.- publica 
bnei_ro a l<'e\'enlro I!~ ló9). •<"1 s~ ha\'ia feito ali uma Ltonldlo Ribeiro, dlretcr do_ Gabln~te de ldentificacão, eeohomlstá exercitando orientando control!lndo •llel'ros. ~ C'otn o 

.. · id tt! ' A · • pelo Chefe de Pollcu?. Bapltsta Lus~rdo, fui chamado, ' t • ' " .. mca ~n Jct<c .. o. nova rep.Httç.,o, a que tudo como mPstre de amboo, a !alar Juma festa de con• e apurando os resul ados dO trabalho. Aeslm. é \ • auatentall 
faltava, lnclwivC! rettulumontl'l, ten pouca durnçiío, gratu!Pcão de seus amlgOB. Tanto os conhecia, tanto quando se tra.ta. de cria.r planos dê valorlzaça.o _ • dota a 
d;,Jx;.ndo de tllndonar em l~"~ .em . \lrtude de uma pJ(•sumin do meu colega e colaborador em . assuntos regional m:,t 4o aparelhamento e zoneameuto dos - sentara. 
~~t;':\J~r:od~rroft~1·~:é ça,nlcantl, logo que as•wntu a ele Medicina Legal, qu~ m~ aventurei A profecia, e centres uroanos, ou ainda de um plano geral de nlo et1ar 

Nome:vlo Clõtf~ de Policia da Capital Federnl, ~m di•se então: Servlcos de Medicina Ugal, de Justtca localização industrial. deela& 1• 
~ de JuU.•) do r•P•mo ano, o Dr. Brnall Sih·ado acettotl P~nal, de seguranta Pt\bllca. de d~mocracla, de clvl· Recomendam-se tambem conselhos técnicos 
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Ciênci~ Econcmica 1 

do Eco11omista 
NABUCO 

d>t~~~·s subonlln~.1:111 o t~n thn r. ''"' rtfllf• 
nação na con•Hçii., J~ ''id:l. Inferior Q.tle o dell
tíno t :açnra a. ~·n ·~1. urr_h 

P t'C><"'<l<.iou , · nuc·1. l'm .!\[ rngana, por 
impressõc.: qun jamAl• 11o lhe rtpagnri:•m d~ 
momória. n. com.'l:l~rnci<J, r·nmt'\ forma dot at('· 
nuar a uom\n. ~.lo e o pre1lomlnln, ,., ao pa.r 
di~<to, como C"i« .. epçi:les ·h <'p c·n, p~.1vlnrta<~ ~·i. 
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t:t E •.:b :~:;.iit:, a cenv:te t:o C:::-.~rc ffiiz:d:-0 I 

ds Incentivar n re,.p,..Jt'l A. oh~l!i,O.r l'i~. Da um 
lado os e tC'~ ()~ b .,,,·ni~ncut da ua '1adrln}la, 
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uma co\s .• obce:,•cl n::> ~otu:i::> di> • mnl, c n :'.o b:·ota. na n :<tt:r:zr. se::!.lo 0 acima. cl~ i r>ld!z do feitor qup tl C!I''P:" ~\g1a. como cnn-
do ~ qu e. tio s5'J fi· ;e;s as n:>~•:M i clt:V:. ·!11I·a:!o n!ve: t:e 1ntcl1g(.n c1a. ·a que só a dlt: ..,.o. Amha;; :u form~K ,af!:'lllm t'm rontra..ll· 
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s~ "8 'lulh~>w aos pequen .... nüclP.os, "elos c~tl · 11. "c~'- :·os_ .r:.cle. Nnbnco niio e;'a de t'ât~o u' ro s enstttv 0\:1 c~tJV 'JN: 0 àoê!o b. cl~m#>ncla do• l!lennort>S 
" & · ' . _ • _ • _ 0 • sua\·lsava a. sltuo.(·ão dos t·Acravo•; o ca.st1gn 

t~ .. ~ <'•JOl•ó.tr.ic~s 1o pais Ass\tn unidos pêlo ".'\ noe.sa n:1turcza oo~á. \·ot-l.da b. l::l~:.G~êtl- um emo<iu:nl e, s" neetm o ,õr", nO.o s~ po~e- com., melo e<.lucat\v adotn.ch na crl~çAo rl"• 
mMcxh e ,_e!à c•>Operaclh> nen•ro d ' planos ar· éi:l, à doqura, a.o cttusi~.rmc, ~ slmp~.tia, e ria. hnvet revel:~:!o o lut:~dcr que investe, qu~ ftlho~ empre"ado no o enl!iJW, ~onstltuta-~<' com.., 
tl"'t.olai:'os. "I!ÜI!'ãv em ~on : ;çocs de for~ecer àos cadJ. úm pode éont:•r co11.1 á. ben(n-olêr.~la illmi• cnf:-entn. qu~ provcca c:>mo elo e~ manifestou um r~~ut•so de a·utorldn<'h.• (IUe 110 ~stendla ao 
h"'men~ T.tblicos do Braqll o dlagnóiltlco dO& to.tla de tbclr•s .... '" escreve rortn:::s3 tnei•te Nn· nâ. camp1ul1a abóEclon:eta e nas l!c:es politt.::as. rsc·avo como forma. do indu;.:l-lo ao cumpti• 
n •·.•:os m'\ .u e o~ or!en.tem na ado(l~o dos me- buco no l}n•f~c lo lâ ~,.<:ll:lh:.\ r'or>oaçã.o. q'J:l.U(Ic, O senti!rental cie Nab11co ,é p daque:a fónno. ~e;t ~ dn denr. 
ll•nrcs mo• '>f dt- 'ottl!lca.r o orglmlstno naclonàl. revendo da tatos jil. vlvldCG. examinn o seu de açã:> que adapt!l. a inte•igl>ncto. à.a prov~ca- I o feitor 0 e"<'"cla. ~em conP~ranglmentc. 
~1:.te não •:ode por roats 1 ·mpo estàl' sujeito às pap~l de i.tor , ou de contem:-or li"J cJI!ée.s. çóeA do sent.met}to, n.o envaz e ao contrario i sem senti:· a. b:lrba"idado Joa ~·us ato., tal 
in~rven.,o~o tncontrolad~s àll sangrl~;a depaü- Esta. l;enero&:dade tr<.duz n. gràt~ remtlils- ar..queles dt sentimento tr~ó. que émpr1:3a.m por ~ conio r. prMer~or qut> u11c.va da. p!!l1"10.tórln. 
re·Mntés e à lmnt·O"i~áQão dos f:tlsos doUtOres. cência de Nabucó da sua in!ll.r.cia rle pequeno <:á!clllo a il1te11gónc18, nas suà.a ações preme- pa•:l ca:jtlgn.r o aluno que nllo decor:\ra. ., 
lto-::apa.zes d~ eompreendel sua. estrutura e nlis princ!pe. / :•Sl!ad~ l\O Engenho · -:.e.s~:;an::t., e.o di'tàáe.s. l.içào. 
s !ll~ néceH•dades. melll dts súditos pr · t.os que o r~verenC'Io;•am ~o:." lsGo _mer.mo. qUé ten1o em alta dose o Antonrl, In tl'•.llndo como se de,·e conduzir 

A tams,nli.l\5 respo:csat!llded<':S. não pOdem cem a fn:ngueza pr::>vlnda. do. t>on:lade naturr,l. B~!'lt.n:ento como movei de seus atos, ó.le-~pc· 1 a. "lavra do açúcar·• num eugtnho rea.l moente 
dCil..:nr de corréqrondel:' se\'etàs ~xl.~nclàs no Repentiu-ne elh Nabuco ocorrtlnela análog:~ ~~rne,nt.:> :<l Na~uc~, soh·~.u a gmnde mflu,ên-1 0 corr.m•e, prer'!reve <'omo ronvtlm que se 
er~rclcló da pro'lssào. ao , uo se pBJ;s:i.m com José de Alencar qti3 c1a o o n~eb onue acs6nvo.veu a ~;ua Dl~n:n •• :e, comporte o feito. n•> seu mister da C011.iuzir 

Entre<..'! pont~s fundamenta.!.~ da étléâ pro- m1m~i-vr:aj !ndelevE'Is no seu e:;pírlto impr~ões o ~ngenn<t Ma~Sa.lle;:amt, o qlle ,!he dcrpertth J 1 os e~crt:l\'a~; e depois de at:lmoest.J!r contra 
f.s~\onal, <l COti.st.!tulr o ;·•,telro do eoonomtsta que colhera na. menlnlco e as tro.a!ndo.ra. p:\rJ. n-ta1~ t:u-de os pt'cb.ernas. d.; JUBLJÇii. que ador- as excessiYaa r 1alvo.dezas de dP.r colcé na bf:r-
1):\r:'t que ti'spoúha de autn"lliade, quero apouta.r o.s seu& romances como as plnc~ladit.S vivas de r. ec-H~.rà no &e~ lil-:~c:t~nt!l. c o revoltrd·am riga. das mu'hPrt~ e d~ d(lr com p;l.u uo!l es
trtE condl~6es. um pintor que reproduz com pald.o o quo o contra '' .:.s~t:ntomenco uo leg!tJml~ade tios tatOB cravos, re~tr:n;;o 011 ca,tigos a. qu& 11e hA. de 

A prl!lV'ira, é a prolhlll&dc inteleotue.l. Esta- seu seu\lmeuto ar"!tt!cO vislumbra de uma da. époc/1. da c,;.cr~v~tt:ra . ~ambem, por modo cingir o feitor, concluindo: "r,prtend~·los • 
v(;., o sabe· .• poroue a clllt ;~ ail! - sup6e: funda- clma. ou de uma palsn.gem; e depo\e, arteteclcto idl!nttco, e :>m' Jcltmticp,. ràz:w, sent<!•Se na, fot·· chegnr-lbaa cnm um cipó lls roonas com al
mc•nta.• n.s opiniões em dados obJetivos ~eguros. o ánimO\ sombreia e esbàte aa inteu..>ldadés ex- mação do e3p•r:to de Na.buco, a l?flUI'mc;~ dá guma• va·rancadas. é o que se lhes J;>Ode e deve 
e nada at\,.me.r ~nquanto <Etes nào conduzirem ceaslvas , Revolução Ft•ancesa cem a elcvaÇ<Lo da :l!gr.l- parmitir para ensino" 
" ~:ma con<'lue!o; evitar &11 afirmações doutrin:i· Ta.lllbém Nabuco, em todo o eurno . dJ sua. d!l.dc .humana e a. . exaltaç.lo da iiberdad!1, na Ainda AntnnYI pô~ conta "- rudeza dos t'el• 
rl::~s $~m romJ::tO"a1âo; confe$sé.r a lgnor&n.éia, vida, J. ::~a14 delxára de colher ma.t~r\1'1.1 pel!UI IUtâ. contra os prlv\léglos de casta.: ná.. prega- tores a interferência. abr2.ndadora. do senhor: 
~'.11\nc'o ni\o hoU\·er outra coisa t. faZ(lr. troprt.ssõ~ qUe !ncontcient~ment~ P.ut.rnara 1\:l. ção pel&; lgual~ade e pela, fro.te, nidacle . Só "Convém que 011 escravos se persuadam qu- o 

A seg-urca. é a tndep,.ndênel& em taee dos tormação lntclectun! ao seu eu. E ' o próprio mais ta!de cór.. 0 arrefecunento dos lmpetos !eitor-mór tem multo poder para lhes m.mdar 
l.·terestl':s r!e cle.ssea o-a de faeçôes. :sso niio su- ~érltor que, tra.dU:tidO o seu tein~etamen4o do fota.çl'lo, ~comoda .ele 0 ~eu. ea-plnt~/l.s co~- e pal'a. os rep<eender e castigar (luando fOr
""~ tnrJiférflnt!smo, -na~. 1\J eon.tr!rlo. se bn.seta cODO SI! tôra. preceito comum ;1 tod·::>& os ho- vc.:l êncJ~s d. tadas pelo r:ciocm lo e rmda as ne~essário; porém de tal 11orte que também 

r l i suas Idéias sem o a.L rebnt •• mento ~a. mocl ade, saibam que podem recorrer ao senhor e que 
n>< convlcç~<' flrmt na. exisrt-ncla ele leis naturais rnens, <hc ara. revendo seus J?a"e:s ·da. m:::c • jú. então mais incllnado às soluçu~ s objetivas hà de ser ouvidos como nede a. Juitlc;a". 
(lU~ n•r.ero 3 eco>::omla na &OCitdade: na predo• dàde, q~ "n~o mu:l.:.rá. l':l.als' e se ho.uves:~e d"s. pénsad oras mglescll, talvez men~s ., ,gene· 0 

0 escravo era. do fato ~ tHt!mo elemeKJt() 
r1!náno1a ctc eonjunto sohrP M partes; na con- de repctllr os seua cs~rltc" v!nh an:ls depois. roa!l.s, porâm com maior . dose de tea.ldad~. dil uma esca,ln, mas nlt() era.. l!obrctudo noa 
f'ança em que o tnt.eresst! geral 110aba por do· haveria.o~~~e retornar "á forma llterária'• e às Da! o Nabu~o contraditóno, te.! c~mo o vm engenhos do Norte proscrlt da comunhil.o 
!Thl!lr os r.teres3~11 lndlvl1uals; ~. por .flm, na medld~M frn.ses ()()m·pcsta.s nos 21 a.nos . Gilberto Fre;re; e ao par disto, amda. preso !atriar::al; e aó nas Fuer.de.l! c';,rtcirns do Sul, 
c<N"cac.ão r·O ·bem-estar pú,llco. O a~bi:nte e~ que Nabuco e form~a. às suas primeira.!! afeições, o Nabuco da Cl· tabuco a.ssint\la 

0 
cohtraste do ~scravo d~co-

A terr.,·:-a vt:tudP 00 .,.,0 nom\tta ~ a deell.m• afeiçoara o seu temperamento aos antes que o · dado do Reclf!!, apalxonn-do dela até a sua . hecido do propr\ctá.rio e tido como simples 
biçiio de aparecer como dellcobridor de verdade.. cercavam! e mo.l.s ta.rde trouxera-lhe ao espi- morte, como o fixa o fino escritor pernambu- Instrumento de colheita fato que Aniba.l Fer
;1!> ser 0 mais capi\Z, 0 ma o;, inteligente e o mais r rito, o etame dOs fatos que : Judara a VIver.. cano Anlbal Fernandes, e como ele mecmo !i o nandes, el . sua. conferência no Instituto HUI
,,1 epe._&do. Assim. evltaréll . mais facilmente OI! Entretall\O, enquanto 'l:ncar, é o artl3ta. que declara. revendo a. ''Ida pa.~sada, quando n o tór:co confirma. por outros testemunhos. Oa 
ê'!Os e ac.,rt~rás nas soluvlles mais apropriadas. stl exta.siL pela nature:-:a. 1ue procura. dela tlta.r ha\·ia ,escravos no Bra:sll: Sou um ca.ttvo do hú.bltos de respeito ,bservR.dos entre os mEm· 
f'T\l vtztud"' da Pnergia ac 1'1\Uiad~ de esforços e motivos para oferecer o belo ainda quand.o seja Recife · bros da familla. transmltlam-~e S()S eacravoa 
dt· cor.trõle que se estailf!;f!ce nessa. forma de ela o tc•tro d:l. tragédia h-..z.mana; Nabuco, em Esse o tempPramento ?o Nabuco, quo so- c 0 ped~do de "!\ b~n<;Ao" com que os filho• 
t . .tball·.o. j sentido Inverso, a.bandona o conárlo o::lde 110 !reu as lnCI~ênciaa elo meJO onde ~esen~olvee-~ saudavam os pais e os padrinhos, constllu\& 

• passam os ratos e retem os Mpectos huma.nos a sua men!mce e que, mais tarde, ~e d sp ' a forma. ao mesmo tempo re'!loelto~n. e con-
• • das cenaA que se desenrolam. E' êle mesmo que tou os sentimentos que adormeciam lncompre- fla.nte com que o escravo da'Va ·o bom dia aos 

d1 endldos no fundo do seu Inconsciente, em obe· d b 1 d z que é aut~ um espectador do século em dlência aos ql!a.ls se lançou na. campll'llha. abo- st.us senhores, esco r n o-se_ e ergumdo o 
Ei• &i eomo a profl<~sAO d() eeonoml.atn ,é que vive do que do seu pais: "a peça ó para. liclonUita aoà 08 lmnulso exclt&"Ao próprios braço, de c~apéU· na. m.to. Nabuco descre~., 

t~ nt!) mal~ nóbte q,uaut•J mais dlf!cll. · mim a. clv11~zaç.1o a se c::tã. repr&euta.ndo em . •· s e 11. " como a. ma1s tocante cerimônia <j,Ue se lhe 
Ela. exlgo uma. evolução tra.balhosa. • o todos os 1eatros h& humanidade." - ao modo de &gtr de seu espirlto. "'ta vou na aln1a a hora da oraçào 'a-o eom do 

I 1 lê d O ambhmte da época em que Nabuco re· " • . ' 
aeúm\llo de experiênc 11. pessoa, a m e um Em outra passagem da.-; suas memórias na cebera as t>rlmelras lmpressõe da vida- 0 pequeno sino que os escravos executavam com 
trabalho Incessante e &lerta. da acompanhar o Minha .f't»rmar,.Ao, tala na "inco=.p.re~tblUda.de ambiente do Engenho M:1ssa.ngansa., conserváve.- a cabec:;a baixa. n;umur~ndo~ o Louvado &cja 
pensamento dOI! estudiosos do pa.ls e do mundo do 11e:: tnterêsse humano••. As própria& cois!UI 11 il q,inda e:n retardamento ao ambiente uni· Nosso Senhor Jesus Ch. lsto .. 
intelectual. do lltasU chegam a.o aeu pen.::amento . antes versal. o Brasil d!yldldo em regiões esta:n· O escravo era em verdade o 11lt!mo elo• ' 

Mas, $1 o sacrlfleio profissional ~ realmen• eomo cénas locai& do drama humano universal q•1es. mal populado, mantinha essas regiões mento da comunhAo patriarcal, n§.o raro fa• 
te Intenso, o valor do :.<el!ulta.do de sobra. o q,ue ma.is de perto lhe tocam o coração, do que aubdlvldidas em células quase n.utÕflomas, ,pe· ~ll!a.r, mn.s era., ainda a~sLm, parta Integrante 
c:.mpenaa.. eomo P!lftes de um 1 :obleme. geral nosso que quenos reinos dirigidos pelos prop!'ietárlos da dela.. José Thomaz o pat do Conselheiro Na

Como vos lembrei. recapitulando a Conferên· h-ouvesse rormulado e busclUIBe a solução. E• terra., porém mais senhores. do que proprletâ.· ,buco de .Araujo ao ser eleito pela primeira. 
ela de .Ar&>t!, nunca foi tão grande o apelo neste s tido o seu próprio depoimento :- rios dos escravos. Constitula-se o pal11 num vez, repre~enta.nte no Parlamento, pela. Pro
dos çue se preocupam cem o::. destinos do Bra- "Uma atetçA.:> maior. unl tnterêsS& me.ls regime &•ntes patriarcal do que feu!la\. mas em vlncia do Pará, desloca-se para. a. Cõrte com 
sil P&.l'a a. fonnação de uma plelade de eco· próximo, uma ligação mais intima. faz com que conjunto percebia-se a forma do feudalismo na as imensas di,flculd.ades nos transp!)rte~ do. 
nomlstas be;n preparados e dedicados. Ela. che- a · c6na.. quando se pusa n o :sra.stt, tenha. para. distribuição da autoridade como proceaso de époeà, levando em um barco A veht, com a. llu& 
ga. a. te~p.o de fonnar n.a. t~llte Intelectual do miln importância. espeelal, roas Isto não ·ae eon- ocupaçãn do t!rritórlo. famllia, ma.ll! o.nzo escra-vos como ee fo~sem 
pa.is a. a-lmejada cla.~se de lideres, Incumbida, :funde com a pura. emoção intelectual; . é um As fazendas de cana.. com seus engenhos agregados dela.. 
de reparar nossas í.alhe.s. curar nossos rua.les gra.mie espetâculo cue prende e domlna.. a tn- de moer, consUtulam espécie de condados onde Todavia., l!e era esta o ambienta em que 
e preparar um futuro melhor pa.ra os nossos tell~ência •• , a autoridade suprema tntern~ cabia. ao 11enhor Nabuco formara as I!UM idéias, outros eram 
suceaaores. " .daa terras, com poder autorltã.rlo Ilimitado os fatores . externos que se contra-punham A. 

A Con!IL!tuição Federal determina a. cria.çlio A :escravidão que fol para êle o tato que sôbre os escravos e tacitamente com voz na aceltaçllo dos fatos. A Europa esplritue.l jã. 
do Conselho Nacional 'ie Economia.. Os produ· mais o sensibilizou e .contra a qu!l) d:dleou os direção conjunta. da sociedade, quer por sua vencera a. campan.ha. contra. a escra.vldào desde 
tores de todas ali a.U-.idades clamam peJ.o Ml- mais ingentes esforços de combatente, não a lntllrferêl!cla, . como pessoa. l!'r&;da., nos fatos 0 9 prlnclplos do aéculo e mantinha. acesa. a. 
nlstérlc da Econom.ia, ou, como prefere 0 emi- via. eomo um:l. chaga. que se con.:~ervara. na locais da r~gtA.o, quer pelo dlre.to de asilo de luta pel!t lib.erC:ade po!ltlca que incessa,ntemente 
nente deputado Hora.cio Lo.fe:- em seu recente nossa. elvlllzaçâo ou ~orno uma nrát_lca. arra.l• quo dlspun,la como respeito tradicional, con· triunfava. em meio a desvarios de .satisfação . 
a brilhante discurso, 0 Ministério da Produção. gada que deixara de ser imptesclndl'Vel e que vert:do em apadrinhamento dos escravos fu- e outras tantas vezes se a·be.ta,·s. pela. prepo- I 
O Banco Central, inslste11temente recomendado . Inutilmente se proiongava ·diante do receio d~s gltlvos, que:· pela parcela de fOrça polltica que têncla. 1 
pela. Conferüncia. de Araxá, é de necessidad-e tão ·c~ticos de alterar uma sltuaçlo vigente. Para representa v:>. na direção geral da provlucia e Os· ilols !atores da a.lternçã.o social, o es- 1 imperativa., que sua. rea.liza.~-lí.o vencerá todas a sensibilidade d o :'<'abuco o que •mportava. lpso fato do p::óprlo pais. , plritQ de justiça em .ta.vor de uma. classe do-
as resistências. erljo o ator da. cêna trágica: o Cllcravo; e se lhe Entreta:lto, enquanto o feudo tinha a sua minada. e o culto à liberdade uniam-se em , 

blloa, bem como 08 que resultarl!.o dos an&elos r~~iÍtllÇád. no palco brasileiro. A e.boliçco o dlspunhBJ do~ seus servos para. a guerra o que inicia. a. campanha parlamentar pela. ext!n~l!.G 
da.s entidades de clas&e, vil.o reclamar e ab- eressou, c::~mo c1eclo.ra, "mala do que tod:>s Incutia d ê.nimo do inapZacdveJ que exi~e a imediata. da escravatura, a Idéia. assente co-
sorve!' as turmas de econGmista.s de nossas outra; fat03'', mas o interessou como o "dre.- disciplina. mllitar, o regime do autoridade da meçara. sentir os efel :·1S do pen~>amento refle-
!acu'dades. humano .. .,lvers~l" tramportado para a fazenda. brasileira nascia. da. ncccssldn.de eco- tido e, em consequência, a reação dos sacrl-

Esses e outro!! 6rgíl.os de. adminlstraçllo pfi·lr..vM·a a )l.ltens!d~de em. otlva pOr pa.s.sar-se a origem na defesa. po!ltlca. e o senhor feudal açl!.o pelo abolicionismo; e em 1879 quanuo se 

-• t t is )10m.ca de a'J)roveltar a terra vaga e a. se- tica.dos que ajuda17ia a. desmoroná-la. Ao par 
0 

Cen- Os serviços de aprendizn.gem protlssiona.t do osaa terra''· no.s suas p ... avras :::x ua • pregação gera,ra aquela. generosidade que Na- do verbo Incandescente que a!a~trava. como in-
Comércio e da Industrla., em desenvolvimento A própria pol!tlca, pr)t sl mesma, não o buco observâra como atrí'buto predominante da cêndlo a irromper como labareda ou a. devo-

~~Ção através de todo o pais, já demonsh·aram a que atraia . RecOnhece ê1e que e.o tempo dos lm- gente hrMileira. ra.r como fogo subterrâneo; o despertar da. 
ua 1a 

1 
ponto poderão Influir para. o prostlglo da cari- peto.s da mocidade e.m que e~Serevia n'l. Reforma, Bem certo a. conduta. da época não poder! a consciêncl:l dos escravos contra a. tradição se-

el relra. de economista perante a oplniA.o dos pro outras coisas· e ent:.e t::!:IS a. escravidã.o, o preo- ser bem julga-da. sob a. mentalidade de hoja, cular quo vinhe õos seus avoengos africanos 
ea8uta dutores. Estes se sentirãt per fim Impelidos cuparam mais do <"' • a. política: "A vlda, a mentalidade que já. se consubstanciara na. Eu- e quo os eu110peus introduziram como form3. 
~0511~ dar a assa. função técnica a parte que lhe cOm,>- aoclednde, 0 mundo, a. nrte, a. filosofi!\ m -Jma, ropa como evolu(;â.o espiritual e de que Na.buco de exploraçã.o da. lgnorA.ncia nas suas colô· 
tltul- peta no I_!lelhoramento do3 nossos métodos de tinham para mim maior encanto do que· ela". !Se Impregnara por meio da leitura, tornando-o nias americanas, : levando-os, de entiio em dis.n· 

08 
e

3
• organ!za.ça.o 8 produção. I E. contlnúa revlvend:o o seu esplrito de então: um !nconforrnado com os fatos contraditórios te, a full:lr em massa das fazendas, protegld!>3 

ensmo .As classes produtoras do Brasil repett- "não só um mundo de coisas me parece eupe· do seu t~mpo: um excessivo e louvAvel avn•nço pela agitação popular, torna.da. lmposslvel de 
menta, e por todos os meios ao seu alcan e,, rlor a e!~ eomo tambem minha curiosidade, o da. elite em sl mesma, como classe diretora conter e formada con1o "uma onda humana de 
tem procurad!> atrair a. a.tençllo do govêrn ~ meu !nterêsse, val sempre para 0 po1~to onde 'da. sociedade e uma situaçll.o de grande atrazo compaixão", como Ne.buco ·viria. a. dizer e:m 
~la opinião publica para a sltujl.çAo do dlfl~ul- a ação do drama. contem1XJrâneo universal é na. conduta com n.a classes inferiores. 1884, no Teatro Santa Isabel, no I\ecife, o qual 
dades em • que nos debatemos, devido à. fà.lta mais cOmplicada. 0 ._. r· ':: intensa.·•. . Processará-se de fato no Bra·sil, por todo se constituira. o cenáculo de sua. voz llber-
do forma.cao econOmlca. I . . o decurso do século passado, um imenso pro- te.dora.. 

N " 1 - d h ld d • t& • . Nos SCUI! discursos }'>Ohttcos na campanha gres~o de cultura. no que concernla à. própt·la Nabuco foi 0 :maior batalhador nessa. se· 
.. a. evo UÇII<) 11 • uman ~ e nes c&·Se a. da. emancipação dos e.~ cravos não se Umita. ao classe diretora obset·vada em si mesma, mas gunda fase da. a.õollçll.o. • quer pelo fulgor de 

J.>?Sl<;<l.o cada vez maJs e.xtJrel!~lva. assumida nos aspecto do problema da Ube~dade, da alforria conBervara-se !nalterá.vel ' a mentc-lidade gera.! sua palavrll -om melo à.l! multidões com que 
::.;~~,~~:n~c;.,~~~s.pela. Ciência ecol}ômic& e por de entea huma.nos ele sob o jogo de outro.q, no que .!!le reterls. a. Idéias e .preconceitos que abrl.a a fortaleza. das Idéias assentes; quer pelo 

UnJa das falhas nro.ls l!enslvels de nossa ,.ai mais longe e quer as leis soclnl.s de uro- vinham de detrás. ~;>_oder convlnc~nte e errnzador da sua oretó-
!ormaç.to soclo-politlca. é a. auaêncl.a de .uma teçll.o, o proparo do terreno para. o trabalho 11· Nll.o é com a. nossa. m~neira atual de con· r:a parlamentàr que abalava as convicções de 
mentalidade econômica compat.lvel com o po- bcrto, q\ler o re::on:ll~lmeuto da d!gnldade do celtuar as <'.olsas, repito, que podemos julgar pensamento .. 
rfod.:> da história. da humanidade, a que per- trabalho tn!!nual, <lo · .. balllf> mecanlco, como a. conduta doa nossos antepassados de enUl.o; Extinta. & esrravldão, eom nove!' anos de · 
tencemos. lhe chama, tirando-o do aviltame'1to a que o mas espll·ltos como os de Nabuco viam e de- luta. por parte de Nabuco, sobreveem-lho suces-

d!UI C•mlo jã. 0 a.asine.lou ., professor Eugenio conduzia o trabalho escravo, ouer a lei agrá- nunciavam os fatos que não eram percebl<lo11 siva.mente abaloe que o conuang,em profunda.-
Gud:n. h.í. quo distinguir os paillel! em qall os ri~ o::>mo u~s. organizayão da. propridade par\a ! na sua. feição de monstruosidade por aqueles eente: a. expu1sã.o do Imperador. a. revolta de 
timoneiros da náu econômica. l!li.o E'eonomlstas J) quen latoura I\}e.IJ , n§.o ncruo.a e av:o n.,ss~ mesmos qu., de les participavam, 893 que, como narra., lhe fez experimentar viva. 
- como nos Est.àdoe - doa outro .. e'm que tAl 11 ltldo como um co truto..· <lê ln.,tltulções, O preconceito <le casta, a. repugnG.nébt k .n~?ã.o <In llt>frimon.~o entre o ouvir daran~e 
nli.o acontece. um organizador de aL!. emas, que procure cons- origem servil, 0 <\l'sa·bouo a:~ trabn.lho manual meses !nlnterrupt<·a,)t, o canhão c.la guerr"- cl· 
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Longa. e dolorosa t'í a experU!ncia. brasllelra tituir um todo, d14P ndo hartnonlcamer,te !UI reduzido no tém_po ao e•fõrço muscular em vil no mnr e O· sL .m.:to al.•da pior do .terror 
nesse particular. parte&. NA.o; tudo giTa. em tô~n.o do 11eu pep.- operações de rotma, que ~prescindia. da tnter- em terras''· A proclama(;ilo ,da. Repúbllca. :\~ 

Ae classes produtora.s, atra.vés de seus pro- samento ~ntral: 3 reden<;Ao; o restn vem oomo feréncla. intelectual, provinham com herança lhe havia dçsmorona·•o a luéJn. moné.rqtllcn., 
nunciamentos coletivos e de congressos como os complemento trazido por sua. tnvulgar intell- lndiscutlvel anterior e cooduziam, ~em abalo os abalos de sentimento attefeccm-lh~ 0 '~: 
de TeresóiNlis e Araxt., inumera.a vezes tem gênclâ Ro (tUe deseja ''c: rmmnrldo , n 9-u~ mora.!, a. manutenção de fatos hoJe inco11cebf- peto. Cessam, como por encanto, os seus R. 
procurado- fazer ouvir sua voz no sentido dá se dedica apo.ix.onadamente por impulsOs do CO· vels, entre os qua·is a subnt!ssãcr d um numero dore11 de combatente e Na.buc() volta-se par 
fixação de rumos 11egux·os para a economia na• taç~. Imenso do homens reduzl!los ao ce.fiveiro e tora O p~ssado como quem guarda e contem~& re·· · 
clona!, p~otestando c·mtra o. emplrtemo das Eteti~Qft'lcnte, Nabueo nt':A é o homem que da possibilidade de acesso aos bcneflc!o.l! da llqmas preCiosas. A própria escravld f R" 
soluçoe$ · 8 ue s de !d for naçll. es .... ~ v~da soc!al. !alta à e•~a vida como quem retorna aos sltJOS 

1 11 dao q ' tem & " a. d1 0 - lme.gtna os sl3temas, que joga. con1 os. princi- A COJnunh"- de •• 1.da. nas fa•endas, a · .. A. da in!A.ncta e ?é. rcebe· o vasto do que se foi • . • 
peca za. a, se acas elam nas torres e marfhu pios basilares oordena-os dispõe Ulll! em 11• "" • ~ .,~ !\. d 1 d d t d .suo. 
dos gabmetes buroct·áttcos. .,..

9
n. h~m n; ocutrn• p~ra' fOrm•r un- •a a•t~u- ne_rosldadõ como at:·ibuto nosso, 11. lndole sub- - ~os !lP0 8

• ·te?or an ° .05 ro.nses A e. 1 
D ... ~ ""' ~J ~ - u ~ ' ~ m 1saa. da. raç!l. ne"'l'a quebravam a. duret:a exl,stêncta, eserella n,a Mmha. Formaç o. 

ai o seu Interesse no formaçA.o do têcni· tura, ou comnôr um proee&!o coerente de a.cA.o. d 1 1 11 · d " t "Assim eu combati a eccrav!dã.o com todas 
cos,. o Incentivo aos cursos superiores de eco- Dai , seu ericantam11nt:> p<'r Bagehot !l.() :-eve- • as mp~s ç es 08 cos umes, permitia do 0 con- as .minhas forÇ.a.s. re[)~.;-a. (-om toda. a minha. 
n<>mnl, contab\lldade e atuária, nesta. ca.plta.l lar-lhe ao es':lirlto 0 :nteanl3mo tia. constltutçã.o vlvlo ln .im~ entre a escrava e o $'enhor nas consciência., corno a üt.iorm~çil.o utHitárla. da. 
e em todo 0 Bra.sl!. inglesa otte o vem tirar da. indecisão entre :!er r~lações sexuais, antes de3e.1ade.s e · !Jusca.?as criatura, e na. h<Jra em que vi acabar, pen~ei 

Em depoimento prestado 11.0 Parlamento, co- mon~r(fuleo ou republicano. :· uma. dubiedade P- Ia mulher cativa do que obtidas como p.er- poder pedir minha a.if.,· r;a d;zer o meu mmc 
mo em gl"8.nde número de proposições e dlsour· de sentimentos oue 0 lncUnav.am a ser ade;>to rogatlv.t'< de soberano; e pel'!llltlnclo ainda, ou dimttti8, por ter ouvido. Ã 'mais bela nova. que 
sos, venho, como lntél:'p'l'ete de minh:a cla.aae, da. RepiJbllce., por pr:lto & liberdade e curvad::> q~aêse .Impondo J 0 r fOrça do ISolamento, a con- em meus dlas Deus pudesse mandar ao mundo; 
cbama.ndo a. atenção do ~ill para. o trabalho ~ Mouaroui!l. ~o~ :;.mor ao deslumbramento dn v v ncJa prom cua das gerações de branco:. e no entanto hoje que ela e3tá extinta ex-

d f . . ,. c 1 .. u e de pretos nascidos na Casa. Grande ou gera• p:.r,·n·ento um'• •lnguh!r nostalgia que multo 
reterva o aos pro ·1sGJona. 11 U& econom e,, I'& c"~t·- que ~.-praz!~ ao si'!U ea::~, !rito e.rlstocratà dos nas senzala• r. • ~ • • t " d d !h 1 ! V• Ç, o u a 'q, espantaria um Garrlson cu um John Brown: 
fi~nn ruçao 0 um mun ° me or e ma. :J 0 " e IY.>~ culto à. curta. tradlcã.o )>tas11elrn. · em · qua De sorte que se abrandava <> ca.Uvelro, re-- ~ ::;audade do .escravo." 

· vla em·olvido seu pa!, e 'Oos.G!vel.mento pelo rO!- d •-a f d d t d i w .,. • 1 1 • b ( t 1 \ uz ... 1 o as orça.s os e eneores e uma. no- N~bu~, ·0 ·11.be•·ta·'o'", torn~.va-se 0 pr!e!o-
.c.\1 .me '[lerm1t r a. alnua. !em rar o e:s or~o peito à. trr.dlç~J in9:lesa que ,::ert:;men e inf u ra vaçã 6 · 1 ó • · t ~ w ' u • o 

continuamente dtsenvol'l"ldo no sentido das pea- em llfl .. intimo. atravez da tasCJn~"ão da e!:>· ·p-oloongsa.·dcJa qiue 5 
1por sua.lta.çao m ensa e neiro de um nll~ndo que o encantara. e que 

i (j . O . . ~ ...,. F ' , a ve o a cr a·r conce OA novos gene· el• indiretamente, ajudara a demolir; e, em 
qu sa.s econ m1cas. Instituto de Econom111. quêncla britê.nica e d9.S contravel'll1as de ax ra.llzados e op.,stos aos Q.Ua. vigoravam na so- 189"·~ sob ,.

0 
u'uclo d · a..-tilharia do mar e da 

constitui um atestado vivo da sua tm~rtê.ncia, e P•tt. ~ue •te v" •m e•• .... e~. •d• cons••ncla. nas ciedadA ·' ~ ••o ~. ~ v · u " " ç A~- ~ w "'' ~ ue , n.a · terr•" com o troe.r dos cliuhões enl seus ouv;-
dn. aerleda.de dos estudos e da. neceJSs Clacle ab- suas nota~ de leitura de 1869, ainda. quarto:r.- De fato as alteraçllms sociais se ra.zem - • 1 tê t- d ' d 
solut11. da. I'Ua coo-peraçl\.o. As classes produ- nist~ de Direito. tendo contrr. sl o sentimento assente n~ so- dos, virgens de ouv r a en ao 0 !sparo e 
toras consideram um 1 ta" 0 ~·••s ~ ~ armas em gue'rra fratricida l'ecolhe-ee a re-

tl · 1 serv <:o pres .._o o. ._....... · ...... ~. R.,orm• 1uicia.-se, ent 18'tl, po:r "um c!eãa..de o o pensamento, refl~tido ou galvani· volver, com-. a· 1"' "a. pohira d&s nossas anti"'IU! o es mu o que levam a el!sal! ~squ~sa!!, por -"o el o za.do it nel 1 d' t " - ~ 0 

melo do Instituto em que s~ ,-em 11agrando minltno do monarquismo e um miximo de fO• • ace 0 •· as c a.sses Jre oras. · luta~ pa.c!flca.s". . 
nos concla.vcs internaclonala 01 economistas bra- pub\lcanl.smo" e tennlna. em 1873 em polêm:ca. No perlodo da. formaçíl.o Intelectual de Na• Nallce-lhe nesse tempo, corno truto de re-
slleiros. - com outro 6rg6o da imprensa. a Re-pública. buco, dos primeiros anos de SU!t adolescênc:a memoH.ção, a hlstórie. polltlca. da época em que 

\ 

austent~ndo 0 \)Onto de 'l'ista mcnàroulço. Em a-té ao Inicio de sua campanha aLollciouista no viveu ~et pai, ·a. quem ele sucedera. no .Par· 
• • dois J.UOI. se f\:t:J.ra um rumo defltliti'l"o e as- Parlamento em 1879, o corpo do idéias assentes Ja.n1ente b>·:J.~ileiro gravada. no livro sem Jgun.l 

. sentera para Mmpre a. ldélà hMitO.Ilta . ereto no Brasil mal ~ofrera. o reflexo doa emhatell na. nous. lltt.raturll: Um Estalflllta d.o Império. 
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Ante tai11 refl't~nclas, -podeis esta'!' Nltt.os 
<10 !\prE-çO qui\ dN\\camoo l '\'OS!tJ. profii!IIA.o e 
rlo~ votn11 que faz~ mos -pa.r, qu., e Ta encor.tre 
ll"lltl T'\lmo!l <lelln\\\voa, quer no toc:~.nte 11. ron
N>Itu~'-o !locla\, qu"l' no _Que _dl-a T't'spelto ' 

nA.o eetar a.fa.Gtta.do da. ~fd&de e.trihu\udo esta Intelectuais da Europa. cm~trll. a. escravidão Nabuco l!erena. o :<eu espira~ e. como o li· 
d«lsL. ~:ncera de Nabuco. não no !áto do livro dos povos eolonla.ll!, manti<.a. polll.a potências dador que 11e retira. rla aren:l, sai "sem amar-
de ~M(Ol~ot lhe 11aver exoli-::a.do suftclentemente europillas. gnr o 11em ns~en•imento" dessas lutas o 
0 mori de funcionar de.a ln8tltuiç6es \ngluM, Qualquer provocnt:ilo em alterâ-lo era. !me- 1 contraete- cta lhe íez chamar 
mas o de an haver lnfllt,rado no 8e\t oon5clente dlatamente 
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•ucessores. telt"'êncla.. •• autoridade suprema. Interne. cabia ao senhor 

Conferência ~ " dB..!I terras, com poder autoritário !limitado 
ll me.amo a A Consi.ltulçli.o Federal determina a. eria.çlio A et:cravldll.o que fol '1)11'& êle o fato que sôbre os escravos e tacitamente com voz na 
s ei:onamls- do Conselho Nacional 1e Economia. os produ· ma~ o sewlblllzou e contra. a. qunt d:dleou os direção conjunta da. sociedade, quer por sua. 
ia sua cul· tores de todas as· aU•idades clo.mam pelo Ml· mais Ingentes C3fo.rços de comb:1tente, nii.O a Interferência, como pessoa. ~rada., nos tatos 
lltura e da nlstérlc da Economia. ou. como prefere 0 .eml· via como um!!. chasa que se conservara. na locáls da regiâ.o, quer pelo d1relto de asilo de 
tal, <ia po- nent.e deputado Horacio Lo.fe- em seu récente nosaa. cl 111zaç4o ou ~orno uma nrAtlco. arral· que dispunha. como respeito t1·adlclonal, con
' anseio dO o t>rllhante discursa, o Ministério da. Produção. 11.'&.da. que deixara. de ser .tmptcsclndlvel e que Yertôdo em apatlrlnbamento dos escravos fu· 
~as. em to· O Banco Central, insistentemente recomendado !nütUm~nte se pro;ongava diante do receio dOS t;lllvos, que:· pela parcela de fOrça polltica. que 
~ que sejam pela Confer.!ncla doe Arnxâ. á de necessidade tão · ctticos de alterar uma sltuaçio vigente. Para representa v~>. na direção geral da _prov!ncia e 
,cia de um Imperativa., que sua reallzo.çli.o vencerá. todas a. aeuslb!IIJade de :"'a.bu~ o aue mportava. lpso fato do p~Oprlo pais. , 

as resistências. era o ator da cên11 trágica: o escravo; e ae lhe Entretanto, enquanto o !eudo tinha a sua 
lifUel dever Ess.es e outro• órgãos d11. a.dmlnlstraçílo p(J• ~r.vava a ~\tensld~de emotiva per p~r-se a origem na defe3a pol1ttca e o senhor feudal 
·• na. .hora bllca, bem como os que resultarão dos ance.tas re~~ntaÇB.<)i no palco brasileiro. A abollç!.o o dls!;lunh&~ doJ seus servos para a guerra o que 
e agradeci· dM entidades de olas&e, vli.a reclamar e ab- eressou, cómo declc.ra. "mais do que todos Incutia o ânimo do inap!uod.1!el que exlo;e a 
técnicos dO sorver as turmas de economista.s de noasas outros fatos'•, mas o !nterecsou como 0 "eira- dlsclpllna. militar, o regime do autoridade da. 
eclrriento e facu'dades. ma humano , • .,_lvers\!.1" transportado para a. tazenda. brasileira na~cla d& necessidade eco-
• social A r-:;..P.& t ., _, -•- nôm:ca de aoproveltar a terra vaga e a se· · · · Os servi"os de aprendizagem profissional do tn~ erra , nas suas p.u11vras t~xtu ....... ~lssão Cen- ~ pregação gera''& aquela. ,qer.erosídadc que Na· 
essistll.ll Con16rclo e da Industrla., em desenvolvimento · A 'Pt9llr~ pol!tlca, por st mesma, nii.O o buco observAra. como atributo predominante da 
omenda'ção atro.v~s de t_?do o ~ls, já demonstrar!!.r.l a que atraia. mconhece 6le que e.o tempo dos 1m- gente braBilei:·a. 
de sua 1a 1 ponto poderao InCluir para o prestigio da. ca~:/ petos da mocidade em que eecrevla n':l. Reforma Bem certo a conduta da época. não poderia 
~ _ apela relr& do economista perante a. o~lnlli.o dos pro~ outras coisas· e entre t~j:~s a escravidã.o, 0 preo~ ser bem julg~a sob a mentalirlade de hoja, 
de pesqul- dutores. Estes se sentirá< por t m lm'}l;lldos c\iparam ma!.s do (" • a. política: "A vida, a mentalidade que já. se con~ubstanciara no. Eu-
1 de nossa dar a. essa função técnica a. pa.rte que he co~ sociedade, o mundo, a arte, a. filosofia m·.1ma, ropa. coma e..-olução espiritual e de que Nabuco 

constitui· pe;,e ~o I_!lelhora.ment~ dos nossos métodos tinham pari\ ruim ma.lor encanto do que ela". se Impregnara por meio da. leitura, tornando-o 
115 nos 113• or,an.zaçao 8 produç ... o. l!l. eontlnúa reylvend·o o seu espfrlto de então: um lnconCormado com os !atos contraditórios 
de ensmo As classes produtoras do Brasll rcpetl«\0.-,"não a6 um mundo de COisas me parece supe- do seu tPmpa: um exceselvo e louvãvel avu,nço 

mente, e por todos os meios a.o seu alcante, rlor a ela, como tarnbem nunha curiosidade o da elite em 111 mesma, coo1o classe diretora 
, podé dle· tem p~curadp atrair a. atenção do govêrnq e meu lnterêsse, ..-al sempre para o ponto onde da. 80cledade e uma. situação de grande atrazo 
,tor a que cl!!- oplmáo publica. para. a sltujl.ção de dlfi<tul- a. açft.() do dro.ma. contemvorâneo universal é na conduta com ll.B classes inferiores. 
sua a.dap- dades em • que nos ~e batemos, devido à. ftlta ma.te complicada 0 ,. r ':l intensa·• Processarà-so de fato rH> Bra•ijll, por todo 
certamente do for:naç~to econômica. ' . " . • . o decurso dn século _passada, um imenso pro-
noderno, e Na. evolução da humanidade destaca-se a d Nos s~ua .diBâ~rs~~ pollt;cos na campanha greseo de cultura. no que concernla à própria 

paise.> li· J.>?Sição cada. vez mais expressiva. assumida nos a emanc.paça.o 5 e:. ~ravos ~ ná? se limita. ao classe diretora obset-vada. em ai mesma., mas 
~paz como ntlimos decênio!! pela. ciência. eCOI\ônlice. e por especto do problema. da libe.daae, da alforria. conservara·ee Inalterável a. mentr;,lidade gera.! 

seu:! cu:tlvadores. de entes humanos rle sob o jogo de outros. no que lle rt!erl~~, a Idéias e .preconceitos que 
~c:iu! E~; urna das ío.lhas m'il.ls senslvele de nossa '\"ai mais longe e quer as leis sociais de oro- vinham de detrás. 
0 dOs Jo íormaçli.o socio-politlca é a. a.usêncl& de uma ução, 0 preparo do. terreno para. 0 tra:t>alho 11• NA.o é com a nossa ma.neira atual de con· 
, pois co~ mentalidade econômica. compatlvel com o po· berto, quer o reconnaclmenlio da. d!gntdade do celtua.r as c.o!sa.s, repito, que podemos julgar 
ldeclmento rlodco da. história da. humanidade, a que per· trabalho mcnual, do ~ .. balhr, mecànlco, como a. conduta doa nossos antepassados de enta.o· 
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tencemos. lhe chama. tirando-o do a'>iltame>to a. que o m11s eeplrlto, como 08 de Nabuco vlam e de~ 
C•)nlO jA o al!sinalou " professor Eugenio conduzia O traba;ho escravo, quer a lei agri- nunclavam os fatos que nli.o eram percebidos 

Gucl:n. hd. que distinguir os palsell em que os r!o. eomo utna. organização da proprldnde para a na sua íel~~o de monstruo!lida<le por aquele-s 
timonelr·os da. ná.u econômica. .são e~onon>lstas P que11, lM·oura ~as lnii.O ncnaa. e ag:e n~ss·~ mesmos QUe deles participavam. 
- como no11 Estados - dos outros e'm que tal 11 tido como um cor,struteil.•' <le ln.stltulçôes, O preconceito •le <'a•ta, a. repugr.r..n~la 
nã.o acontece. um organizador de sistemas, Que procure cons- origem servil, o d~sa·bono a() trabalha manual 

Longa. e dolorosa é a experlllncia brasileira tltuir um. todo, dispondo harmonlcamer.te as reduzido no tempo ao esfôrço muscular em 
nesse particular. partes. NAo: tudo Rira em tô-:-no de> 11eu pen· operações de rotm&, Quo prescindia. da tnter· 

Aa classes produtoras, atra,,·.;s de seus pro- sarnento ~ntrat: u. reden<;Ao: o restn vem como !eréncla. intelectual, pro..-lnham com0 herança 
nunciamentos coletivos e de congresaoa como os C()tnu1emento trazido por sua. invulgar Intel!· lndlscut!vel anterior e coodm:iam, sem abalo 
de Teresópolis e Amxé., lnumeraa vezes tem gêncla ao oue deseja. '•C: r.umnrldo P u. IJ.U:l moral, a manutenção da fatos hoje lnconcebl
procuradO' fazer ouvir sua voz no sentido dll. se dedica apaix.onadamente por impulsOs do cO· vels, entre os qua·is a. subn1lssA.cr de um 01lmero 
tixaçll.o de rumos seguros pa:·a a economia. na• raç~. Imenso do homens reduzidos ao cativeiro e torn 
clonal, protestando C'>ntl'll. o emplrtsmo das Efetivanlente, Nabuco não é 0 homem que d& possibilidade de acesso aos beneílc103 da 
soluções. dos qUtl, sem a. de\·lda. formação és- !maglnll os sl.!temns, que j:>ga con1 os . prlnci- vida soc~al. 
peclallza.da., se acastelam nas torres de ma.rflj:ll pios bssllaret~, co::>rdena-os. dispõe uns em 11- A comunb~ de vida. nas fazendas, a. ~c
dos gabmetea buroct·ll.ttcos. p;aç§.() c::>m. 011 outros pnra. torme.r uma. est:-u- neroaldadõ como atributo nos!o, a. lndote .sub· 

Dai o seu interesse no formaçA.o do tC>enl· tura, ou comT)ôr utn proces.so coerente de ação. missa. de rnçs. nP.gra, queb;avam a dures:a. 
col!, o Incentivo aos cursos superloreH de eco· Dai 0 seu encant:unsnto por Bagehot a:> :-eve- das lmpo~!çôes dos costumes, permitindo o con· 
n<>mia, contablllda.~e e atuária., nesta. capital !ar-lhe ao es:>frlto 0 :ntlcantsmo da constltuiçã.o vivia Intimo entre a escrava e o senhot· nas 

em tod 0 Brastl r~lações sexuais, antes desejadas e · buscadas 
e o . 111gle&a. oue o vem tirar da indecisão entre ser p~la mulher cat!vu. do que obtidas como prer· 

Em depoimento prestado ao Parlamento, co- monl\,raulco ou republicano. :·uma dubiedade rog-ntlva- do soberano; e permitindo ainda, 011 
mo em grande número de proposições e dlscur· de sentimentos que o Inclinavam a. ser adept,.O quase impondo por fOrça. do isolamento, a con· 
soe, venho, como intérprete de minha cla~!Be, da Renübllca, por pr:ito ê. liberdade e curvad::> vivência. promLscua das georaçõea_ de branco~ 
chamando a atenção do pa.ln para. o tra.balhõ fL Mouaroul!\ nor r,mor no deslumbramento da e de pretos nascidos n(l. Casa. Grande ou gera· 
reservado aos profiasionals dS. economia., I'& côrtf.. que s:prazla ao seu eB;:lfrlto arlstocratà doa nas senzala·a. 

Todavlll. ee era. este o ~~mblente em que 
Xa.buco formua as sua.a Idéias, outros eram 
os flltores externos que ae contra'Punham & 
acelt&çâ.Q dos fatos. A Europa e&plritual jã. 
vencera a campan.ha contra 11. escravidão d.esde 
os prlnolplos do século e mantinha. ace8a. 11. 
luta peh llberc:ade polltlca. que incessa.ntemente 
triunfava em meio a desvarios de aatlsf&Çâl) 
e outraa tantas vezes se a-ba.!ava. pela. prepo• 1 
têncla. , 

Os dois fatores da alteração soc!1.1.l, o es- · 
plrilQ de justi\:a em fa.vor de uma classe do· ! 
minada e o culto à liberdade uniam-se em 
a.çA.o pe!o abolicionismo: e em 1679 quanuo se 
inicia. a. campanha parla.mentar pelo. ext!nçâ.o 
imedln.ta da escravatura, a. Idéia assente co
meç~tra. sentir os efel: ·,s do ~n~>a.mento refle
tido e, em consequênc:a, a. reaçllo dos sa.crl
tlcados que ajudaria a desmoroná-la. Ao pa.r 
do verbo Incandescente que aia11trava como ln· 
cêndlo a irromper como labareda. óu a devo
rat· como fogo subterrâ.neo; o despertar da 
consclênct.J. dos escra'l'os contra a tradição se· 
cula.r que vinha dos seus avoengos africanos 
e Quo os eut'a;>eus introduziram como form:~. 
de exploração da. lgnorA.ncla nas suas coló• 
nlas americanas, ' levando-os, de entã.<> em dian
te, a fu~>:!r em massa das fazendas, protegld<':!l 
pela ag!taçll.o popular, tornada. lmposslvel de 
conter e formada como "uma onda huma.na de 
compa.lxão", como Nabuco viria a.. dizer em 
1884, no Teatro Santa Isabel, no Rec1!e; o qual 
se constituira o cenáculo de sua. voz liber· 
tadora.. 

Nabuco !oi 0 .maior batalhador nesSB. se
gunda fase da s.bol!çl!.o. • quer pelo fulgor de 
aua. palavrr1. enl melo às multidões com que 
abrl.a a fortaleza. das idéias assentes; quer pelo 
poder convincente e arrazador de sua oretó· 
r:a parlamentar que abalave. ae convicções de 
pensamento. 

Extinta a. esrravidll.o, com neve!! anos de · 
luta. por parte de Nabuco, sobreveem-lho> suces
sivamente abalot'l quo o conuangem profunda· 

E
ente: 3. expulsão da lmpe::-ador. a revolta de 
93 que, como narra, lhe ff!z e:o>tperlmentar v\\•& 
nSA<;4o q,. sotrlm()nt0 •ntre o ouvir durante 

111ese11 inlnterruph·s "o can'hiio dO. gnerra t:i-
vll no mllr fll o. sl!l!n<-1'0 ai,,da p!or do terror 
em terras''. A proclama<;Ao cla. Renúblka jé. 
lhe havia tlt:smoronlt·IO a HléJ!I. moné.rquica.; 
os abalos de sentimento ar'reCeccrn-lhe o ,lm• 
peto. Cessam, como por encanto, os seus ar· 
doree de combatente e Nabuc" volta.-se para 
o passado como Quem guarda. e contempl& re· · 
llqulas preciosas. A própria escravldll.o f t>Zl 
falta à sua vida. como quem retorna aos ultios 
da. iníll.nola e pm-cebe· o 'l'asto do que se foi. 
Anos depois, t·ecordando os transes de s ua. : 
exlslêneta, ellcre\•ia na Minha. Formaçl!.o: 

elos pro
lallJo. Tu
lndustrial. 

construção de um mundo melhor e mais 1e· e p:l;: culto n curta. tra.dlcli.o l:>tasilelra · em qu3 
llz. via envolvidO seu pai, e t>O&!velmente pelo r~ 

"Assim eu .combati 11 encrs.võd!o com todas 
a!'! minhas forças, ret);,,;-n. wm toda a. minha, 
consciência, como a tidormeção utHitária da. 
criatura, e na h<Jra em que vi acabar, pensei 
JJOder pedir minha. :Wf..,;ria, d;zer o meu mt?>C 
chmitti&, por ter ouvido· a mais bela nova que 
em meus dias Deus pudesse ma.ndar ao mundo; 
~. no entanto, hoje que ela ntá extinta, ~x
perimento uma, singular nostalgia, que mUtto 
espantaria. um Garr!son ou um John Brown: 

De sorte que se &brandava o cativeiro. TI'-- a M.udade do escravo." 
duzllldo a..s forças dos defensores de uma !no- 1 1 
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:rnu m.e permitir!& ainda. lembrar o esforço peito 11, tradlç!I.J ln<tlesa que ,eert:tm.ente intlulra 
ct~ntinuamen:te desenvolvido no sentido das pes· em se.u intimo, atrave:z: cia fascinn.ç!o da elo
quisas econômicas. O Instituto de Economiâ quêt\cla brlt~nlca e d9.S contravél'lllM do Fax 
constitui um atesta.do vivo da sua !mportAncla, e Pett, oue ~!e v~ em eu!!;erada coustt.ncl!lo nt'lll 
da seriedade dos estudos e da necessidade e.b· BUC.S nota~ de leitura de 1869, ainda quartoa
soluta. da. 11ua cooperação. As c.la.sses produ· ni~ta. de Direito. 
toras consideram um sen•lço prestado ao pais ". ~ R.,o. rm• inicia-se, ent 1871, por "um 
o estimulo q11e levam a essae pesqu:sas, por ·•D t'l1 A 
melo do Instituto em que se '\"flm sagrando minitno do monarquismo ·e um máximo de re
noa concts.vcs internaclon·als os economista!! bnv publicanlsmo" e termina em 1873 ent polêm!ca. 
slleiros. ' <'Orn outro 6rg4o da lmprensa a. Repüblic~ 

[ • sustent,\ndo o 'POnto de 'l'lsta mon,roulco. Em 
\, • • dois anOtJ. se íhara um run1o definlth·ó e 8.8· 

, sentara. para sempr-e a lc!éia hesitante. Creio 
não eata.r a.fasttado ela. verdade atribuindo êst& 
d~ls!lo s~ncera. de Na.buco, náo no Uto do livre> 
de P.M(e>hot lhe haver expli o::a.do suficientemente 
o mo-1 de funcionar dM instltuic;ões inglé<óa". 
mas o de sê haver inflltrado no seu consciente 
umo, ~oneeuc!io mal$ só:ide. da llber<irule e (le 
haver percebido que as instituições monàrqul
eBG b'!õet.das nA. re-presentac;ãó popular · não 
prejudl~atn a. ll"!rdad!! ''-~ mais puro dos seus 
oonceitci:, que é o de preservar . a d!gnlda.dc 

Ante tais refl'réne!as, "J)odei!l cstaí:' certos 
do apreço que dedlcamoo à vo!lla. profissão e 
dos votos que tazen\os pa.r \ que e Ta enconJ:re 
e:1us rumos deeinlti'Vos, quer no tocante à con
ceituação social, quer no que diz respeito ê. 
possibilidade de exer<::lcio proflsnlonal. 

Ent:!ndo. como um de ~-oeso11 companheiros, 
quê a VOI!:'li1. profissão abrangerá. várias modall· 
dades de profissionais, · "desde o pesquisador da 
economia teórica, o !lnali!!U'. de eoonomi11. pú
l,liéa e <pnlltlca. econl\mlca, llté o orientador 
e argnniza<lor de grandes empreendimentos eco• 
nômicos e o assistente têcnlco-cconOmico das 
emo~"esas. Acredito que o progresso da eco
nomia. brl!.slleira. estA. no dese11volvlmento das 
empresas pdva.das". 

hurnana. · 

Considera, todavia., fuhdamenta.t qu(', tal 
M tun- er-mo acorre às demais profissões libera!!!, se

e se cte· .1am em leis reconhecidos oc VOAl!OI!I privilégios 

De :fàto, em 1871. Nabuco, na Reforma, 
exaltllvR C'!l E3ta.:1os Unidos por ser "uma socie· 
dade am,lamenti! liberal e livre. govern.and0-8'3 
ll<'lm rei": por ver "o poder que passa de um 
soldado para. um lenhador, para um alfalo.te, 
11empre o mt.smo tnte;ro e -perfeito", • uma 11orte 
tle monarquia. "sem hereditariedade, sem cerl· 
m.oniat, aem veuer~ã.o, toda ao uivel comum. 
romo :> magistratura. popular da. Castt llrauca". 
Já, em 1873, oonduzldo pelo m6Yel despercebido 
que Ih'! · vinha do intimo elo ser e era. o seu 
amõr inato à. liberdade, exaltado pela. contra
diç!lo C!a escravatura. no ambll!nté da htla.mta 
em que formara. o &eu esp!rlto. Nabuco defende 
11. mon11:rqul& em rép"Ica aos partldartos da Re
))1l1Xcn, por nAo ver ne!n. o sacrlflclo da. 11ber
da.ae. Escreve então como quem ~ corrige & 
si me81ll0 ot~ se convence do a-certo lndLseutlvel 
de U!ll& resolução: "E' preciso realmente st>r 
iludld"- ou pelas palavras ou pelos s!mboJo.r,. 
par& cllama:- ao ret do sistema. parlamentar um 
tirano. Nem mesmo pôde com!larar-se um Lln· 
coln cOll'\ uma VI tório: o Presidente amP.rlcan<> 
r!OV!>rn1., administra, ~m à sua. dlsposl<;áo rol· 
lhnrr~ da empre~os públicos·. é o chefe ele seu 
partldc.. tem ~m• respons~bllidade Inteira no 
~vêrno e uma tnlclatlva poderosa; póde ser um 
Wash:u~ton ou se se qutzer, um Johnson. O 
:soberan& ~n!llês n:i.o tem pOder algum, o par· 
lamento indica· "he o ministro que ele chama. 
n'o poder.<io chamar outro: esse ministro - im· 
posto tOrt\a-:>e o chefl! do F~tado. a.nre&euta as 
le!.s a aue o soberano náo póde negar sa.néll.o, 
~ dissolve a. Cilomara se eir.. lhe retira & con-
111!.n~a: e enct\illnto o mlnistr·o · got>erna, o rei 
sOm~nte. reina. Não terá esse tirano ln~lês 
m.u1"..o mencs pOder do que o primetro magis
trad() americano?'' 
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e fixada a vossa carreira não tanto pela 
questão de sobrev!Yênllla. dé uma classe, 1'.0· 
mo por íor~n. dos a.ltos Interesses nacionais. 

Pelo vc.sao trabalho vos constituíste!! pio· 
nelros de uma gran1e empreitada, como •lS 
primeiros repreaenta.ntes ie uma nov11. protis· 
sll.o liberal surgida ante os imncratlvos IM· 
lntávels ôR. própria eYolnçAo. Multo <Je vós. 
desde hií. anos. agu.arda.m pelo momento em qne 
mais ainda. possam altear a cabeça. no ins
tante de bnter-l!c por euas prerrogath·a.s. 

Em nome dos met·!J eompunheltos d~ Cla
ses Produtoras, eu me coloco a. vosso lado, 
pronto a lutar pela. '\"O!!S!l. causa, de sorte a. 
que vos seja feita a jus~ica. a que tendes dl· 
reito. -

Em minhas romarias elvlcM pelos rlncõo.; 
mais dlat9.ntes da. Pátria. eomum, ou me tenho 
encontrad;:, fre'lUentemcute com•:1;co, bandei
ta.ntes de uma. nova ~a.. 

Yol!llas legiões. se bem que não sejam nu· 
mcrOII(I.S. all v~m. de{lnlndo pela !ibra. pela. ca
plliCidade, pelo Idealismo e pelo tal-ento <106 
que as con.,tltuem. 

~~'!"cPndo uma. prnfisn!i~ •. :tamente slgnt
fl<'e.b\'11. par11 011 tleatlnoa naclona.is, pi'rmlti 
que vo.,, iellclte prla tenacidade e pelo espl
rlt.o <'CnibatiYo que revelal~. ooucedci-me, tam
bém. n honrr. de ~er = companheiro de vo.ssaá 
hostt.~ nf.att> lnsti\Jlte d~ mob~lizaç1\o de es-
fn:-ç-:>a pnra qut, o ma!s c~do p0s..~1ve1, voa aeJanl 
r~onhP<:Ido• os direitos conquistados pelo vOI!so 
pauacl.,. J)tllO pre,el\te e tm f\mçáo do futuro. 

e impor• Vouaa r~unlõ~ anuais, 8\lbllma,cta.s na. s~
aenta-ae mMa dO Economtllta, ae rl-m proceiJSilndo há 

multo, com a mator regularidade, demonstrando 
um :tlto eaplrltcl de aolldarlednd, de clasl!e e 
ri v o in teree.~c peloa ptoblernaa nacionail!. 

Sente-se o desafogo de Na.bu•;:., no afasta.r
se de ums. inJ::erteza; vislumbra-se que ~tâ ccn· 
vlcto rte que o rlstema. monárquico não Institue 
um p:·lvilêr.to 0\• ofenda a. liberdade . . m&culan
do a. digntt<nde ~umana. Seguro dessa idéia.. 
tlrma-a!! em defhtltlvo no regime monàrqulco, 
não mais admitindo que a sua lntellgêlic!a 
uerecruta outra fórros. de govêrno. Tem-na como 
clara evidente como se fOra um teor~ma de· 
miJnat.ra.do dll! "geomet;ia pol!tlca" na sua. pro· 
prla exprecsão. 

Até nlato enoon.rartll motivar. de uranta. 
Oonctltula o ~trUpo aólldo e coeao de uma. pro
!laal\o, ún1ca qu11 t t tua, em tõdo o Pai11, 6ste 
lnt.crr-ssant.e movimento. \qui oa &eUJ campo· 
nenle. podem vtr captar 111 hfl.rmonla.s co· 
muna, Jlflra depois. MpUIOI ptlo mapa bra
aUelro. m&nterem a meama •lntont& de esrorç01 
num tr,búho que oorr•ponde i. ver:ladelr~ 
orquealra~ de ldeala tonpmente acalentados. 

V<'jo. rntre nó&, algu~u du m.ata expres· 
"h·as cultmu t.•pcc!allzAdaa com que pode 
c'-lr..tar o piÚ&. Mea roa unlveral~rloa de lot1J&. 
cxfw~;e .. cl<\. publlcl.!tas e C('nterencl4tna de re

:&:• &ta., ao meu ,.er, a essêncta do tem-pe. 
ra.mento de Nr..lmco; sentimental por su'ls raizes 
!"aturais; mas do sentimento no que e~e tem 
de mais puro e de mals elevado como privilégio 
do aer b\ltnano no melo dos outros seres n.nl· 
ma.!.!: c aentlmento de justiça: Eentlmento que 
fe nutre Ca. lnteli·;:êncit\, aue em · 'láo procura
rei.& oomo ranli:es~a.ção Instintiva_::_ VI~ 

llOtN!, trN;UZinudo a norat;f.o do v0111o eaplrlto, n"rl1$de. o llrASil nrcclsará de tôdo 0 \'OStv.J 
irnlr<nnm-ae C'.C'~ ~ diploml.dr.l8 de hi p:>ueo lde11ltmo e cdlca.~iío. em busca de dias mais 
:mm conp-açn.m•nto n!Ml o ~rvado com tre- ventu"<-.s~' p r.1 0 ~eu oovo, 
qu6ncia. entra ~ut•a. ~rru:x.s profl~tone~t~. Cld'lt1lloa schreeldcs e ,·an~u:\rda tntel-~-

'!'end~ ~e:nprc rreJ nte o dl .l;mlamo da tua! no t.eTT o da. rtllncla. económlcl, eu . 110> 
eniuçA.o br:t~l!tlra. cujlll talhi\S t !lto TOI •· eJnclarr.-, a '<.!el(ulrd~c. t•11to rm fc.ce . do 
tors·a!a t'm cv::-!,;lr. VI'IMOO r e :o~eado <'OMO Mbreturlo \"el8. co11 \ 1eçli.Q 

C11~::1"~""~' .,.~.., .. upat:h::a:l C: r<a:.~ça.o, ae que. oomo , aere:11t1.ts ne !uturo da. nossa 
mas <11' trago-vos em nc:n~ ·o CC'm •rtl b~nsíletr.>. a16m Wn'a. 
t!mf'nto elo'.~..': !e1 lcl~:~<·ôc& que r.lrrecela ])elo vWo traba- Ottr.la!s r.a •nc!Oc da ca.mnnnh& da recupe· 
opinill.ollh:>. um apell u';:,ro&o para que mantenha!& raçlo IIOCI&I e nOmlca do Brul!, ao tra.zer-
wtro. :~t.rav~s do t ; 1p"1, '!Ma eap!êndld& cham& ele .,...... u eosigra o.. d~s cl~.aac3 produtoras 
formem cl>lllmo que aqui Olltent&!a, n&Olenn.la eu C(>'lo\amo e conthmardea 
lsa de- Pai• deaf.p=reih~:.::l. neoell!lltan4o tb Mfor- em ?Ollla 'gílla armas, ~ espera. da e.lyoro.da 

breve ÇOI -rlg•Jl'CM)I pau, o sou •J~tamenlo 1 p:u&-_de wa &-u:l m l):óeero a mata te~U;, 

_yaçã0 sócial que só por sua ação intensa. >e Nabuc<>, o libertador. tornava-se o pr e o-
I d i neiro de um mundo que o encantara e que 

pro ong& a ve o a crla·r conceitos novos gene- l!'le indiretamente, ajudara. a demolir; e, en1 
rallzado~ e opostos aos qua. vigoravam na so· 1893 sob .. 0 duelo da artilh3.ria do mar e da. 
cledado de ..:ntli.o. terrà." com o troe.r dos canhões em seus ouv!-

Do fato as altera()!IP.s ~oclais se razem • 
tendo contra si 0 sentimento assente na. ao· dos, virgens de ouvir até então o disparo de 

i "n" armas em guerra fratricida recolhe-aa a re-
c eu.,....e e o pensamento, refletido ou galvani· volver, como i.llz "a poeira da.s nossas antiga!! 
zado, aceito pelas cla.sse5 dir etoras. lutaf' pa.dfica.s". . 

No perlodo da formação lntelectllal de Na• Na. 9ce-lhe neAse tempo, corno fruto de re-
buco, dos primeiras anos de l'lUl' adolescência • 1 tó · llti é 
a>té ao início de sua campanha aLollclonista no m~moração, a ll s ria po ca. da poca em que 

viveu seu pai, ·a quem ele sucedera no Par
Pa.rlamento em 1879, o corpo de idéias assentes lamento bro.slleiro gravada no livro sem Igual 
no Brasil mal .!!Ofrcra. o reflexo doa embates na nossa. literaturfl: Um Estal!~tn do Império. 
!ntelectunis da E,uropa. co~tra a. escravidão Nabuco serena 0 seu esplrlt~ e, corno 0 li
do& P.ovos colonla.l!, m&ntlaa. pelai! potêncl&s dador que se retira. da s.rena., sai "sem amar
europt~ln.s. p;or e sem resl<en•imento'' deesa.s luta11 que o 

Qualquer pro..-ocat;lio em alterá-lo era lme- , contraste da J:~Cvoluçd..:l ihe fez chamar deo lu
dlatamente 11eguidn. por uma. reaçã.o cons~rva.- 1 tas paclfi<.as. Já. nã.> n1als provocam íle.mas 
dora. que obrigava ao recuo. O:t proprietários llnccncliárias no seu pensamento. os hinos à 11· 
rurais, e com eles os seus representantes no berd:>.de provindo& da. tribuna. !rances& e espa• 
Parlamento, estavam 1irme e ~inceramente con· thada!l pelo ventó nos· cérebros novos e ainda · 
ven<'idos que nil.o era. possivel desligar os ser· aquecido" pelo ealat' da indq.en<'.ênela da me
viço!! pesados da lavoura nem prE:encher os <'idade b 1-as'letra. dos melndos do sóculo pas• 
cargos rudM d!t rnecan:zaçâ.o industrial, conw sado. Recolhe-e'!! à vida lntelectt~al sob a for• 
o de alimentar as bocas das cn:ldeirns nos en- ma. meditativa, convicto, como melnncóllca
genhos de açucar, senão pelo trabalho ea- mente a.fl rmtt, de uue nad9. nos vale "recolhet' 
cravo. 0 despojo" "•lo~ deRlumbl·a.mentos da vida" sem 

De sorte que se combina.,·am 0 assenti· mais c~nr.ar com a. e.çílo "do ralo interior que 
mento das ldéiaa por parte da popul&çáo e o nos er1u . . . 
pet\Sa·mento dns <;la~ses diretora.s, para que Nabuco ê · cnt a.o e lllmplesmento o peneador: , 
aluda as malor~s esp!rltos não percebessem e ou, talvez, so.b 0 ~anto da crenÇa. religiosa que 
não ae d~sem conta da crueldade dos tatos I lhe ~etorna elo_ perlod r..a. m~r.lnice, o descren
em que se baseava a organização da. socje· to d?s destino'$ polltlcos. 
dade. <? cs.tiveh:o, dentro d_as nece~sidades o homem, como ct·latura., desapareceu da. 
econômicas q,ue o unpunham, na o a-par.ccla como terra em ,,no; ma.o· 0 ·~rqulteto, 0 pedt"elro, o 
uma. extorsao nos preceitos ,do cr.stlamsmo I escultot·", como considerava aqueles que, cou1 
que uma. cls.ssse pela prepotencla. persistisSe ele eatrut uravam· a vida da. pátria, esse mor
em manter: pelo cc_mt.·áriO, apresenta~•a-se reJ, sepultado em· suas idéUJ.s, em 1889, com o 
como uma. das p~ças o.~ um todo que ee oo~er- abalo da. República. 
va\'a em seu conJunto, sem o exame das o~~>t' te!l 
que o compunham. ------·------~ +e· ... - subordinada ao titulo "Resultados do Pr~ 

A sociedade bra~ileir11. assentaya ainda. na 
noção de fi na.! guia; no conceito de eM ta, .:orno 
reminiscência. ainda nâ.o apagada, formado pelos grama el!'borado de ·acordo com a Lei de Desenvolvi• 
galardões da nobreza, pela origem familiar, mcnto e Bem-estar CQ!onl::tl", publicou-se recentemente 
pela. posse das r!qnezRs: pelo prestigio irrelu
tãvel da p~oprledadc. O escravo ingressava na 
soclerlade, como co.iRa. comprada·; fora.. por· 
tanto, de qualquer' prerrogativa de casta na 
hieràrqula social e eubmeticlo ao dlrelt.o de pro
priedade de quem o adquiriu. A concépçãJ do 

um relat<irlo anual na Grli. Bretanha que delineia 380 
meios pelos quais os contrlbuinl~s britânicos estão 
auxiliando os pov<!s colonlalà a atcancarem n1elhor 

• nlv~l de vid~. 
mdivldun cativo era obumbr:t.dll! pela f!nneza Os programas de scner.olvlmento e em e•tar ápro-
das inRtltuições que só a~ fOrças morais eram vados durante o per!odo' de um ano terminados a 31 
capazes de abalar. Dai o eafOr~o titânico que de Fartl), custarão aos contribuintes brltlinicos .... 
Re fez necessário para remo\-ê-la como oen~n- 10.302.884 libras ealerlinas em doações e 324.6~ l!bra1 
mento ga!va-ni2:ado e até como fruto de refle· 
xão nas mentes esclarecidas. Nabuco cita a 
opinião de Thlers, a elo mesmo transmitida, 
do r\irelto das raças superiores já não de es· 
craviza.r a raça negra, ~m~·s do forçá-la ao 
trabalho, cómo a Holanda faz com os Java
neze3", nas su~s palavras textua is. Te•mbém 
·nutro grande pensador do tempo, Carlyle, que 
Ruy cognomlna· de uma glória da humanidade, 
se exprime de modo análogo, servindo de de· 
mnn strar como ê incom reenslvel o penRamen· 
t.o humano. O mesma Ca·rlylc que, dirigindo-se 
à liberds.clp lhe Indagava: "Quê nlio serás tu, 
para os bravos e Intrépidos, quando chegas a 
ser assim, para o:s débeis e tlmido~. 111als ca.ra 
do que a prôpria vida, mais imperiosa. do 
que a morhl, mais alta do que o ma-is puro 
amor?"; o mesmo Carlyle equiparava o r:atl· 
veiro a um direitn concedido à raça preta. o 
direito de ser fot·çada ao tr·s balho pa1·a nâ.o 
C(l.h· n& ociosidade. "0 Onipotente designou essa 
faml'!a. para servir", proclama ele. 

O esplrlto de justiça, a mais aprimorada 
das fOrças morais do hom,;m, e a noção de 
libet·ds.de, com0 con~elto e.·mplo de sentimento 
Inato, são, por assim dizer-se, os dois ú."licos 
fatores que se associnve m para s e opOr aos 
sentimentos adquiridos e à vis a t engo dos 
fatos. ' 

N!!-buco não estava. exime de ambas a,s in
fluências opostas e viu form~r-se em seu es
plrlt.o um mundo de contradições, pelas !déoas 
assentes a que assistia na vida bre.silelra e 
pela mentalld.ade nova que ele mesmo se orlara, 
jtl. !lil.t> s. de pie· .a de pór um f. raça .. mas pelo 
Pensa·mento noYo de conduta; pensamento ainda 
Informe .:orno Idéia pr<l.tica.. mas com base 
nas a!!plra ~ões da. Revoluçlt0 Frances~ . 

Ca!ara-lh~, por cr~rto, nn c.splrlto aristo
crático a. ex1blçllo faustosa dos s~nhores das 
fa-zendas, cor.1 at'! balxelr>s dP orata, as ioias 
de famllla, as carruagen!l ostentosamente ajae· 
zadaa, e de;>ols as pompas da cOrte. que con· 
duztm a.o deslumbramento e criam 'o conceit'O 
d~ ~uperlorldade à1 classes dominantes e, ...,., 
mcli!DO te~po. desenvolvem, • coullalidam nas 

em empréstimos. 
Os programas de lnvesligaçlles apro• .. ados, custa· 

rão J .652.1.69 libras. Para 001 programas d.e 4fien
volvlmento c bem estn.r e alguns programn.s de pe~· 

quisas. as colônias lntere~sltdas contribuirão c<lm r.erca 
.li e um s~xto do cu!to. 

As doacões e . empréstimos aprovados nos an~ 
ar.tcrior~s . alcn.nçoram 50.89l.S96 libras, de modo que 
a quantia total agora apr;:,vada ~'Omo parte ·da c::on
tribulcão britànlca ao progre&8Q colonial é de ... . .• 
1.\3.171.574 libr'as .. .Peste total, 41'. 500.000 libras serão 
empregadas na A!ri.ca, 15.l'i()O .OOO nas Indlas Ocl· 
dentais. perto de 3.000.000 nos Territórjos do Mcditt'r· 
~llneo e do Oriente Médio, 1. 750.000 no Extremo 
Oriente, 152.000 libras em Sallta t'l'eléna., 430.000 na 
ilha Mauricio e 173.000 nas SeYI:helles. 

O total de mais de 63 mHhõea de :ibras serA dls· 
trlhuido da seguinte forma: estradas de !erro. rodo
\' las, portos, avla~ão civil, e .servltas postais, 8.500 .00 
libras; planejamento flsico e recenseamento, três ml· 
lh/les e um ter<'O: projetos e<:anõmicos, inclusive agrl· 
~ultura, veterinária, . irrigacii;:, do solo, I'Onserva(ào da 
terra. silvicultura, pesca e dese:lVolvlmPntos elélricoft 
e lndústr1as, 17 .7~.000 libras; educarão. 9.750.001.1 
libras ; e servlcos tanitártos, 17.500 .000 libras. 

Dentre cs planos de expansão colonial apr0\'8dOJI 
durante o pe~lodo de 1948-49. 9 principal prende-se &<) 
dn~~envolviment;:, do Interior escassamente povoado da 
Guiana Brll§.nlca . 

A rer< lão setentrional de Bornéo, devnstada pela. 
guerra. dispõe-se a 1tplicar dois milhões de libra~ em 
atividades de reoonstrucão e tr~ mlih/lcs e meto no 
desenvolvimento cconOmioo. Cerca de metade Çest& 
som:t será fornccid.,. . pela · Grii Br~t:lnha. 

O relatório dellneia uma variedade quast" Infinita 
de melhoramento~ para as coloniu brll.àn!cao, entn> 
os quais g!.' tt)clucm ~ rémessa. de navio~ p~ra u 
Ilhas Falktand. raminhôes pa.ra as cooreratlvao aif'l· 
colas de 1-Iong !{ong, o ,.cultivo de sementes <le ~rio
guelra de alta proau~<'io ao norte .<l• Bcrnéo. uma 
eecoiR publica em Ocean bland. servi<:Qfl radiof6nlcos 
para ns Solornon6, expansão dos viveiros d~ cac&u em 
S. Vi~eutc. ensino de obstetrlcla em Barbados e L't• 
pr.ndo avlcola na Uh:> de Chipre. 

Estes, porém, são ape~ s algum; exemplOII ilo.~ 
im\rn ros e \"!lriados beneficios n serem parlllhadO'lf 
pel€>' povos colonla !~ com o auxilio de fun4oo. conce
t1dOS no to!lo O\i Çpl -~rte pela Qrli. · Bretanll&o 



------.,...-:'1""~:-::-~--~--....,,...."'!'"""':"'"""''!'I'C~~~m'!M:m"rn"'r.jiX'!~!::~~~~~~~~~J!:~~~~~~~:~~~~~~::~~~~:.~~·~~~~~~!~;.~!~~,.~~er connectaaa, ga a. te:npo de formar na. elite intelectual do mu pude à da at1>1dad.e pais a. a,lmejB.da. cla.~se de ltderes, incumbida, 
rm I<'U de- ~rem pre~nchld&•. por de econ•:mlsta, em qualquer pais de reparar nos!las f<l.lhas. curar nossos ma.les 

obr:t clá. mat•rlnl e de espaco. Em Maio de 1923, mo-Jt do mundo. . . 9 preparar um futuro melhor para 011 nossos 
a trnnl'('rlção de longos pcrlorlro de um aln<ill uma voz. o requlamcnto do Gabinete que pa&<ou Verei~< nas reeomencraç.6es da Conferência sucessores. 

estudo P'cllx PIICht'Cn, ror oode ~ &\·~!la seu en- ll •cr uma rcparllção auton<>ma, diretamente subordl- de Araxá que raro é o capitulo, ou mesmo a A. Cons'ltui""- Federal determina a. erin"KO 
tusla-o ~el• "csoobcrta o policial a• llno E! 1~ nnda no '• !ln1sll1rio <In Justt~· \'O!tando,- porém, em ~ i A él o lp • """' ...,.... 

.,., " ü " r.,,n . -- " - llg p .. o"' ne., em que n .. o se ap a para s econom o· do Cón•elho N·acl'onal "e Economia. Os r,-·'u· tra duzidos •m lf""U" "nat•!ha.n tlfl .• lf!Z?, d~ novo, a constituir uma ::lependênc!a em a- 1 a ·~ •uu 
• ' ,.,. ~ ' ' 8 : • · ~nuoa co" p 1 tas ou ~ préga o aperfeicoameuto da. sua cu - tor·es dA toc'as as· •tt~ 1'dades cl•mam '""' 0 'il-'" vida esplrltt•nl d~l mundo ,urol)f'O, '''llldO sln t~" direta com a Chefatura de olic a. t D d bl • d 1 lt d u .• ~ • ~ "" » 

dl•('tlslón todo lo qu~ de alli noe ,·Jcn~>. ' · , ucular- Lo~o tJepols de vitorioso o m:>-..lmento re\'Oluc!o· ura. CG e os pro eme.s a agr cu ura e a nlstérlc da Economia., ou, como prefere o emi· 
rnentf', ~tern., tr:bulnrloa de la cullur" , ~z~. n~rlo, SlmOea Corrêa to! af~stndo da dlrecuo do Gn· pecuária. do reequ!pa.mento industrial, da po- r.ent.e deputado Horacio Lo.fe:- em seu recente 
nunca pcnsamoa que JlU"de existir algo mc.JQr esta blnete. onde deL-rou ttat'Os acentuados de sua passagem. llt1ca comercial e d(; crédito,· até O · anseio dO 0 hrllhante discurso, 0 Ministério da Produção. 
Am~rlcn latina sémi-1>Arbara y ob3curn. . . Solo ue Em 24 de Maio qe 1~31, t•>mei posse do cargo ·de aper!eiço-~.mento dns noseas estat!stlcas, em to- o Banco Central, insistentemente recomendado 
ultramar nO\! pue<Je lltgar la luz. lnnovaclones y dlrE'tnr eteth·o daquela casa, por c'c<>lha do Dr. Bap- dos os setores as recom.endações, ·para que sejam pela Conferí!ncla. de Araxâ, é de necessidad-e tãó · 
ereadoMs; AOlrunent•• Eurcp:~ pu..tt> proporcl;>narJas; tlsta Lusardo, então Chefe de'' f'olicla, que tmha concretl.z11da.s, pr<:ssupõem a existência. de um imperativa., que sua. rea.lizo..çllo vel\cerá. todas 
v1vlmo,, por con,lgulentP, esperando la po.labra rlG · como ponto de honra de sua admlnistra~ão uma remo~ grupo de economistas capa2es·. as reslst~nclas. 
orden de su• congresos de ~.,blos... Y a.l. la Am~- delnrflo completa e urgente d~sse dcoartament() tão Foi .. ob essa Impressão que julgue! dever Esses ~ o·•tro• A-~oll d• a.dmlnlrtraç-ll.o pú• 
rica toma a su cargo lo. ol>r3 dcl proprlb desconccpto. Importante da Chefatura. { • 1 "' 1 _,_ C nf , 1 h ~ u " u • .,.. ~ ~ -
La verdad, ~ntr~tanto . es qui! aqui .tamblén -se cstudla, Qlopor llú P eu .. r O' ""' · 0 er.,nc a., na ora blica, bem corno os que resultarão dos an&etos 
ee trabsja, se crea. Por am-.:r a •as glórlns del vicjo REFOI~\!A ~APTISTA Lt;SAP.DO final d'O encerramento. Ulll voto de e.gradeci- d3.S entidades de olas&e, vão reclamar e o.b-
mundo, no le ,·amos pedtr que nos r•rot·ea de algo mento à. cooperação prestada pelos técnicos do sorver as turmas de economistas de nossas 
Interior ·a lo que realmente pGM-am:tS. Es natural la Pela prlrnelra ·vez, em t6da a sua hlzlórla. ta Brasil em todCJII os setores do conhecimento e fa.cu'dades. 
tutcls, pero, en lo que sco. po~lble, dlspensómoslu; cnt.cr a !llreçil.o do Gabinete de taen.tiflcac!io a um m\tito especialmente no econômico e socia,l. A 08 servi"OS de ~tprendizo.gem profissional do 
sole. as! Irmos ndclantanc•o. L-;s ~ongre;~ clenttclcos médico especulilzado no estudo das questões de me- moç~.d obteve o ap-~lo decidido da Comissão Cen- Com~rcio e "da IndustrJn em desenvolvimento 
de Europa no son. clcrtamcntc, nsamble:J.s Infecundas, diclna legal. Era necet<Eárlo atuahzar '!" suas insta· tral e o aplauso unânime dos congresslstB.li. é d • 
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que periodicamente se r~unem . .Reclben la Jabvr dç tala_ções técnicas, par:1 aumentar a etl~tencla dos se~ E' sugestivo que a primeira recomendação atrav s e touo o pa. s, j.. emonstrar:tm a que 
los ~ablos de la épocn; t'xnmlnan y d~puran lns nuevaa senl~s. aproveitando melhor a boa 'ontadc e a ca de Araxe., inscrito. no Capitulo I de sua l• ponto· poderão influir para o prestigio da co.r
tdeas. su obra cs de alto preclo. Por cl filtro de esos poc>dadc de. trabo.lho de todos os seus fUnciOnárlós, reira. de economista perante a opinião dos pro
congrei!Oa periódicos pasaron todus las grandes con- entre os quais existiam nlgumas compel~ncias espe· oomlssãcl - Produção Agr~:Pec-Jt\rla - apela dutores. Estes se sentirA< por fim Impelidos a 
qulstas de la clencla moderna. Pcro t>n América cializnda.s. e por Isso tol eS<.'Oihltlo un1•m~dlco legista para. o c&tabeleclmento de !1J.ndos de Pesqui- dar a. essa. função técnlc3. a. parte que lhe cOm· 
tambien se reunen congrcsvs cuyos lrabajos .debcmos parn dirigir a projetada remod~laclio. , &as", cotr.o condição para. a melhorin de nossa. pete no melhoramento dos nossos métodos de 
mirar con el mlsmo Jnterés consagrado à la v!da cs· Do me1,1 dls.cur-.o pronunciado na lnaugurac1i.O ~ agrlcultma.. Estes tundas devem ser constitui- or~a.n!zac;ão e produção. .... 
plrltual de Europa. Cuando el último Congresso de An· trr.nscrcvo o seguinte trechO: "A <·bra nqul reallz:ldn dos per cotações particulares e o!lciais nos ea- "' 
trvpologla proclamada el triun{o absoluto de Bgr. assim como o esforco despendido nesta retorma serão tabelecim'lntds de inve:;tlgaç:io e de ensmo As classe& produtoras do Brasil repeti~-, "n 
tlhon, el T~rcero Con11reso Clentl!lco Latino-Americano, , a,·alJados pelos f!Ue conhtctrnm as co.ndlções em que agronôm•co do pats. , mente, e por todos os meios 11<> seu a[canj':e, ri 
con el voto de los repre~~entnntes del Brasil, condennba mP. foi entregue o . Ga!>lnete de rMntlftcaçll!l, tunclo·l A pesquisa. é uma fun"~O que nil.o .....,.,e dle• tem procut'ado atratr a. atenção do govêrnQ' e m 
'Q antropomctrla, preferlendo como n1ás perfecto, nláP Mndo num prédio quase em rulnas, reduz1d0 a ser ,_ !""< dR. opinião pública. para a situação de dlttul· a. 
"mple, mejor, mlul nPcesârlo, menos · dispendioso y, uma repartlcilo t~urocrátlca sem ~s ln!talncões ade·· pensar 0 economista, , em qualquer .setor a que dades em que nos debatemos, devido à. t lta 
\:>bre lodo, rlgurosamente JnfaJiblc, clro método para q1~adas e desprovida até dos menore• requisitos de hl- se !'-Pllque. Ele ~ or.enta. e veri!Ica. sua adap• do formação econômica. 
la verlClcaclón de la lclentld::d de las rersonas. Y gl~ne. rom um atclíer fotográfico dos muls prlmltfvoa. taçao às rea.lldaacs. A pes:tulsa é . certamente 
'!11 efecto: fué el sistema dactlloscoplco el QUe triun!ó e onde fn!tava uma orgaut;,:ar.ão técnica mo(.lerna in· uma das maiores fôrças do muniio mOderno, e Na. evoluc;ãq da humanidade destaclf.-8e a. 
11t ese Congreso" . di•pensávet ao seu b~m funcionam~nlo. Nilo havia uma arma poderosa à dl.sposlção dCs paíse.; 11- J?<>Si <;-A.o cada vez mais expressiva assumida nos 

J<;ra ne~s.,ár>a a lnlulcã.o de uma grande lntell· sequer um almoxarifado para cóntro!e do material c deres para suas realizações má.xlmas, na paz como utllmos decênios pela. ciênela. eCOJlômlca. "' por 
~!!nela para avaliar, desde Jogo, o alcance soc1nl e o arQul\·o funcionava numa ""la ~ janela. sem ar na guerra. No Brasil, ond-e há tf-nto 0 que pes- saul! cu:tlvadores. 
'!ltnlftlco da genial crlarào de Ju:m Vucellch. Fellx n~ luz. onde os fun~l.oné.rlos arriscavam a própria qulsar essa verdade cresce de Importância e deve Uru11. das íalhas m3IB sensh·eis de nossa 
"acheco cedo o co:npreendeu. conquistando n•sim um saude. A publlcacão of1clal estava sus;>ensa há doze eslar 'sempre prese::tte no pensamnto dOS JO· formação soclo-polltfca. é a. a.usênct.a. de uma 
~~~oe C::~~ ~fl~;~·~~too edi~J~3n~;d~~r d~orm~sót~c d~~ :;'~o'ca~tefr~~ J~avf.!en~;'~~/l:l~;e~~es~:do;s~~~~~~'!1,; vens pertencentes a qualquer ca~relra, pois com mentalidade ecc:mõmlca. compaUvel com o pQ
\a Plata, e a glória, para o Brasil, de se~ o p;lmeiro c~rra tie <lols meses para serem entregues ao pu- ela se habiJitariio a preparar o engrandecimento rlod" da história da. hUmanidade, a qua pcr-
"'-ls & pôr em prática o sistema dactiloscóplro argen· bhco. que, por J.so, em obrigada 1t reeorrer a toda nacional. I encem"s. 
'lno, até enW.o repudiado em outros palsea d<>. Am.f· sorte <\e tntermediArlos, sujeitando-se à3 &ua.s exolo- ME-s, ,paralelamente ao clesenvolvimento das Como jA. o 8.1lsinalou ., professor Eugenio 
'lica do Sul. Nilo hll. mérito algum CQl procurar a rações". p u :sa.s no mundo fls!CJ. tere~ de eer desen- Gud:n. h.l. que distinguir os palses em qne os 
-.>mbra de uma àrv re jó. cre3c!dt1.. Ver, entretanto, na Afranio Peb:oto, produzln<!o a '>racii~ oficial, disse; j.,. id?. ~iB que SIJ taz~m junto ao elcmo:onto htt• timanelroa da náu econômica. "iio economistas 
wnent. peq•••nfna. a Arvore lulura, cujos brac<•• Boptlsta Lusardo, t11cnlco prov.do de nua. carta.$,, ma 0 em suas dlvers9.s ma11:restaçõea. Esttul, !i· _ como nos Est.o..doe - dos outros em que tal 
.,.Iam alargar-•~. e· R \'ez mat~. t! sinal ue visão prl· e vo•: ls~o. 11 altur~>. de pr<'»senttr !Gdas ns multafi e ca nl sob 0 dotnínlo do e()(.nomista., nã.o acontece. 
'llegiada. Vucetlch nos deu ll semente; Fellx PachcC(' çc.mp.exas necess1dadPs da h!éntlflcaçào, chamou ao 'A fim d" vos dar uma. 'déia de quanto tal Longa. e doloro~~a ê a. experiência brasileira 
" plnntou. Os tJ·utos nl ~stilo. pc.sto d~ diretor um médl<'O legista, t~cnfé<l e profes- " !ll • c' f ê , d Ar 1· 1 O Brt,s!l é hoje, lndl!cuUvclmentP. o pais ame· &Or, cRpaz de s~rvl-lu compl~lnm~nte. E a •lmplea pensamento se In trou nn. on er nc.a e a.- nesse par tcu ar. r ' 
't>~ano onde mnls se desem·olveu e aperfeir.oou a dac- e modesta Identificação <los reincidentes deu nlsto, na xá, Cltarei de relance o.Jgumas recomendações ":R classes produtoras, atr~~o\ ea de seus pro
tt:oscopls, para prestar reate e a.sslnaladoa servi!;Ol! à 1<\entlflcatão total, sem qualificativos. E não foi pre· em que, ostensivamente ou de maneira Indireta, nuncta.mentos. coletivos e d<r congressos como os 
J11atlca e a à SOciedade. Em n~~humn outra parte clso sair deste srcâico pn<:<>. que foi o do Marqu~s de se exige a presença ao economista c do pesqui• de Tet'esópohs e Al'&xé., múmeraa vezes tem 
o" mundo é o m~todo argentino util izado, em tão I.avradlo, e de onde pela anclanldaàe lncorrlglvel tu· sador. procuradO' fazer ouvir sua voz no sentido d& 
largo escala, pois entre n:ls exlsie, pra ticAmente, a giram admlnlstratões e tribunais; aqui mesmo entrou Na Comissão ela Produçlío Agro-Pecuária &U• !ixa.çll.o de rumos seguros pa:-a a economia na• 
ldentltlcarll.o obrigatória para todos os habitantes d. a mocidade, a ordem, o. conr.-to. o bol)l gOsto, quaoe o geriu-se a urgêncht. na crlac;âo de' cadeiras de .cional, protestando C'>nt1<L o empirismo das 
1'111•, quer sejam !!acionais ou estrangeiro~. lux;>, c"rtame~te a técmca e a e!lc•~~c1a, e não ape~aa spctoldgia e de economia. rural nos our6o11 pre· soluçõe$ dos qUtl, sem a. deylda formação es-

/ 
JDENTI.l.ICAÇAO NO Rió DE JANEIRO pura uma restrita. ide?,tlficacão .,1\U, uma 1;2ert~tla universitários e · universtUrlos, de acordo -com a peclallza.da., se acastelam nas torres de marfim 

e coRi'~~~~~31df~~~~~~~n~sâ1m se rererlu lls no,•as lns· ~peclallzaçâo dos_ respectlv!;S estudos. dos gabmetes bUt'OC!·áticos. . 
A ldéta da Instalarão, no Rio de Janeiro, de ·Um talaclli!s; ·'Obser\'al as remodelncõ"" por que acaba Na Comissão c.a Produçao It~~llStrlal, eome- Dat o seu interesse no formaçA.o de têcnl• 

y;n·lco de ldcnliLlcaçãó baseado no sistema de Bcr- cl•! passar este velho edlfklo, No:al o colorido. das • ça-se por vori!lcar que uma polltlca. de reequl• cos, o Incentivo aos cursos superíot'es de eco
\Ulon. tol lançada, pela primeira v~~. em 1!l89. sendo p~ rcdts, a nlstribuicüo de lu:;;, a <llsposlcão dos móveis, pamento e desenvolvimento d!! nossas manuta• n<>mia, contabllldade e · atuária, nesta ca.plta.l 
lUe a iniciativa I;Oube ilo Dr. Henrique Monat, qu•l o ar de rejuvenescimento com que ele \'Os olha e proõl• turas exige um levantameuto estatlst.co prévio e em todo o Brasil. 
~mel1;0 tratou do· nssunto entre nós, RpresPntan<l<> tamente teN>is chegado A co;wlccào d~ que não só um das necessidades ·e recursos disponlvels. .... . ... p 1 t 
ltna me:nórla ao então Che!e de P.ollcla Dr. Sampaio tt'•·nlco pr<"Sldiu, com grü\'C sabed~ria, o seu apare- Bem sabel.s que todo levantamento estátfs- .r~m dcpclmento prest...uo ao ar o.men o, eo-
i'c;raz. lhamento material, mas que trunb!lm um esteta, um tico terá de ser teito ~em a indlspansa\"el coo- mo em grande n<lmero de proposições e dlscur-

Em outubro de l894, 0 Che!e de Pollcla, Coronel h<>mem ue gOsto aqui colnborou com o clt>ntlsta e o peração dos economls•as ~lelíl dissO a indús- sos, venho, como Intérprete_ de minha classe, 
lfar,Qel Presclliano v dladào, resolveu Inaugurar, no ac!ministradot', no milagre tran>!ormador das rulnas. t 1 - . dl • ·• b "• nt blll chamando a. atenção do p3.•'l para. o trabalho 
~:0 de Janeiro, na R<>pnrt!ção de ~ollcia, a ldenlffl· No primeiro Lndar eotll.o funclo-,o.ndo com ronfOrto r a. nao pone prOffi'e r sem uma o .. co a " t·eservado n.os profissiona1s d3. economia, J'a. 
!>1~1\o pela bert!lhoMcem, sob a dlreç!lo do Dr. Thoma;;. e Iargu~sa lóda• as dependências < >t adminlstratAo, o dade lndu~trial, oem 0 levar,tame~lto dos custJOs construç/lo de um mundo melhor e mais te-
l'..l<eJhO, 0 mal~ antl :;;o doa mc(!icos legistas e che!e gabinete do Diretor. salão de espera, der,endtncia• de produçao e o entprego generalizado d~& pro- Ih:. ~ 
:..• Ser\'lto MMico Legal. · saniUrlll!, secção de estallstica, •ala do3 armários cessas modernos de organização do traba.lno. Tu· 

Houva por esaa época uni. Incidente entre \lm dRctllosróplcos. a tdent'fica~::io c!'lminal e a secção de do IMO EUpõe o economista no lado do iDd.ustrial. ~tl mo ~ermitlri& ainda. lembrar o esforço 
Jtemoro da Promo or!:1 f'úbilcn e 0 se, viço Médico fotograUas judicial! . •·o .. Arqul\os do Gabinete estão Ncs laboratórios técnicos de pesquisas junto à9 continuamen: e desenvoh·ldo no sentido das pes
\l;ogal, provocado pelo Dr. lwuato Currni!, 4• Ad· s~ndo publicados e quatro \'Olumes ~á !oram l!nJ)t'essos indÚ.strit.s. e nós lnstltutc que se venham a quisaA econômicas. O Instituto de Economia 
,._.nto, que dirigiu ao Sub-Procurador um ofh:Jo no altJ agora. FOI criado o o.lmofar~fado e a b1bhoteca, fundar para 0 me:hor conhecimento das maté· constitui um atestado •·Ivo da sua. lmportA.ncla., 
taal dodarava que o s<:rvi''O de idcnti!lcacll.o era <> que funcionam também no prtmeJro andar. Está rias primas e est·~do de seu aperfeiçoamento da. seriedade dos estudos e da necessidade a.b
' lala precArio pos•lvcl, na Capital Ja República. send< ser. do organizado um lltur.cu" • • pode deixar de have- um departamento dé sotuta da 11ua. cooper-a,çll.o. As classes produ· 
\Ue o Gabinet<.< Antropométrico c.xistenlo não preenchll .Em 19:J4, reuni no Rio de Janeiro ~ técniCO& ~~gnomist:.\S - tQra.s consideram um serYiço prestad,o ao pa.ts 

fil, !O d ti d 0 5 . J.\t' dl Le 1 brasileiros pam tomarem parte no Congresso N&· · • • 0 eatlmulo que leva.nt a. esslls pesqu~sas, por 
~ qu-: .!t~;; an~a ~'~s~a d~Pen~~~:cona ~0~0 pró~~~' clonal de ldentlflcncão. O p~fessor Afranio Peixoto, Eis porque, ·. em dlyersoli itens relativos ao melo do Instituto em que se vem sagra.ndo 
trfesa, cor.fttliava que no prazo de dois meses, de no discurso lryaugural, ài•sc: "Há t:·ês anos, nomeado desenvolvimento industrial, IIB divisa. o perfil do nos concla.vcs internacion-ala oa economistas bra• 
bnel~ a l!'everelro de 1895. s6 se haxia feito ali uma Ltonldio Ribeiro, dlretcr do. Gabinete de ldentiCicacão, economista exercitando orientando controlando sileiros. , 

lmica ·ldentl!lracr.o. A nova repartição, a que tudo pelo Chefe de Policia Bapllsta t;us,.rdo, fui chamado, e apurand~ os resultad::m dO tra.baÍho Assim é 
como m~slre de a mboo, a falar Juma testa. de con· · • \_ 

falt.ava, Inclusive regulamento, teve pouca duracii.o, gratulPt!lo de seus amigos. Tanto os. conhecia, tanto quando se trata. de crlll.l' planos de valor!zaçao 
d~lxan<iD de fllnclonar em :lE95 ,em . virtude dll uma Jll f!BUmia do meu colega e colaborador em ASsuntos regional C';t do aparelhamento e zoneamento dos -

• . . 
port&rl& do Dr . André Cavalcanti, Jogo que as;umlu a ~nt o u ano u ainda de um plano er:!l de Ch"ttnura de Policia . . de Medicina Legal, que me aventurei à profecia, e c- r s . r o s, to 1 g Ante ta.i~ t·ef!'rêne!as. podei!l ~ata.!' certos 

Norr.eal!o Che!e de Pollcla ·da Capill!t Federal, em dl•sc então: s~rvl<:<>• de Medlctna Ugal, de Justlç& locallzação indus ria · C!o apreço que dedlcamoa à vosSa profissll.o e 
:;-.; de Julh•) do m~~mo ano, o Dr. Brl\sll Sil\'ado aceitou P~nal, de •eguranca ~t\bllca. de de!l'Ocracla, de clyl- Recomendam-se tambem conselhos técnicos dos votos que fazeinos par~ oue efa. encontre 
IOf;.'O o ·cfereclmento dos Drs. • So\lZU ·C'.omes e RenAto ll<cade - ets 0 que ~ejo Irradiar co Rio de Janeuo ~e ámbito- r=lo11a.l para. ~lanejar orientar e 119u8 rumos <leíinitivo•, -.ue• no· toc•nte , con· 

l ã ! para o mundo culto, que noR àà oe Imitar, com a • . c'i . ' • tlll c -. • ~ "' 
Carml para, •em remuncrac o, fazerem unclonar crl••cão do futuro Instituto de"'J:rlentlflcacil.o CIYII e res~ar assistência às in ustrla.s q:le u zem celtuaçii.o social, quer no que diz respeito à 
ae novo ,o Gnblnete Antropométrlco, n~t Rcparllçiio Criminal. Esse Instituto nllo deverá. apenru; servir à materias prJmas e recursos ~llgl(;mal.s. bem como poeslbilidade de exerdcio pl"''!lsnlonal. 
Centrá! da Pollcta. Or~Zanfzundo· 0 Servlco de lden- admlnistratilo pública, s~nil.O que !ui de servir t».mbém para. o aparelhamento ela ll.ldusttl!l. da pe&Cf!-l Entendo. cvmo um tle VOI!SOI! eompanheiros, 
tlflca~!!.o Judicld.rià que Iniciou •etts trabalhos nos pri- à ~1bda. Com efeito. iderttifica~ão reune Antropologia. pe~:nulsas &Obre rlquesi\S extrativas; plano& ue dué a. VOI!SI! profissão abrangerá. várias modall-
rr• ~lros dias de A!:(lato, Instruindo· ~;e • o pes:ooal pam E d 11 1 -, i ~ · l d 1 t 1 id d es.;e s·ervlw e sen<lo na mesma oca.;!ão organizado 0 e .tnoerafla. A act oscop a, que e apenas um ca- aUXIliO flnance ro .. lndustr " a e e r c a e: a !ldes de prorlaslonais, · ''desde 0 pesqul&adot- da 
&e!J rc.gulamentu h. terno. pltulo upr<wei!a~o c:lesses _estudos, Jã se aplica a pes- determinação do valor dos in,·~stimento~ das economia. tt'i'>rics., 0 !lnallstl!. de ecOnomia. pú• 

elas a tra nsrerllncia do Gabinete Central da Polfciu prmctpalmente, a dJferencla~ao :I~r.tfti~a da.s raças O planejamento em todos os setores é o n.ômicos e o assistente técnlco-cconômie.o dar , D t ã · · · . d lt~<mnnas. Jâ. M. uma dact>losCOpJa. etnogró.t>ca com • ,. ' 1• p 
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h uma No primeiro relatório os d!retore• dc~sc serviço Q\;IMts sôbro:: a mt·estlgncao da P!Joternldade, · pelas . pos- empresas de serviços públiCOil de eletrlcidede; e l'llea (' p<•l!tica econômica., :tté 0 orientador 

propuzeram ,·árias modl!icaçiícs, destacando-se entre s{HI& relaçoes heredltárlns d~J!l tmpressõe.w digital~ e,, un1 plo.no nacicnal de enert1~. e organizador de g1·a.ndes empreendimentos eco• 

para a Casa de c cnc o, o que conscgutram qut:n ..J Wllder, com Schlnngenhaut.eli, Latte e Colllns. No pr':lCe!>SO preronizado, pela. Qonferenwla. a. f m de emp,..esas. Acredito que 0 progresso da eco
Chefe de Polícla 0 Dr. Enéas Galvão . Era então Brw;il, pals de tres raças primitivas ., misturada•. paio prt~parar n'>Va fase. naugu .. ando uma economlr., norni.a. brasileira. está. no desenvolvimento da& da<le 
ct.e!e do Serviço, o Sr. Luiz Ribelro. Jã nessa época, 1 ã f t M 1 j m to ôe i dogacão ACO • d " sem 
0 Gabinete estava dlvJ.ildo em• duflll s~çOes, a de an· de. lmigra~il.o, é de ldentlflca~iio ·1•le c~peram 110 uc o or e. as o p ane a en sup n ~ • ~ • ompresa~ pnva as . sÓld 
lropoJag:a e a !oto,.râflca. ta:s oroblemas" . · nômlca, se;mra e bem orientada. cons1dero, todavia, fundanlentat qut' ta.ll~~emp 

Em 1000. !oi reorganlznda. a Policia do Distrito nr-o ~,':,~.fa f,~~;r~~ ~~e ~~rd'!;• ~~ui~r~ô~;~~é ?~rd~ Nos outros capítulos,, multas l!âO ~ fu11- cl':'mo ocorre às demais profissões llbera.!s, se- ele 
Froeral, tendo-se dado novo regulamento ao Gabi- prrvl:;i'lo, porque ao homem que ••to fez eu conhecia, çOes atrlbuldas ao econom.eta, pr,ra que ~e c!e• .1am etn leis reconhecidos oc VOA!!OB privilégios nloni 
nete de Identlflco.cão, no qual colaboraram os Drs. pois 0 idenUficá.ra, mora lmente. como ca!l&Z de fazê-lo. tivem as uco:ne;:J.dações :..uresentadas. e fixada. a. vossa carreil·a., não tanto pela. 
lolelo "'lattos; ~ena lo Carmll e Sou~n. Gomes. A parte E•tA feito e está julgado. Já dn~u 1 sa•ratn obra e Bcstn.r:a cltat os titll•OS desses empre<-ndi- questão de sobrevlvên~ia de uma cla.sse, co· ~mo 
d~sse regulamento que se refen! ao uabinete está esiudos que sagraram. na It.ãlla, " Leonldio Ribeiro, m~nto&, sem outro comentário : Banco Central, mo por força dos alt<•s Interesses nacionais. Já e 
~Siilm ' redlgldr•: "E' lr.stltulda a idenllticacüo antropo· tilular do Prêmio Lombroso de '1933. laurea que, pela Banco Rural, nanco IndllStrial e Banco de ln- Pelo vc.sso trabalho vos conatltulste pio- qu~ 
métrica obrigatória dos t6us presos. de aco1·do ' cvm · 0 t d 1 d 1 1 amur o alst~ma BertUion. Para cs respectivos servicos ha- p~:melra \"1!2. ·;em à América do Rut . lnstltu o e ve~tlntento; Trata<\ns de Investlmeutofl, Polt- ne ros. e um9. gra.n' e empre ta.da, como ''s 
vr.r5. uma seccl'.o no. Ca•n de Det~Jncão: 0 servi<:<> I<lrntlfice.cfio está ~r;ado. Nele se e>tud.'' ngor~ tam·1 ti< a. Trlbutâria, Reestruturação da TarifA. Adua· prlme1ros repreoenta.ntes 1e uma nova. pro!is- dlç!\o 
de tdentUicn~ào serã secreto. Só à Policia tla Capital, b(nl a Antrorologla c Etnogratto. crlmmals. uó nos nem~. Plauo de fortaleclot:nto do mercado in• são liberal sur~ida ante os imperativos lne- em q 
dos Estados ou do estrangeiro, nos Jltlganteil, aos í~lta 0 regl~tro Cl\'ll obt~gatórlo, :>3 r melo da ldenU· terno Tra·.ados de tomento Acõrdcs de Comér- httâvela dl!. própria. eVQinçâo. Multo de vós. 11. m 

flca~ao dncllloscóplca do recem-nasc1dO, a geral ltlcn· • • , _, de•d h li. 1 1 t ,. .•• 1 · Juizes e ao Ministério da Justiça poderilo ser forne- tlUcação civil. Por in!clutt\·a de I.eonldio Ribeiro, elo internadonal, PlenO!! cte prop::-gand& rac.on... ~ e anos. agua" a.rn pe o momen o em qne ,..u. ... · 
cicia., cerUdlles, fotografias ou flchas de ldenttllcacão". túnlcos brneilclros e peregrinos os:ão agora reurudoa dJS nosao3 produtos de e..:.portllçao. mais ainda pcssam a.ltea.r a cabeça no ins- dade. 

Tendo deixado, em 1901. a dlreçii.o do Gabinete, r.-.;le Cc.nRI:esso. A eJtllndariizc~ão dos métodos d~ Foi por fim sugerida a convocação de um tante de bater .. se por suas prerrogatfv·as. si me 
O! Drs. Souza Gomes e f'.enAlO C:armll que ha\'lam · d · 1 · \ 1 t d E 1 1 ele u ldenllfloacão criminal e c1v11 ara um prcst :;:to novo e,, ~:upo de ~urlstas e ('con·'m stas pn.ra o ea u o m nome 'os met·n comp:;,n lOiros da.s Cla- .
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procurado melhorar aquPJa dependência da Policia, ulve;:, lr.terne.ctonal, à .daetlloscoplJ., no Brasil". · e tlxa~. •o dos principias •· norme.s de polltlca. •e1.1 I~rodutot'll.s, eu me coloco a. vv· s•o lado, 1 U "' adquirindo, A sua própria· cu; ta. parte do materlnl ~" " ~ 
lr.dlspensá.vel A exC~Juc.'\o dOi s~rv lcos, !oi nomeado econômica internacional A serem propostos pelo pronto o. lutal' pela vo:;sa. causa, de sorte a para. 
o Sr. VItoriano José Bc!lo, que n<'nhuma Iniciativa PREMIO LO:•IDROSO o.;; 1933 Brusil. que vos seja feita. a. jus~ica a. que tendes di· ttrc.no 
teve para melhorá-lo. Em 1933, tomei pn~te num concu"so mternac!Onlll. H~ pouco os vimes formando, ~om os f'ngc- reito. · coln c 

Foi logo mdtcaclo, para substltt.tt-1•), o Sr. Fc!lx nn It1!1a, e eis 0 relatório que me concedeu 0 nhtlrüE ino.ustrials, os laboratórios de pcsqui- Em minhas romarias clvlcM pelos rincão.; r:~vcm 
Pach~co, a quem o Gahl!Icte de ldenl!flcação deve Primio: "A Coml~süo encarre:;a~l\ de toniertr o sa.s. A~ot·a, é cbm os jurista~ que se devem unir, hlals dlstsntes da Pátria. comum, eu me tenho lhntl'l
l>rande parte do seu desenvolvimento . Desd~ que ns- "Prêmio Lombroso de 19:J3", se .ompraz, antes d pua <'Olaburar no traçado ç;p uma politlca. inter- . encontrado fre~uentemcnte conl~:lsco, ban:ld· pr.rtld< 
&umiu 0 exrrclclo do cargo, Iniciou uma remodelação t•1ao, pelo· grande. número d\3 estu liosos que este ano nacional. em que não permaneçam d.lvorcladas ta.utes de uma. nova era, JroVêru d,, repartirão que lhe fôra · enl~egue, trabalhando a h 
1avor da substituição do sistema Bertlllon pelo de se a presentaram no Co:.curso, rcjubllnnrto-se que o na nozmas de direito das realida.d.ea econômicas. Vossas legiões, se bem que não sejam nu· Was :J 
vucetfch, travando polêmicas que se pro:ongaram .. e "Prêmio ·L'lmbroso" haja suscitado !Ao viva simpatia ObJetiva-se a q.xe a igualC.I\de j1.1ridlca., há. mui- mGrOIIas •e vêm detln'nd 1 !lb 1 :soberal 
<la• quais saiu, afinal, vitoriosa R causa que defendia, é largo lnteri!sse . • to pr..;clc.m•.da, não traga em sua concretlzaçll.o a pacidad~ Q pel idea.Il 

1 0 
pe a 1 ~a~ ptoe a. de~ lament 

QUl" ~ra ·a da ldentlflcncil.o petas 1mpressóes dlttt"Je. A ComissãO, ·apeo:lr de apreciar grandemente o permancnma de uma slt'laÇê.o de inferioridade que as c'o~•tlot smo e pe 0 a en nlio P• 
<> x Pac 1eco JlUb aou ent!lo vários tra alho3 • ~ o " • e · de .s\1-Jelçáo econômica para a maioria das F ll l 11 •·•lor ddsse• lraballlOS qu·• r.'e ·,l~lona a titulo de ~ uem • . • l)Osto 

sobre o sistema . argentino; destacando-se dentre eles hunra, decidiu un!\nlmemar.te cunferlr' o Prêmio ao naçôc.s. ~e~cendo uma prof•SG§.o : .. ta.mcnte slgn!- eis a 
"O Problem:l. <1:1. Tdrntl!lcnclo", prefaciado pelQ Dr. p1o!cssor Lconidlo ltlt:a•ro, úo Rio u Jan~ii·o, Bras!!. Eis porque, dedicando ~m capitulo espe· flcatn•R. par3. 011 de3lfnos nacionais, pP.nnlti _, diss1 
Mareio Nery, "A Reforma do Servlw Antropometrlco", lnt<r~~l>~n ~; :a'i':.~ld~~uf~li~~~o. ~l·"!;;~r~~f~enn~ ~~ clal ao ensino econômico, a Conferência de Ara· que VO.<; tcllclte pela tenacidade e pelo e&pi- fla.n~a· 
=eJ!~arno~mj;,~n~ti'iei~s a~~g~; ~c 11f;';~~~~anda que !e< unda e Imediata re-alizaçlio ,.,,J t1ca que não s~ xá rectlglu um voto no sentido do aperielço~- rito ccm'b~~oth·o que revelal.s. Oonccdeí-me, ta.m- eóm~n· 

Em 1903, em virtude do Deci'eto n. 4. 764, de 5 t.mita no pres~nle, porque se projetrt no 1uturo. Ter rnento do ensino das ciências e.conômlcas e a.d- bém, :l. hourr. de ser :un companheiro dl! vo.ssaa rnu1'-o0 
d<! ~'cverelro. 101 dado nogulamento ~o Gabtncte, que oq;anlzado e feito funcwnar, com ' acllidade, no Ins· mlnls~ratlvas. h~tM nêste Instante d:" mob!lizaçll.o de es- trado 
tl•mOu a denomlnac;l.o de "Gabltiete dé Tdentltlcacão e titulO de Identlflca~ll.o, uma Secá:) de Antropolo:;:ln • forço& para. que, o ma!s cedo posslvel, vos sejam Se 
Estn~lstlea Crirnlnitl". sendo, enüio, Chefe de Policia ('!lminal, e haver já tirado dela, 1 esta <.ora, os pri- • • reconhecidos os àlreltos conqulatad~ pelo v011s0 se ãe 1 
o Dr. Cardoso de Castro. Nos melhoramentos lntro· n~.-iros resultado~ promiesotes, é tat:> qu,. rasga para pa.saado. pelo pre.1ente e em funçAo do !uturo. \'feto , 
rll>7.1dos figura n adocão da Impressão dlr<ltal nas E\ Anlropolcgta Criminal, no Brasil, um futuro e per• P•rft ~ ren.llza~'"o d tAo dl"e-e• ~ 'nlpOr VDIISBG reuniões anuftls ~·lbllm-"•• • s~ 
1 tu é I ~ n.!t(' desenvolvimento fecunC:o, em 11ova,; pesquisa " ~. o Ya e .". ' ·~- v • , " ~ • ~- """"" nw - - um p:· ~~~Ú;a ~~tr~?b: 1~;'~eco~ara. nut~ntlcá-las, por lnl- ot.•Bervoçóes e aquislcões. Porten to. apeoar de certas tantes f,tnçócs1 o econom,Eta precisa sent:.r-se mana do Economt.sta, se Vt'm processando hà tto & 

A <hlclilo~('()ptn triunfava 0 Brasil. sendo então rtservas que Lconldlo Ribeiro formul a, uo tr:1tar os 

1 

prf.pat·<&cto. mUlto, com a. maior regularidade, ·demonstrando flrma·l 
a<lqulrldos dois nrm:lrtos Vucetlch, !•ara arquivo de pontos de doutrina desenvolvldON ••tste• t·olumcs, Não basta ao economi~ta trazer no bolso o um a.lto C.!Spirito de solidarledad' de claS!e e não ll 
>nulví<ll!all dactllo~cóplcas. um ilrmárlo para fichas C'•miss1í.o fot unànime em conferir-ll:e o "Prêm1o Lom- di'IJlomo. lP.~al. Só atingir à plenitude des&a es- vivo mterêa..~e pelos problemas nacionais. uerecrt 
alrab~tlcu e dois outros para fotogmfla$, com capa· 1:1oso de 1!!33", d~monstrando ass•m a largueza de \ peclahzaçá-:, o que lhe pos~1ür a mentalidade. Até nleto enoon~ro.reis motivos de utanla. clara , 
cicllde pura 10. 000 chapas. No mesmo ano, a Po- vl&tas e o critério Imparcial em 'lu" se insp>ra, par!' ! N< s·~es últimos &nos \ So ternOfl tclto rllnâo Constituis 0 grupo sólido e coeso de uma pro· monst.1 
hrla de La Pinta ofereceu ao Gabinete do Rio de Ja- n ('()nc?ssão do "Pr~t;JIO Lombr..Jso" · .A ~oml;s~.(): li dEc~ejm, pr.J;mgnar, cootr,bulr, con::lo.:nar e or- fissão, única. que <"letua, enl tôdo 

0 
p~ 1·. , A•te prla e 

ne>ro U:nll mesa dactllo•cópl<'n. r!ra. G.na Lombroso-I crrcro - Pr.)f. &ugg<>O .Ramo.-. ~p,:llz:u o vrepa.r'> do ec.o •Omlsta.. Podeis depõr ~ ~ .,., E' 
~;m l~:;. reuniu-se no Rio de J:4neir) 0 3• .Con- MS< - Prol. Mar<o Carrara. l so·:re 0 o.uanto tem t!do t'!'lc:r.nte a d<!dicacílo de Interessante movimento. Aqui os seus compó· 

Jl'l~~ .o Clenti!IM Latino Americano, onde um· dos I - · n~ntes podent vir capt~r as hMI'n.ontas co- ramen1 
temas or.ctala rra a quest1\o dn ld~ntltlcac:ão. espec1al- ·· • •·• um ~1 upo de bras!le lros, que íU:ldam c apertei- mu?s• para depot.s, e6paraos pelo mapa brl\• I". a tu ta 
mentc " rompu>" elo entre os metodos de I.:crtlllon e I ' r.• ~m ~<s es. ,o!as técnicf.S e as de Anslno superior. sllelro, ms.nterem & mesma Elntonla de esforços d.e ma 
\Lretic.t. Jl'cllx l'achcr.o aptcsentou um trabalM mos- Em Outubro dP. 19 :4, c!em•tl·m~ e~ "ar;;o de DI· 1 n•.tn r.abels como er.obreç~ R. cult.ura bmsllelrll nurn trs.baJho que ~orresponde à. ver-dadeira do ~r 
tr11ndo 111 cxc~l~ncln. do sistema dactl!osrof)lco ar- r< ~or ao Jn.tt .ulo de r,t e~tl tk~cho, cuc o•;u,._ta d~• , 

1 

~ s: " movUuento surgido da m \c1atíva, adlen- orquestra~~" de ideais lo~J<>amente o.ca.lent•do.s. l'ilc.is: 
iN tino e s:~!lcntanrto a necessidade da cria<;i.oo de t1·~s J l nho ae 1~>;.\l , ocndo BubsUtuh~., po:lo .Sr. Joté ta,ldo .se a aceitação das pcderea rúbllcos, pf\I'a r~ "' " se nu1 ~;ablnetcs lntercnnttnentals. Julio de N~t· : es, de~~ ~~- ~ ' :·rqU•!S de ~urvul t!O. 'f<{lg<> ttmc Jllilrlo l<•cnlco d~- rtuE' n !lo S'lja o Brasil o úit!ma......- da Américe · Vejo, entre n6B, nlgu:nP..s das n1ala expres- rel.s cc 
d. ndo ponto de \lsta rontrárlo. di•.;e: "El ocrt!llo:Ja,>e C:lcla rcparuc.>o ""' l'ol!c1a C1vil ~'' Z:.1Sir1.o Fcdc1a1. li f.a•ln,\ a cuidar com carlnno do rnelno superior slvas culturas espec!al1zad.~JD com que p::de 
qu~ eo un Msh•m., juatllm~nte general!•adro vn In cuJ t:~ da c~onoruia, cor..tar o pais. Mestres universitários de longa. 
Europa, oe•d~ que lucntltlra nl rclncid~nte, ai !ugit!vo ~------·--· +-Q+ ----------- 1. o ecouomlsta. é forntll."O ""adatlvamente - e:o::pc~JI\ncia, publlclstas e con!eren~tatns de re-
i ai enruusado. rl• ve ser r\cclar.o.do lnttmat•lo:tal; en " ,.. " 
cnmblo la dactllosropla as1tada y e:o.>ta no <S un ••• _ Técnicos rspcclal 'zados em assuntos eco- j n,.s faculdades ~uperiores de ensino. ~conõm1- nome. tl'l\4t!ZlllUdo a tlor:!çáo do vosso eaplrlto, 
s1~:~m\, porqu • no hnl t lstcmn •e un ,010 C'Umpo nOtnicos dos Estados UnldQl! e da República l!e Cuba 1 co e nas quo lhe. são comule.mcntares, .ws ins- lrman!lm-sc com os diploraado~ de há. po::.ueo 
nenle". O P<Of~s\~r ~!,ria Te1xelra tam•Jcm elogJc.u In cwrüo c0 nversacõcs sobre um meto de se chegar thuto'> de peaqut;;as eCOIJ~nncas e soelals; nOI! num .congraçu.rncnto n~ ob::ervacl{) com !re. 
o método ae \'ureHch. c fOI !;>;:<> a.,.c,·ada. a r•uriiflo a urn acórdo de lmp0 stos entre os dois pnlses. 1

1 
?:'11··ín"\teS • l<cnlc<H das re.J, rtiçôes e elas entlda- quénc1a. entre oul•os grupc".õ p~ofi,slonais. 

de um Congrr •o Foliclnl, QUe se • coll:zou. logo depois. Inf•>l'mou o Depa tamento de Estado Que as d. • , d<'- d~ clnsFe; na3 comlss6t\~ de estt do orga.n!?.n.· 'l'eudes ~e:npre rrea~nte o dlna.mlsrno da 
•rr B•·· nf>A • ,,., '· 'm Outubro de 1005, ~cn<:o Fcllx ' ã h Se 1 ê lo d 1 li d bl d t lld I 1 •~ I Prch('<'() C\ r"P"'cnt• nte ot!clal d:> Brasil. No Con- ct:ssues s~ m,cJar ·' em reve. : ograrem XI • ; c..; pltT'11. a so w; .o os p~o ema$ a a ua a- e,· o uç""' Jtn~l!elra. cujól.'3 falh~>s t r.nto ; 011 et·· 
,·<nto lntc.-nauoMl bul-Amerlra no, ull C'l!l~brndo enLi\0, o~ projetos tle tratado feriJ.o submet dGs A apro,,., d..:· E!. fX'r J.m. nn..• mesa:; re<!onflas e nCJI congres.. !orçais em cor~iglr • 
f'r tre u Pnl!ct.u d . Rep·'~llca Ar"*ntlna Chile ColO dos governo$ ~os doi• palse.s. so~ de cla,:;~e. C-'nhee~n"' · ' v ··•"a capa.c•C:a''~ ,, A r~ ,.1 :~a,.•o u•• .. ~ . Os acôrdos teruo como ttnnhdades. evlt:ir :l tiU· A é -v ~~·. • • ~" u .- ~ .. .... ... ' 
Crueuay t EruU, ~stabelcceu-~e & permuta de nnte: pia t:J.xação 0 a c.:peracào aumlnistrattva para lt'iJ- s~ CO •l.fer netas econ?m:oas sJ.o ~or~as de trngo-v?e ern. nomo o com~rclo b:'Mllelro, além 
codent s de lnd •,·!dU<•> porleo.as, Islo é, rcmssa da tnr que 0 fisco seta lesado. ~~quJ, ns ~m d.;>ls sentioos. no conneC~(:UtO da:; !ellclta.gõcs que mereceis J:!Clo vos.>o traba-
lndlvldual dllrtll~•c~plca, •e:~uncto o flstema Vucctlch. Como p:eparadí.o c., discussões. 0 D!pnrtam ~ •" fatos e determlnaç~o das correntes de opmtâo Ih::>. um apelo <:e\:Jroso para. que mantenhals 
~ .. ~.~~~;;nj,1~trfj~~n~06• ~~v~~to!'r2 ~~cJ~t~~enmt~.orefolpeógrlfclal.' ta da Estado Iniciou . um tnqu~rito As partP.s into Ct1 u~ lad..-, e no processo educativo, ele ot;tro. nt.rtw~s do tempo. e&~a esplc;ndlda. chama ele 

C' • sadas, nos Estados t:n 'dos, par:1 declaracõ~s e E necessário que os economistM formem civismo que aqui ostenta•s 
:=·v·~t~ d;r·~'!;la~~mJ!~ nci~:~~~ ~~:~~Irei.; ge3t~es relativamente ao prol.l 'emes de lmpo•to8 grt:pos de :.tlvldade: empr~endam a pesquisa de- Pala deSP.pr:relhc.C: ::>, ~e~:roit.ando d• t~rfor-

kc os Estad~ I.Inidoa e a ReJ>ubltca M (;llbiL, a1 -: ter~s.sa<1a. e o ~a~alh_o_ !ltn. equipe, e em breve çoa vigoroaoa par& o seu ajo:.Jata.ment<:> • •QII• 
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Ql: •v u o • u o ~·.a:ao~~.., u~ •uo•ao J-" "' ..,.:a: • ._._...,..., .... ....-
segundo Império e por Isso m esm o h avia d e sas vezes, n:t h epl•!a çS.o e a lfrl!"t<m nc1 
despertar a atençll.o publica, p rovocar deba - sua ' ' ida pública, e é posJivcl, est url.an:lo êsse 
tes, !orçar oposições. 'Ao jornalista q u e tivesse campo de ativ:d ade Int e lectual d e N a buco, dl• 
d e de fendê-lo, a mpará-lo, jus tlflcá.-lo, não fal- ferenciar o sentido da s u1;1. açã o j0rnallstica. 
taria. ensejo para demonst rar sua capacidade T eve eln. dois aso ectos b Pm caracterizado~ . um 
prof issional. Rio Branco, ' a o la do de s eu gran- literário, dou trinário, estético, outro combativo, 
d e a migo Gusmão Lobo, r evelou-s e en tão h o- orientador, pa.triótico. 
metn de impr~nsa dos m ais completos, pela O prim ei ro a specto da a ção de N.o.u •• eo eomo 
v a riedade d os temas q u e teve de deba ter numa homem d e imprensa. está marcauo llela sus 
c onstante v lgi!A.ncla que re,guardasse · ~ ação colaboração e m 1875, no O Globo, como folh~ 
governamental do grand~ es tadis ta a qu c·m êle tlnista. que o l ~ you à famosa polêmica com 
d edicava 0 c ulto da s ua incondicional admi- José d o Alencar , e pala sua p resenr,a na Epoco., 
ração · e o entusla!!mo do s eu amor fili a l. revista fu nc1 a da com Machado d<> Ass is, de efe

Se a inteligência do entll.o Deputado Silva mera dura ção, e n a Re•d s t a Brasileira. em cuja. 
Para nhos lhe f acilitava 0 d esem""nho da ár- redaçã o nasceu a Academia Brasileira de Letras. 
d · ã · .-- 'No mesmo sentiao, menos como obra jor

ua m1ss o JOrnallstica., a. sua. · vocação inte- na.llst\ca do QllA , .. Hno expansil.o de ~~·a r.u'tu:-a 
lec tua1 não o s eduzia. para a tarefa que s ó e do seu amor à 9 letras, está a sua. atividade n() 
inc identemente o hà.vla. . leva do à Im prensa. Se Jornal do Comn~ercio, elo qual íol corrMpon
R uy era, por gosto e por inellnaçl!.o, jorn:!.lis- uente em Londres, folh etinlsta com o pseudo• 

~~-.... ta, ;Rio Branco n unca se sentiu homem de n imo d e Frelchutz e colaborador, . com vários 
Impr ensa e logo que pôde eYadiu-s e das co- estudo.3 q ae for·m am alguns dos B<'Us livros. 
lunas d o ' jor nll-1, c omo fug i-ia da seduçã.o po· A s s ul<S 1ignções prot!sslonais com o mais 
Ilt103.1 pa ra ser o que desejav a : u m peaqu.iza- ,.elho jorna l hr·asile ir o começaram p elai'! sus .s 
dor da h istória. u m estudioso d~s a ssu ntos--i - Correspondêncla·s d e Lo11 dr es, a primeira das 
ten1aéiona is, u m h omem d e gabinete. Nll.o quais apa recem em 1 <le Janeiro de 1882. Foram 

,iJl)a g !n a ra ser o d iplomata que foi , par a ele- ao tono 89 Ca•rta.~. da quela data até 31 de De
v a r-se n a hist ória pátria à. c ulmlnãncia lna c- zPmbro de 18~4. Foram três a nos de um tra• 
cesslvel «:·nt que palra, com a glór ia sem i~ual bttlho E'Xa ust lvo. que m ais tD:rde N'abnco d ' ?. au" 
q u e o imortalizou. O destino o Jeyou depou! a 0 ia matando .• -essas corresponden cia!!, que ee 
desviar -se do r umo da $Ua vocação, para cujo eatendP-riam p or coluna s e colunas do Jorl•a! 
a lcance Rio 'Branco deser tara da imprensa, do Commercio, Nabuco t ratava d e tem:-.s qu& 
como 'se · evadira d a polltica.. . r e;·e!avnm o jariata, cul tor de direito p úblico, o 
. J á com Nabuco, a. coil!a fol diferente. A llterat", a l raitlo por curiosidades Cl'téttcas, o o 
unprensa não lhe !oi t.ambem uma vocação h omem moder no, para quem a ~oc iedade inglesa 
confessada, n em admitida. Servlu·lhe' de m eio era um:t verda de ira rev<'la çáo espiritual. 
e não de fim . ltle f oi hontem de Impren sa, pela :r-.-il.o tinham I'IS corr·E'sponrl.ência•s de Nabtl':lO 
n ecessidade de ampliar · o seu campo de ação, um sen t ido p;·opriomcnte jo1-nallstico . Esse !'!en• 
de b uscar um ins t rumento utll A sua ('a.m pa- 1ído a.parece, para rey~ lar 1! crtpac!dade <le Na... 
nha. dout rinâ.rla . T r ibu no, cuja arma lnYenci· buc,, como homem dA imprensa , no11 artigos qu<) 
, ·el seria. a pa la \•ra, Nab.uco <tuh: qu e 6UP, voz depois. em 1884. f'S<'reveu na. • eçã.o 1neclitori!!.l 
so ouvisse n lto s.ó fala ndo, mas t.am bem escre- da. !olha. em defesa do ::.n nistérlo Dan tas . Usa 
vendo. Sua luta. er& ideológica, p()rque a. es- va o pseudonimo d,. Garri on e era. na frao~ 
cra y ídAo Unha pe.ra ê le um st>ntido antisocia.l . lrOniC:l. de 1\fartlnho Campos. um dos ''in· 
Importava. num probi'Cma. m oi'a.l, qll& .. ra pr•'- ~l ese<; do 1"r. De..,lo.P". "-O ; l o;> d•)s o":r.:.s -:· j ci~o :re~~ve , em t..ora, ~ as peto humano que se <'hamavam Ruy Barboqa, Gu~mao LC'bo. r.o" 
em J!lpràl lel'& paJ:'a o hrreno da pálxão nã.o do\f,, Dantar; o Barros Pimentel e aB$inavatn 

I 
o defx a sse indiferente à. emoçã o stn1Jmental tambP.m n omes brltâ.'l!cos nos bP. Us a·rt u ros . 
que o envolvia.. Mas Nabuco teria. sido um Aí reaparece Nabu('o cbmo j ornalista. polt• 
gran de jornalis ta, se· n esse rumo orientasst', ttco, r~ tomo,nr!o a ~ua pan:t da E e{orma , oara. 
d el!b era damenta sua atividade intelectu a l . 1:1e defende r o Mini s tério Dant !ls, que prometia a 
ti nha toda s a., q u à lidadea· 'para a mlssA.o dou- emR,nclpac;ão . Ante~ . e m 1880, havia NabuCO 
trinã.rla da · Impr ensa, para. ser um condu tor redil<ido c om André R ebouças, o .AbOlicion•sta, 
da. opiniiLo :publi ca. no convh ·lo dlá.rlo com o órgão <ia Sociedade Bra;;ileira Contra a Esclll.
leltor, para m fluir na vida nacional com 0 seu vidão. Mal t<'Ve tempo de exer cE'r nas colunas 
con i!E>lho avisado o u com -a · sua. critica des- dêa~e 1nensârlo a sua dÇã.o jornallstlca, que so 
truidor a ou .const r u th·a. Não fal tam mesmo, Interrompeu com a s ua par t ida para a Eurona. 
nos s eus artigos, n aqueles q u,e dão a . mostra Onde a açA.o de h omem de Imprensa de Na
do f eitio que d istingue o ·• j orn ali11ta, a. V!femên- buco se at:rmal'ia positiva., com a rovela çã.o d oR 
e la, a trepidação o nervo o;lo orif!n ta aor da ~P.us dotes de arg-umenta dor incisivo e de e stil'sta 
opin iiiA:l p ública. Veja-s e êste exemplo, ttradb ir·O!fico e ferino , ! cria nas colunas d'O Paiz. Af 
de um artigo eeu no uPaís~, pol:' ocasião da ' <'screveu de 1885 a 1888, auer assin ando ar t l
m orte d & J osé B onifacio. gos, quer publicando a sessão pa;,·Jamctt t l1r, q,.e,. 

"Homens ;po:it!camen t~ sãos ainda nos :re3- enviando c·orrcspond(lnclas do estrangeiro. F oi 
ta1n algun l! , m iU! o nome de nenhum tem 0 bri- a fase a guda da <'a mpa nha. abolicionista na r<. 
lb o do de J osé BonlfA.clo. !:sse brHho era 0 de prensa e N a huco r eve lou-se o batalhador atiVO' 
um farol. entrevisto ao Jonze e qué na escu rí· Ylgoroso, eficiente, em ar tigos e com e>1târtos 
dão da n oLt-& parecia um raio da aurora. ll:sse que afirrnam as suas br ilhant es qualidades jor• ' 
nome e1·a u m baluarte de f.ôrl;& para..Jlôs todos . nallsticas. 
!:sae. n ós oa b1amOB que não s e apoiava nem em À impren sa v olta ria, depois de de!xar'I'J P ai%, ' 
grupos fam iliares corruptos, nem em po!it lcos pP..ra u sa r de novo o jor nal como tribuna , a únl
dota dos de u m lu'St i·nto ú n j{!O d e rapina, n em ca a que então podia s ubir , porqu e da polí t ica, 
em cál-culos orbitais d e rotação mlnisteriu.l, rom o Adv ento da República, se exclulra deli· 
mas ú nica. e excl usivamen.te na. justiça d il.s berada mente. Foi a f ase do Jor nal d.o B1·asil, 
oausas q ue ê le abr açava, das idéia·s q ue faz:R. para onde o a traiu a a mizade de Rodolfo Da n
:suas. Em ~ôda.s as ci r cunstA.ncl rus, na•s mais taP. Veio depor s o perlodo d o r.o1nmercio de S . 
d lflcels :podia-se ter a certe~a. de encontrá-lo Palt!o , seduzido pela companhia d e Eduardo 
no põsto para. onde a. e:;operança nacional .se P rado. E m a mbod, Nabuco f ~z-se, com a sua 
voltava." pena d e jornalista, cl cfensor da m onarquia, co

No mesmo ar.tigo, de que .consta o trecho mo o s istem a ds govhn o qu e convin!Hl. a o Bra.
l!do, há outro que merece referêncla·s pelo con- ~i! . N ã o era pela res t auraçil.o v iolenta, que o 
oceito sObre a impren-sa e o modo d e -ç-c.r de N a - Pa.rt.ido Monarquis ta a creditava. po~slvel. Era 
lbuco a res·peito d o jo rnalismo : pela doutrlnac.ão, q uo levasl'l e o povo bra sileiro 

' "E m honra. da im,prensa .seJa dito que ela à convicçii.o de h an~r perdido n a t r oca, d a. 
;parece resumir em si o sentimento d a r espon - Monarquia pela Repti bll<'n. , 
:Sabilidade cívica. · José B onifácio, ainda que ti- S" us a rtigos de.qsa últi ma fasE' de prega
Ycsse por diversas ·vezes com'!>at ido na tm.pren- ção, s ão a dm lrâxe' s pe'a f orma, pela seren1-
sa, não era um jorns.ll s ta. e n o e,ntan to ! oram dade, p ela cultura. São obras dura.doura~. 
os jornalistas q ue se h>mbraram de atravessar que :Co~;em a o efêmero à o jorna l, e podem lloj& 
a dist â-nc ia que separa a cidade do Rio desta ser ]!dos com v erdaél <" iro d eleite int electual er 
c ida de pa ra tom ar parte no s eu cortê jo · mor- <'Om a u tilidade de en sin amentos que perduram. 
tuã.rio . SOmen;te os · jor.nals ·se julgaTam em di- Nos SC'Us a.rtigos polít icos, romo .na s ua ora• 
vida para com ê!e ! E' c<erto que os. jornalis- tória, r e l<sa!ta uma das quallda.des inconfundl· 
tas em nosso rpals são m u itas ve~:es h omens po- ve' s de Nabuco, que Celso Vieira acentuou n o 
Ji'lcos, re,presentantes das opiniões que n ã o seu excelento lh•ro Fôbre o libel'tado r da r a ça. 
amadurecera:m ainda bastante para o govêrn o, nct1'rR. : _ "a Ironia E em f el, s eill e:;;:árneo, re
ou antes, :pa:ra a;s quais o govêrno já está põ- polida e acerada, f !agra nte n a s intenções, d !!'e
dre. !:ssas Ylram n a tura lmente em J'asé B on i- ta nns seus g olpes ". 
fáclo u·m €'Stadista. do futuro, Isto é, um e-sta- Em t oda a c amrya nh:l. de imprensa ..,.,la !lho--
dista a quem . êles teriam h onra em seguir 1- b ·--
Mae se houvessa um partido lih~·ra l d igno dêsse rção, Na u co r ev elaria as s ua!< belas qua1ida.• 
nom e em nosso pais, êle feria 0 que sentira m des de polemist a , porque os g-olpes lhe vinh~ m 
obrigados a fàze r j or nalistas tanto republica- de vários lados , as Injúrias ch ov:a.m sõbre ê le , 
nos como· abol! c!O<nista·a, em nome da im- os àoestos o a lve1avnm s em medida. 
prensa. E' a ssim , en tretanto, q u e o jornal~mo Entt·ancio de frente r.a campanha, em 1868, 
c r esce na ima~inação do povo. A socifldade in- n.inda na Aca d emia, transforma o pensamento 
t eira con·fia à imprensa a. f unção d e pensar emancipndor em p ensam en to abollclon'sta. Os 
:por •e la, de a!Pr em seu n om e, de t~umprir 03 hom ens do seu parti(\o nã o o a companham, pelo 
seus dt>.vercs, de m a n lfa-star 05 ·s eu-:; senti· temerário da empreitada e nem mesm o ol! reNI• 
mentos." bllcanos ousa m comm·ometer-se numa defini

O e.rlllo jornal!stico de Naburo em gera.t ção favorável à abolição, f u(l'indo, no famoso 
tem as g a las do es cri!or, é pensado como obra ma n ifes to de 70, à. declaração q ue os incompa• 

r 01 lit-erária e não como articulado jorn a ilst lco. tlbil ' ~asse com os senhores de escravos. 
--.--- ~~V$'"'" .,.-, ew ,,.~u O· 'q uí> prevalece nos S?US ei'Critos de impr ensa E' na lmprens:.t que Nabuco encontra o é c:,n 

~~~t~e:::l:::T::í.-tó:;:r=tr::o:-,-;uC<m=--p"P".!"queno g:t1po d e l'Oldados po- é a preocuoaçã o doutrinária, a sistem atizaç:lo dq, su.a prega ção arrojada. Como acentuou Jo;;E\ 
liciais, e d esejava por ser d e gran :l.e necesslda - dos pr:ncl·pios. _o empenho de conven-cer p ela Ver íssim n. tod'l. a imprensa brasil eira. salvo ra• 
ele, as d espesas, n ão sô d e sôldo. como de ali · Idé ia, p ela razao, •J?e!o p~n~;'Lmento . o, .1o:na- ras e1:ce~óe3. f-li , com mais ou menos m odera. 

• mentação e ou t r .lS com tais soldados contam, lis ta p reciso. objeh ;•o, s mtctloo. T con<',udente, <;io, a bollc1'lniRta. D e sc"o> H iPólito Jos é (la, Cos
- J ~odns p elos cofres locais. l nàQ está ~e_ um mo,.o gt>ral. em N a buco . . ta. eom .., C orr<9'? Rmsilie;l-3<' . publ:cano de 1.<-n
a. I Tiradas doe F-ttad os para 08 Munlclptos a i- 1 A abollçao a.pena s o t a z1a vibrar n a . parxão drcs P<'l.ra a co!l\n la . de 180'3 a 1822, a idéia rla 

"<!mas r endas t:ll pr:1.tlca vai t er um largo d e- I que ç r ta o grande jornalista . At. t;()b o 1mpul~ aboii~.'i o era c efcnrlicla. pelos j orna's brasilel-" • " 1 da smcerldadé com q ue t:<e ba.th pl!la v1tóna r11s . Nas suns colunas vinham ter e>s qne adeo-
senvolvlmento, o que :nutto con~orrerá para o da causa s an ta', seu temp~ramen to cedia à im- r iam ao m ovimento P des <> java m Jun tar sua v oz 
~rejuizo do a uxfl1o !e:r.ernl e da d lscrtmtnaçB<> I 'Posição àa lu ta e aparec~ a re \•el3 Çâo do jor- ao c/\ro que c>ada vez ma is cr es cia, sob o !ascl· 
~e rend as , contlc ·. na lei basica tederal . n<J.li.;• a , nu .... no1e:h t r. l" ci nt llndo na ccn~r> ·a- nlo da palr,\'ra q11cnte , a rdorosa arrebatadora. 

P oder .amC's c .tar , a.lnd a, d iversos motivos ção d e Evarist e da Veiga, Quin tino, P at ro- I de Joaqu:m Nabuco. O m óto él o d~ prooa.ganda 
e casos no sentldo de dem onstrar q ue a constl- j cinlo. J ustiniano .José da R~ cha , J.o3q uim Ser · I n em sempro er'l. o mesmo. Antlrê Rcbon'~as, por 
tulçã.o federal . deveria ter sido r edigida, na es- ~ m , Gnsmáo Lobo . . A lc!n·jo Guana bara, F elix I exemplo, a ·Jareee n a lmprcn s:t em lSSO, com 
pecle, de mo:.o :\ pennlt!r que uma lel com· P a chP.CO e tan tos out ros. . outra orientação, ao lado de Nv bu~o que toma~ 
plem entn.r melhor t:at asse da mater ia, en ca- :Mas Nabu{!o nft.o linh a p~lo jornsnsmo e 1 r a a lldera:1r.:t do n::ovimcnt<> a bol' cionista n a. 
ran do o que venho d e apontar e outras faces da !)e la l:npren-sa o en t u siasmo que vem da voe!!- I C~mara c'os D enuta dos, com seus discursos rle 
questão . <;ã.o . O seu ju!ga m?n to a respeito oferecia a 187::> e S ':lU projeto rio a no ~c[;'u ' nte . Como escr&

Ao contrário d isso, a l ei complementar ba- isençll.o se: e!la do obser vl)-dor que ''~ os f e:; O- 1 v.eu o J~r11al da Co;n :n eroi o d P e:1ttl.o , Nabuco 
tiz~.da c01n este nome ou t ra cousa não é senão menos soc!a1s de u:n P~!Sm P. sem t :1flnén "l 'lS j ;z-:JTa. r o.ar " r•••dra da m o?; tanlla e est a só pa
um m ero decr:::to executivo d csnecessár' o por- 1 ou e condlc i.Jn em a o ;> ln t~.o. D!z1a êle esta ver- 1 rar· ,, r.a p!a:dcie. 
que se r efere unicamente ao p:r.gam e11to d as 

1 
dad<;; de ';g-ud~ pena~ra.<::J.o : • + I Na su ~ c~mp•nh a , :Rebouças clefend"'.1l tes& 

cot~s . O j o_.n,alL~o e. e rc 3 sõb e o talcr. .o ,e a 1 -ia n .· r ~ s z:d rt<le de rr! ar- ~e 0 a ·'l'<.>"Je!"1_- ·o., tn. 
I amb · <:~. C) m ,e! ec,u~.l d ' nossa épr ca um t a . ua - , de c e despertar n. piedade do s cnl10r, de uni-lo 

Nem ao. :nenos ex:>llcou ou d e!ln lu o que I '!3.o quase exclu·s iva, po : qu e é taonbém qu:1sn n"s cscra vo 3 • Co'oc ~ va-se num p'ano rre:1croso 
sej am b :Jnejwws de or d em r ttrc; l em que deve I ex clusiva me nte o qu e eh cê. N'~o p :ecico d i~er ! de lv u •rlade confta,;-tc n o coracl!.o. hum,;.u'o 
s er empregada, sz:;u n do t xlge a c_onsti tulção, I QUe a e lu caçil.o d·e .um povo n:l.o S-3 ))') (]C , n ·, m I Xla bllCO orienta-s e diferen temente. ll: :e enca
m ctad e c!as cotas da cas p.,la Unlao . Deixou ~a de.ve fu~r pe.lo Jo•·n o.l.. Os povos que EÓ l ~m ·• ra o pr oblc rr> ll. s"b 0 prisma soc!oló;lco_ E para 
que cada Câm ar a. Munic~!Jal .e cada Prefeito .Jo t--na1s decac.m kg~ do .. numc·.o cl ~ s ~o,·os cha- 1 con ven<'er. doutr in a .. Imprcs~l ona--~:;e com 0 as
interprete o t~rm? segun a o msplra:;ão pró- ma dos de cu ttura. . . O Jo. n a.llsn:o é ~ .amo !,:ttal i rectn soc·a . da quct:tão, num p'a no em quo ~ 
prla . Terem os ass m cerc a. de mll e setecentas ã p roj:1~::'1 o ltterána de pr1m e1ra or em . ~ .só esc ra vo cn 'r:t com" 11 m dacto do problema. A 
lnterP_retações . • • I 0 J orn ~l• sta, ~o~ém, que po.de en ~lna r 0 0:' bl ; ~o ngi tar:1o s er sacion aUsta CJ'te se inten sifica na.s 

Fmalm ente, em Mtml:lplos em que os Ve- & nã o lêr a o - n .. s os jorn'lL. Sen a um be o õ.a rua~ n as t ribunas ras reda~ões dos jornais, no 
r eadorzs a n t igam ente n a da percablam e os Pre- j 9.'l ll ~ l e e m que 0 5 m~lho~es ;a~entos do "?sso prctÓrio, se o ' co;,ove. não• o desox:lenta. !:le 
feitos recebiam u m m od esto est lpendlo o subsl- pais ach a ssem lucrativo en t .e_!lr-se a o 1 vro não nuer levar 0 p:!.\s à. a b oli<'ào por imnu lsoa 
d io ~ora vot ado é rela t ivamente co~slderavel ,' ~a~ro "T.)r1n::!r;;r~ara ~~zt:~a.r0 njo:n~l, I entrf~ emotivos ~nen " s . me.s nn tes pe!o p6so da razão, 
e t_era d e s er p ago confiant e no auxllto d a d as iiéks. ~: com 0a 5 Influência ~r~c:n~enda pe 'a cone • ·~ c ' 'l. ()e ""]a ': <'C' s'rlade que a'lresse 

I• Untao . Ha Pre!e tos que . estão rcceben,do, men- ~ l m pren~a. rou bará às let ra, um 'I. parte pelo a marcha d e n ma evo.u~ao e lhe marque têr ruo 
salmente, cerca de dez m ll c ruzeiros. E a União me nos igua.l à. que a pol!tlca sempre lhes !at ai. 
da fato, a pagadora dess es Prefeitos . . . r oubou. " · . · N e11s<! perlonn, a t ribuna parlamentar .o ab-

Não é estupendo que Municípios que pa- Mais tarde, n a a,.bst ra <:ã.o <io s eu pensa ment o sor v1a q uase tota 'mc:-rte na campanha em que 
gu em n !!o l-OUCOS mllheres de cr uzeiros ao seu l oltro, C():n!.)ondo a ~ érle de Pen3é~8 D et ach te-11 , ss em penhar a cem o dcnro~o do cav~l ei ro de 

~ Prefeit o tlre;:n de Mun!clp!os pauperrlmos os alh eb a qualquer tn f)tt ênd a Im ed iata , sem In- uma, cruz3da s a nta. J?a t r :buna par.amentar, 
11 dlnl1elro3 da Unlê.o ou tenham direito a esses . terêsse próprio e sen\. pendor sentimental que d esc a aper; as. para snb lr,_à tribuna popu lar, nos 

mesmos d lnhet;os? ... 1 comorometea!!e a sua opinião, escreveria êste comlc i'l& publrc_os e reunwes prom ovidas em de· 
Pois t udo isto está. s en do prat icado à ! alta I conceito cá u sllco, mas cheio de saboooria : f esa da aboli çao. 

el e maleabllldade d o a:r~tgo constltuclonnl que : "Um !L rl.as ma :ores bu chs d()s n ossos tem- A . Imprensa fJc:t.ra , ll ~ss~ per!odo, excluld& 
deu novas rendas aos Muntelp!os e cerceia ·a r nos t erá sido o · prestigio da Imprensa . A trás d!l a tn- id ade de Nahuco. A e .a yoltar!a, por no;. 
1nd' s ;:J ~nsav el lei ccmPlementar que a ma teria 1 ~l o L'~nal. : n~" vemos os escrito res, c-ompondo ces s da dc, 1uanclo a reação politrc~. ~pera. da ccn
exlge para que p ::scâm produzir 05 beneflcos · 11. s ós seu art~o . Vemos a 11 massas ql!e 0 vão tra o m ov mento abolici<mis ta , fer :ndo direta
efeit os almeja dos p ela Ass embléia Constituinte ler . e~ qu~. por . compartilhar dessa llusao, o r e- mente o decidido batalhador da grand e causa. o 
de 1946 I petl ' o com., Fe foss e s •u p-õp-io oráculo ." punha f ora do parlamento, numa luta pessoal 

• • • , A experiência jornalistlca de Nab uco, prb- e s em mercê. 
O.:to Prazeres 'prlamente dita, fiCou cond ici onada, por assim I mJ>Oss!bllltado de contln.uar na Camara., 

+a+ dlz ~ r. a um t e :r: a só: a abolição . F oi a f, sob pela pressao contra ê!e exercrda por parte dos 
••• _ Reslduos orgânicos bem conservados de i o impéri? dê3se objetivo, que ê le revelou a s e lement os escravocratas. Qu e conseguiram a sua 

células \'ermelhas de sangue foram descobertos pelo ~nas qua.ldades de jor.nal ·sta e formou ao lado derrota n as elelçõe!f' de P ernambuco, o grande 
Dr . w 1Jhelm Graf Diretor do Departamento hlotoló- dos que, na imprensa do momento, secun davam l llade1· .do m ovim ento emanclpador da raça. ne
g!cn da faculdade' de medicina de E•tocolmo, no de - ~ a ação polltica e popular dos .propagandistaS gra ex1l0';1-Se ''?lunta r iamente, porque não ha· 
c?rrer de exames microscópicos de esqueletos de da s upre3sã?. da escravatura. ~ \'la no pars ambren te para que aqui pudesse tra-
\' lklngs suecos, enterrados há 1.000 anos. A exoer:enc!a da R~J/OI'mcr, servl 11 apenas b alhar. R ostava- lh e como recurso a advocacta. 

Vest lgios de ,·asos e de cartilagens de sangue para marca r, n a sua formação inte lectua l. um pela qual não t inha en tu siasmo. e a. imprensa, 
roram também encontrados perto das artlcutacões . s entido de c~rlositlade. uma busca na fixa ção em q ue precária seria a s ua atividade. Resolveu 
O Dr . Gra! d!rlglu agora o seu Interesse para as dás s nas l :iêlas. Po r isso n !itu ralment ~ aparece 'N a bu'co partir para o est rangeiro e depois de hll.• 
müm!as cglpcta~ qe :.l .~ a ll .~ IUIOi ile ~~ajlt. -.l!s& fa.at Jornalís t1:a. :no u·no que a bro 41ua -rer admitido 111 aventura ae. lr ;parar na. Austrá.• 



DE IMPRENSA 
C~i:l!arênc~a na,lzad• pelo l:r . ts:Lr..'!tti:n C.ltRDIM, na sél'!e crga nlztlda p 3lo lta· 

rr.z:;·:rt·, .... m c=r.le!T.!: : ;;. ç~:) ~o c:;;:t~n~ri o d~ na::::imr:::.·~o «Jo grando b:-;;;si~~iro 

A trindade a ut;unta que o 1mpG,·:o legou à alm~ ao le l'.or, n'l mais s inge la e atraente das 
Rcpull .• ca - J.•IO l:l1an<.u, l~a ... u~o e hUY - co:~l. ::::~ea. Q uand.> vulto ·.\ à imp:ansa, já. Na• 
c ... ta 1iga...:.a. à. Vi.Lr. 3. u a. lmpi·...:n::o. braJ.1;:i1a., c:le bu c.J t i :1!1a a su.1. f o · m :! ç:'!.o estabi! iz ada r,a. bar
cujas cv~u .. lj.S s e valeu no ea.:-:.: lnpc."~no t.~ Jnon ·a. pe.:fe.t.a. da. sua s.e .. en a e segura. cvo-

1 sua. m ls:ã.o lJ<h l ~lca. J.'or..:m t ocloCJ u-..1 nom:,,s , luç:.o. 
de llllpi· cn~a ~·m ~ados lll vrnentos t.c t. .l :L v n .. a ' .l'T J r. eforma, como nol! jorn ::;ls em q ue es• 

1 g .or.o.a, e a. <'nda um dê .cJ se pode c. lu t.ar c ~ e v r a. no c urs o aca"ê .r.i~o . re vclou-. e o li be• 

I sob é:;~e ã.nyulo de at1v: cla<lc, J.>ara. a pe r~-
1 

ral qu~ ulr. a.;>:l.ii ava. os limi tes Jo pJ.rtldo & 
. pc·ctiva que oa sltue no panorama. da viela qu 3 p !~ . c .1c:a e t i ·lha 0 pJ. i C J D1 0 fi~ura pr~c

n acwnal. . I mmcn tc . Na. Academ ia, prezando a sua tna~-

1 
Já._ .t.':.cmos e~sejo de. examinar R1o Bran co pcndê:tc.a ds ; 3 rna.i8.ta, r i) I V i nd :c:tn(~ O . a su& 

1 
e. Ru) ll .... rooLa como jotnallstas e ~oje sc~J o s I cmanc: pa~.:o d 3 ccp:nto, abca._ra o Mlnl3té:io 

. cnamados pelo H.amarati, nesta s eu e d,e con- , z:~.car i ::ts , em -.~ ve . gên cla c .m N a buco de Araú• 

lter..:nc.as evocativas de .Joaquim N abuco, jo q e a poia va 0 Kové:no . lmpu :sos de m oci• 
q~nnd,o se comemora o centená no de :;e!l nas- da::l e , que na 3 colun:~s da R e(oJT?IW. , em 18'11, 

1 c1men;o, a. meditar sobre a. sua pos1çao no .saido da. Acad ~m la. d~ Direito, r evc ·a r .a.m a. 
se1o aa 1mprenea do pais, para que nesse a ns'a de encont ra 1• 0 rumo poilt lco q ue ê Uaa 

1 campo de sua a t;vidade constt·utora poasamos idé ias lh e ma 1·ca ssem . Ai, nos . ar:ugoJ do jor
~ 

1 
obae ~·var a sua conduta e tenha~os, isolado nal que formava , com A r.ep-u bl ·co; e com & 

1 , no con,unto da sua ob•·a magnif1ca, um c.s- Nação d 3 P.in Era::>co. a. i:r p :ens:~. m:u·cada.• 
i. 1 pc :o do sua gigante-sca personalidade . mente pa:lldácia do p.~l s, o 'ib Jrali.; mo de Na
~ 1 _Foi se~ dúv1da diferente na imr.rensa. a bu co qua.sl ch egava à. re :Júb~l ca, po=que não 
, · aça:l de hio Branco, de Ruy e de Nabuco . , oudera a inda ,.JnCel' o p re-conceito da não e lec-

Dos três, só a l{uy se poderia outorgar com tlv idade do Ch efe do· E sta.d ->. N a sua llngua~em 
_ 1 caracteris tica.e do lcgltimfdade o titulo de jot·· dos v :n te e. um anos, enco !'l tra -~3 "u m m!nimO 
_ nausta. :l!:le }lróprlo o re-lvmdlcou como o que I de monarqui~mo e um m á.x1mo <!e t e;>ubltcanis

mals o seduzia no aspeto multiforme da s ua mo " 0 q ue c:&plica o eeu cor:se .ho ao I m nere.• 
1 vida intelectual. Vlra.-se como Oha.teaubrland , d ot•' para q u~. em vez de ir à. E uropa., !osso 

0 . obrigado, em melo de tantos tltulos nobllitan- ~ y er os Esta.Jc s UnUcs . 
_ 1 tes do s eu esp!rito, a. escolher uma caracterlll- Su a conver são, porém , se faria nas eolu• 
_ j tica profissional. Como o autor do Ge 1~t o do nas da próp,·!a R eform a . Se em 1811, ~eus arti• 
_ • Crõs;:an.8mo, que à. barra do Tribuna.! inYo- gos t inh am uma. tend .lnc:a francamente r~P l'• 

I cara. a sua condlçllo de jornalista, Ruy B a r- bhcana, e m 1S73 seu pE'nl!a.mento ~atava fixado 
hosa achava que de toda• aa suas idéias fixas n:1. pre!er~nda à forma monâ ,..q ul •'a. :-la J)O'o\• 

I a que menos variara fOra. o jorna.llsmo. NaF- mica. que tnn·a. .::om o jorr.<' t .A R eptlb .fua. de-~ 
cera jornalista, jorna.llata se llzera e de jor- ! en1a com segura. crnv!c<;:1o o r_glmo p3.rla• 

I nallsta nlnpe111 o- demitiria, enquanto bou- mentar e a m ona::-quia, como sl.3tema de g o-
l vesoe imprensa 6 a imprensa. fosse liYre. Isso vêrno. E compa r:~. o Mbe~ano l n ;::l~s ao p:- si• 

-, escreve-u e provou, J)Orque toda. a s ua lon ga d ento no rb-americ3.l1o, para. conC'Iu!r <Ju •, go-
0 vida pública foi assinalada. por E' t apas jorna- v e!'nan do o mlnist:·o e re!naoclo ar-enas o rel, 
11 

listlr.as, 1la3 quais marcou o sentido das suas o ti r an:> inR':ê3 tem muito menos pode~ d o QU• 
.:::ampn.nhas ideológicas: pela. abolição , p elo l!U · o prim 6iro mttrJistra~'o americano . 
fráglo direto, pela transformação politica que Esta.\·a Nabuco fi-.:ado no s au ponsame-nte» 

s leva.Bse o pa!s ao regime federrüh·n, pelo res- l.'o!íti<>o: •'Dessas idéias eu não devia sair mal8• 
e peito à. Constituição, com a prevalé:~cla <lo como IH~ verá; não são como a.a tle 18'11, arras• 

Pode·r .Judiciário na Interpretaçã o d o texto da tamento, entusiasmo, pa!xão, si!o degsas fo ro 
s lei btl.sico., pela. revisll.o constituclona.l, q ue sal- mas do espirito que não d~ ix :Jm mais a ln te• íe va.sse a República do caudilhismo politico, Jlgência tomar ou (ra forma: tem para ela a 
• . pela sobrevivência do poder civil , ameaçado tl'ansparência, a clo.re:oa da eYiclência, como s~ 

pelo m!lita.rismo; em hora t rágica para a n a - fossem, e realment e .s<ío, p:im eiros teoremas à o 
cionalldade. geometria polltl.:a.. " 

DB Rio Branco nl!.o s e pode d izer que te- · Nas colunas da. Reforma., Nabuco traça. O 
'nha sido jornalista . A impre·~a f oi um im- rumo ,polltico de que nunca maia · ~ a fa.stana, 
peratlvo. de afeição, foi um cmnprómis~o de n a coerênc:a de uma v ida q u P. é uma reta 
circunstâ.ncia no desabrochar da sua vida pú- luminosa. C: e beleza e de gran .:iioaidade .. Mas 
bllca. Chegára. às colunas da Naçt'J.o para de- deixou ali mare:J.da, nos artigos s uge ridos pela 
fendel·, na imprensa., o Minjs~ério cÓnserva dor questão reli,;:-iosa, a sua rab~ldla esplr.!tual, o 
de 'l de Março. que o pai presid ia. Serio. o in- sentido de ne"nção de uma fase indoc~sa, que 
térprcte, na traduçã.o diá.ria dos a.contecimen - a razã.o depo~ le>arl:t. à doçura. de um a cer• 
tos, do programa de açA.o do , govêmo do pri- teza eterna. I nvestindo contra a Igreja, c o-u1 
melro RIO BriUlCO , Pelo fato de t er s ido êss e o f uror icou oclast tt. da mocidade, pensa des
Minlstério o de mais longa duraçAo na. m o- trui r 19 s~culqs de luta, de continuida de, de 
narqula., foi Rto Branco ol)rigado a d eado- d outrina, Vlna_ mais tarde a revelação, 
brar-s e no empenho de explicar e justificar q.ue lhe lnsP.i.rana o livr o t:J.ntl!s vezes prome• 
todo um vasto plano de ação, que se cara.cte- , tido, o se~t HVl'O, que afin al 11'1.0 publlcou . 
rlzou por algumas reformas de grande v ulto na A r.etorma. foi, p ois, na fo.!·mação de N&o 
\•ida polltica e al!mlnlstraUvas do pais o Minis- buco, um marco que ê ' c .próo~to f.xou. 
térlo de 'l de Março f oi d os mais pr~f!cuos do A' lm'prensa. êl• vol taria depo!s, ? ot• d lver• 
segundo linpêrit> e por Isso mesmo hav ia de sas ,-ezes, na. trepi•!ac;:!!.o e na in:.ermltêncla. da 
despertar a. atençll.o pública, provocar deba- sua vida pú blica, e é posõivcl, estncian:io êsse 
tes, forçar oposições . 'Ao jo-rnalis ta. que tivesse cam po de atlv:d!!-de Intelectual _?e Nabuco, . di• 
de defendê-lo ampará-lo justificá-lo não f al- ferenc lar o sentido da sua açao j0rna.llst1ca. 
taria ensejo 'para. demo~strar sua ~apacidade Teve ~la dois n..~oectos b em cara.cterl za.dos, u·nv 
profissional. Rio Branco. 'ao lado de s eu gra n- ll í~ráno, d outrinár.lo, estético, outro c ombativo, 
de amigo Gusmão Lobo, revelou-se e ntão h o- or1enta.d ~r, .pa.tr16t1co . _ 
me!Il de impre-n8'a dos mais completos pela. O pnme11:o aspecto da ~çao de N.-u .. eo eom<l 
variedade dos temas que teve ele d ebater' numa homem de 1mprensa esta mar ca uo pela. s us. 
constante vlgl!tl.ncla que r esguardasse ·á. a ção col!!-bOr açã.o e )TI ~8'!5, no O Glo bo, como folb~ 
governamental do grande est&.dista a quem l\le tlm~ta, quo o 1-' ou_ à famo-sa polêmica com 
d edicava o culto da I!Úa incondiciona l admi- .Jose d<) Alencar, e p,Ja sua prese.n ç~- na Epo~o , 
re.cã.o e 0 entusiasmo do seu amor f ilia l rev1sta. funnada com Machado de. Afi~is, de e.~ 

" Se a inteligência do entll.o Deputado · Silva mera d u ração, e na Ret·ista B rast l!'l.ra . em c u Ja. 
Paranhoa lhe :l'a.cilltava 0 d esempenho da. á r - I'ed.a r.ão nasceu a Aca.dem1a Bra:<lle1ra de LetrM. 
d · - · 11 t· · t N'o mesmo sent1uo,. menos como obra jor-

ua m1ssao Jorna s !Ca., a s ua vocação in e- nal!.st! ca do quA , ,uno expansão de ~l ' a cu ' t u N'. 
lectuat nilo o seduzia pa ra . a Ü!;re{a que só e do seu amor à!! letras, está e. s u a a t hidade no 
Incidentemente o havia . levado à. Impr ensa. Se Jo-rnttl do Oommercio do qual {oi cm·rMpon
Ruy era, por gosto e por inclln açM, jorn:~.lis- <'len te em Londres, folhetinista com o pseudo· 
ta, ;R1o Branco nunca. se sentiu homem · de nimo de F r e!chu tz e c olaborador, . com vários 
imprensa. !' logo que pôde .evadm-se das co- estu dos q ae formam al~uns dos sau, liv ros. 
!unas d o )ornal, como fugi-la d a. sedução po- As suw; 1ig.'1.çiJes profissionais com o m a is 
lltica, para ser o que desejava: um pesqu.i;!'a- v elho jornal IJ1·asile iro com eçaram pelas sus:J 
dor da. hl~tórla_ um estudioso dt>s ~ssuntos--j • Cor respondênc!a·s de Lot1dres, a primeira d&s 
temaciona 1s, u m homem . de gabmet e . Nl!.o Cjua.is apareeeu em 7 ele J anei r o de 1882. Foram 
hl)aginara. ser o diplomata que .fol. ~ra ele- a o to<l.o 89 Ca1·ta::. daquela data até 31 de De
va.r-se na história pátria. à. cul)'llinânCla lnac- zembro d~ 18$4 . Foram três anos de um tra• 
cessiYel. t:.m que palra, com a glória s em igual ba.lho exnusti \.'O, que mais t !l!rde N abnco d'z auB 
que o Imortalizou. O destino o · Je,·ou depois a 0 i a m atan do .• · essas correspondências, que ee 
desviar-se do . rumo d& ~ua voca.ção, para cujo es tenderiam por colunas e colunas do Jo r >' <ll 
alcance R1o Branco desertar a d a. imprensa, do Oommerrio , Nabuco tratava de tem~.s que 

• como ·se · evadira. da. pol!ti~a. . . · re;·elavam o jarlsta, cultot- de direito público, o 
. .Já. com _Nabuco, a co1sa fo i d iferente. A I! fera to, atraírl.o por curiosidades cf'tétlca<", e o 
Imprensa n a o lhe foi tambem uma v ocação homem moderno, pá.!'a. quem a sociedade in!;'lesa 
conf&ssada., n em admitida. Serviu-lhe d e m eio e ra. um 3. verdadeira. rev<'lação espiritual. 
e não ele fim. l!:le foi hon1em de imprensa , pela :1\"ll.o ti nha m BS correspondências de Na.bue() 
necessidade de ampliat· · o s eu campo de a çáo, um sentido p •·opriornente jomnlistico . Esse l'!en• 
d e b uscar um instrumento u t ll A. sua ca.ru pa.- tido ap a t·ece, para re\·el3r " capacidade (le Na
nha doutrinária.. Tribuno,, cuja arma. hwen ci- hucn como hom em dA impt·ense . no.Jq artigos qu~ 
vel seria. a palaYra., Nahu co qui:!! que SUl!. v oz depois. em 1884. escrevE-u na. f'ça.o ine rlitori!!.l 

s se> ouvisse n!lo só falando, maa ta.mbem escre-- da ! olha. em del'es.'t d o 1finistério Do.nta.s. Usa
vendo. Sua. luta. era ideológica , porque a es- va o p seudonimo d.,. Gan·i8on e e ra, na fr~~ 
crayid5.t> Unha pe.ra ê le um s~nUdo ant i6oci3.l. !rOnic:1. de Martlnlto C'am?OS um dos •·m
lmportava. num probtema moral, que .-ra. pr•'· v,\es>:! -" d0 Fr. Dl!'lhe". "-O LJ d·'s o~:rv3 q:.,. 

• I ci.:o teso< ve'!' embora, o aspeto hun1a no q u e l!e cha m a vam Ruy Barbr>'<a, Gu~mdo Lebo, r.o~ 
I em g,rà.l le,:a. pax-a o terreno da. paixão n ão dolf,l Da n taR o Barros Pimentel e assinavam 

I 
o d eixass e indiferente à emoção s~nf.imental tamb~m n omes brltA"t!cos nos seu s a·rt J~os . 
que o en,·olvla . Mas Nabuco t eria. sido u m Ai reaparece Nabuco ciJmo JOI"'lall~ta polt• 
gra nde jornalista se · nesse rumo o r ientasse ttco, r~tomanrlo a s ua oenFt da Reforma. na.ra. 
deliberadamen~ sha a tividade lntelectna.l. :l!:le defender o Ministér!o Dant:J.s, que prom!ltla a 
tinha t odas a.~ qualidades· pa ra. a rois não dou- em~t:nc\pação. Ante~. em 1880, ha.ttia. ~abu,eô 
t rin ã.ria da ·Imprensa, para ser um condu t or :r;edl J<Ido com . Andr é Robou~ll.s, o AboZJC~0 1t i.s.a, 
da. opinllto publlc& no convlvio diário com 0 01:~ão <la. Sociedade Bras1lea·a Contra a. E scra
leltor, p a ra mfluir na. vida nacional com 0 s Pu Vldâ.o. Mal _t EOVe tempo d!! exercer nas colunas 
con5E>lho a visado ou com a s u 11- critica dea- dês~e mensar1o a sua açao ~ornall •tica, que eo 
truidora ou .construtiva. N ão !alt.am m es·mo, Interrompeu com a s ua. partida. para a EU!·ona. 
nos seus a r tigos, n aqueles qu.e, d ão a. . mostra Ond"' a ação de hom em de Impren sa de Na
do feitio que distingue o·• j orna.l1s ta, a. vP,cm ên- buM se af!rmada posit1va., com a revelaçãq .doR 
cia a t repidação o nervo d o orieu tador da Reu s dot P ~ de argumentador in c isivo P cte PStll:sta 
opin iâ<i pública, V eja-se ~ste exemplo, tlradll i1·0nico e ferino , serio. nas colunas d'O P a i z. AI 
de um artigo eeu no "Pais~ por ocasião da • " ~c:'reveu de 1885 a 1888, quer aeslnanclo ar ti
morte de. .José Boniíacio . ' g os, quer publicando a sessão PO:I'i~mcntor, q1•er 

"Homens :po:it!camen t .. são;; ainda. n'Os re3- envia n do cor rcspondón cie.s do es~rar~geiro. Foi 
ta.1n alguns, m as o nom e de nenhum tem o bt·i· a f ase aguda da campa.nha abol1c10msta na . ..,.__ 
lho d o üe· .Tas~ BonlfA.cio . f: sse brHho era 0 de promsa e Nab!ICo revelou -se .o batalhador ativ-o, 
um farol, entrevis to a o !onz e e que na e seuri- y fgoro~o. eficiente, em . a.rhgos e comentários 
d A.o da. noite parecia um raio da a.uro l"a. . :Esse q u e af1rm3.m a.s 1mas bnlhantcs qua,llda.des Jor• 
n om e e t·a. u m baluarte de l.õn;.a. para nós todos. nalis tJCas. 1 

:l!:sde n ós ,;a,blamOB que não s e apoiava nem em A im prensa voltaria, depois de deixar 7J l'!H~, 
grupos f amilia re s corruptos, nem em polit!cos pP.ra usar de novo o jon1a! CXJmo tribuna, a. .. um• , 
.dota,dos de um tu·s ti-nto único de rapina. nem ca a que então podia sub1r, porque da. pollt!ct:-, 
em cálculos orbitais de rotação mlnisteria.l, coll\ o Advento da. República, se exclu.lra del.J· 
ma.a única e exclush"'l.meu.te na justiça da s berada.mente, Foi a fase do Jornal ã.o B rast1, 
oausas que ê le abraçava, dag idéias que faz:ll. para onde o atraiu a. amizade de Rodolfo Da.n
:suas. E m ~ôdllls as circunstA.nciaJS, nll!s mais ta~. Veio depois o periodo do C!Om me r·c:o de S . 
<i lficels :podia.-.se ter a ce rte~a de e'ncontrà.-lo P o:ttlo , seduzido pela companhia de Edu ardt> 
no pOst o para. o nde a e:::perança. n acional se Prado. Em amboa, Nabuco f-" z-se, c:'Om a sua 
vol t·ava. ." pena de jornalis ta, d efensor da. m onarquia, co-

Nt> mesmo a r.tig o, de que .cono$te. o trecho mo o sistema do gov~ruo que convinha ao Era
lido, }lá out ro q u e m erece r eferêncla·s pelo con- Ml. Não era pela restauração violen t a, que o 
-ceito sObr e a illi'Pl"e>Ma e o mQdo de o;-er de !'<a· P artido Monarquista acreditava. po•sível. Er!!. 
Jbuc o a res·pe!to d o jornalis mo: pela doutr lna.(lão, quo leva.s~<P o povo brasileiro 

""E m hon ra. da i m.prensa. .seja d ito que ela à convicção de h a >er p erdido na. troca~ da 
;parece r esumir em s i o sentimento da. respon- Monarquia pela República. 
:Sa.bilida de civica. · J osé Bonifácio, ainda que U- S"us artigos dessa última fase de prega
vcsse por diver saa · vezes c om'Patido na i:m.pren- çã.o, süo admlràva;s pe1,._ forma, pela seren1-
sa, não t!ra. um jorn!l.lista, e n o e:nta.nto foram dade, pela cultura. São obras dura.doura!!. 
os j ornalistas q ue se 1-embrf!-ra m de at>;ave·»sa:- que !og-e1n ao efêmero do jornal . e podem hoje 
a distâ.ncla quo separa , a Cida de do R1o d esta ser J'd os com verda dP iro deleit& intelectual e 
cidade pa.r a. t omar parr.e no s eu cortfl jo mo_~- com a utilidade d e ensinamen tos que perduram. 
tt.tário . .S<'>men;te os )or-n,ala se ju lga:ram em <;Jl• Nos a<'Us a.rtlgos politicos, como .na sua ora• 
vida para. com ê!e . E ?erto que os . jo1•n ah a- tória. r essalta uma. das oue-llda.des lnconfundi· 
ta.s em nosso JPais são mmtas ve-&ef h omens p_o- ve's de Nabuco, que Celso Vieira acentuou nt> 
ti'icos, re,present !l-n tes das oplnioes q ue .nao I seu excelente lh·ro eôbre 0 iibel'tador da ra~a. 
a.mad~frecera·m a mda. ~as tanta para o go; ·ern o, n ec:ra: _ "a ironia sem fel , sePl eõ-:ãrneo, re
o u a nt.es, :pa·r;a a:s qua1s o g ovêrno jâ e_s,á pô- p olida e a.cerail í!a ·ante as nte.n.clíes dl.!-a 
dre . 1!: sa.s 11:am n a.tlli:alm.eníA ... r..,.~ Rc=l~• . 



;o-.....a.-u. ;;;u::a1UVI. iJ«::D-u; Q SU 'trfi)Ufla &r• 
---==.,....~~,:;:;:-;;~-,..-·-9 gv.uu .. =t:puuuca; J\.-rgen- lamentar mas ai sua açã.o era enfraquecida 

_."!.a e o Chlle,e un;t jornal assim, e~.tou ~erto, ee· pela hon~stldade de suas atitudes. Sustentara. 
B~ maio.l' 8 rviço que se yoden.a. P1.e~tar ao o gabinete João Alfredo, contra os rcacioná

. I e eu, se o pudesse, nao tena duvida em rios cscravi~tas qu queriam derrubá-lo mas 
, • ,!lepJcar-me, corp'o e alma, ao seu sucesso". ã d · N b' e h" 1 ' 

E•·a. \1~ sonho allmentado pelo ideal constan- n o po ta a uco acompan. ~- o no seu pro: I 
te. {!e servir ao pais com independ ·'ncia utlli- grama de govêrno, porque discordava na ques 
.a d A J · s' , ~· 1.

6 I tão dos bancos hipotecários . .. a e. oaqUJm erra, o grande Jorna tsta da Estava 0 grande ~ader de uma idéia vl-
ab<út~ll.o: ped:a orçamento para um pequeno jor- toriosa divorciado dos partidos que lhe pa- 1 

· ., nal diàr10, q~e achava necessá~·1o criar p~ra a j reciam todos plutocratas. Só a.; idéias 0 inte
..f:~landa (.as nossas l~éias .• o seu sonho I ressavam: "Eu hoje iuto por idéias e não por 

ra .t ~o B~sll uma. .posição .por ma1s .modes-1 partidos. Nas idéias sou Intransigente; quan
,..,.rque f sse al~ta ao govêtno e. aos mteres-

1 

to aos partidos nã.o me presto mais a galva
.~es escra.-vaglstas posJÇáo que,.so poderia ter nizá-los. Estão mortos e bem mortos. Para 

ne. advocacia ou na im~rensa , . e lhe desse fazer coisa nova é preciso novos instrume·n-
lndfr,lendência para a açao _politlca. tos. os que nos vlet·am da escravidã.o são ca-

Em 1885, ao voltar ele1to (leputado por Pe~- bos de chlco~e 8 pedaços de tronco que não 
n&mpuco e en9.,uanto lut,aya em (!e(esa ~o dt· servem para a reo1·ganlzação do pais". 
P1ozba. que a. Câmara Vlr:a a rasgar, :t\abuco Po1• isso fizera-se defensor da federaçã.o I 
J!::OCUra levar avante o projeto do seu jornal. e levantara 'essa. bandeira como único melo de 
U~ jornal.. ~eu é. uma necessidade de todos salvar a monarquia. Queria que a transfor-

1'!ós : Assl!tr escrevia ao Barão de Penedo em . mação do regime unitario, pela autonomia 
311.11e.ro de 1885. das provlnclas, tl'Ouxesse ao trono o sangue 

.N~sl!la carta Nabuco traça, o PIMlo do jor- novo de uma idéia que o salvasse da deca
llal. 'O QUe vamos fazer, dJver,~os, é fundar déncla em que clesa~arecia. 
um torna! 110 qual .. eu tenho ~O 10 ~os lucros, Era uma idéia nova, que amedrontara a 
por ser ela todo cuaçã.? e !dela mmha. Sem Rio Branco e entusiasmara a Ruy Barbosa. 
:J(ltna.l próprio, não se e :na,da aqui, e vive-~~ 1 Nabuco podia tê-la defendido com o at·dor da 
àe lavor alhe1o. Vam_os cr1ar uma ~orça ?oosa . I sua. sinceridade e a força d!L sua inteligência. 

J11,cegual, o heró1 do Pal."a)l;ual, amigo In- 1 Mas era tarde para que essa chama désse ao 
tlmo de Nabuco levantava. o capital que seria I seu cora~ão e ao seu cérebro calor e ânimo 
,de 2IS contos, em 50~ ações de 50$000,. e Nabuco para rec~meçar a luta. 
apeláva para o am1go distante. a ftm de que Estava perdida a tribuna. da. Imprensa. 
t.)fn&.§ss .açues. TudQ lhe pa.rec1a fáCil, o ex1to com a incompatibilidade com "0 Pais' e da 
e t&!rfa aasegur•do, porque o novo jornal, como I · fi1Ja. ~~~ jornais que aparecem,preencher!a uma tnbuna parlamentar Nabu~o .se de-sencantara. 
"&;I'&A'<\e lAcuna da. Imprensa... Nabuco tinha A federação era uma 1~é1a nova, que de
prellea •m ver 0 jornal na rua, para a•prove!tar mandava ardor, íé, entustasmo. E Nabuco 
" e.lli~QA.o polft.lca e dirigir a populaci!.o du-, renunciava, nesta expansão melai)Cóllca a José 
r&f\te q;, ?,!erfbdo 'Cititico que ae aproximá -..a. do Mariano, seu amigo e .,grlJ,nde aliado da. cam· 
::1 llc~11.em ~ Câma·ra, teria a tt;ibuna ne- panha abollclonlata: Um homem em gera~ 
ce•trta , par.a a sua açllo com~ativa. canela- ' nã.o l.eva. a e-feito mai11 de uma itléla. Eu de 
m&va JWà:oltb D~tea a ajqdâ.-lo, a toina'l' ações, I dlquet-me todo à. aboltçli.o; feita. ela, creio que 
a. que voltallae ,& COrte pafa fqrmar na falan~c I estou autorizado a .q\te~r 'pelo menos refazer 
c:ontra a e.IPec!ul•çAo dos pretendentes a post03 o meu cérebro que foi' tl)do _Xf~d9 na.quel; 
pa &'bverno QUe se Iria formar depois da aber- · molde durante dez tulOII. A li'e(lera.<;ll.o deve 
tu:ra da Çê.mara. Jser você. Você pode levantar u~ ll.P~ par- ' 

Cedo, porêm, Nabuco se nel!liludirla da Idéia . tido - tão forte como foi o abohclonlsta. Eu. 
qoqé 'tanto o l!eduzla, de ter um jorna·l seu. No I o sustentarei, mas eu mesmo não me alnt,o 
ml8 cegulnte. em favereiro, escrevia ao barão com forças para esse novo estor~<l', quero dt
d,. Penedo: "0 jornal sobre que lhe escrevi vai 1 zer, para pOr-me à. frente dêle, e êle requer 
seedo por JnQUanto uma idéia, f~ltam-me !un- um homem." 
!lo& Pllor& daT-lhe a mala be!I!J das existências". Mas a Federação nll.o seria :Toffé Mariano. 

Degolado em seguida na CA.mara voltaria Seria Ruy e êste, ao contrário de Nabuco, 
t~:~.bu~ As Ul'nas, pela desistência em 'seu favor queria. a vitória. da idéia, com a. monarquta 
:See candidatos liberais nas eleições que iam ou contra ela. 
reàliza -se de novo em Recife. Mas 0 granJa A bandeira. desfrnldada por Nabuco pas
lutador previa a. sua. derrota, não confiava. na sou assim às mll.os de Ruy e. com ela, a. gol
volta A Câmara e por isso pensava no seu re- pes ciclópicos nas colunas do ''D!àrio de No
l&lll&o a. Londres, onde tornaria a ser corres- tlcias", Ruy uestrulrla a monarquia e faria a 
I:IQnd~nte .do Jornal io Commercio e a dar pa- República. 
reeeru jur!dlcos na advocacia de companhias Nabuco retirava-se da arena, fiel à idêla 
lngJesaa com interesses no Brasil. Nesse sen- que no seu esplrito se plantara com a leitura 
tido. apelava para o bat~ao de Penedo, mas ao do livro da Ba.gehot, em 1869, e amadurece-ra 
mesmo tempo desejava obter uma sitaução que na luta no pensamento, na. convicção do bem 
lhe nermltisse viver no Recife e su~erla uma do Brasil. 
lntervençl!.o do seu ;rrand.c am!go junto às co.-n- Com a República, passou Napuco da im
panh!ll.!l e firmas relacJOnaod!U! com Pernam- prensa. para as letras, absorvido com ó com
buc<>. , . . promisso tomado consigo mesmo..... de escrever 

A >óroser.çllo C!Ue o ahl!<:na. na ,Polltlca dem?- I a vida do pai, de construir essa obra. admlra
t&VA, &)>assar e Nabuco na.o perdia a esperan~r:. vel que y!ria a se·r Um e&tacti.!ta do Império 
d11 fnnoar o MU jot·nal. Planejou criar O Seoulo e 0 colocaria til.o alto entre os historiadores 
• ,.m ~vere!ro de 1886 a.pelf:!U pat·a os llberai3 e os escritores do Brasil. 
nuroa c.rcular Impressa.. pedmdo-lhes Que cola- o projeto de ter o seu jornal voltat·la de I 
b<>'l'assem na fundal:ão dessA jornal "para a novo ao aeu pensamento, quando em 1892, em 
defesa. e propaganda das nossas tdetas comun.s me·lo ela. desordem espiritual do começo da [ 
e tp,mbE:m para pi."OcuraT fazer ~o f>artido L1- Repúbllca, )?8-rtira de novo para a Europa, com 
bera.t a principal torça humanitária e demo- a esperança de poder al1 trabalha'!· e ganhar a 1 

erãt·ra do .'Pais". . ! vida Ao Barão de Penedo confessava o seu 
~ll.o tmha ,mu.:ta con:tla.uça na .tentatfv,~ I deseio de ficar morando em um lugar barato, 

Qae Ia fa:o;.er, POis Já. ~erla sentidO a dificuldade I editando de Paris uma rev!.::ta, onde os nossos 
de. v~ a dJrlglr um jotnal seu. Por Isso,, ao mes- homens pudessem contar a história do seu 
mo t.empo escrevia a Rio Branco, com a mtlmlda- tempo -esse plano tambem Nabuco não o !e
de 9u~ sempre os uniu, prevendo o Insucesso <.la varia 'avante e na imprensa. nunca seria, com 
ln!c ativa e preparando a sua volta a Lon<:Jre!!· 0 seu jornal 0 orientador que aspirava ser. 
Abria. o seu coração ao amigo nuJ:I?a con.flssao . Voltaria. ' à. impransa quando Rodolfo I 
c:rue levava o bala!l<:O. da sua vida fma•nce 1ra 11~ Da tas a êle apelou ao fundar 0 "Jornal 
ln,l"!a~erra., sacrtftcaaa. <'.o regrê.ssar ao B~asll n . P., ra. . ' . d s h d 
jpars. os azares da. polltlca. Ganha v a ali 30 libras do Brasil. , com a col~boração e . anc ~ e 
do ramal do Oommerc'o 50 J'bras po·r trime•tre Barros Pimentel, Gusmao Lobo, Uhsses V111na 1 
dll. ·c,.ntral Sugar, 10 Úb·~as da Ra~on, de Mon- e Constanclo .Alves A essa olelade brilhante, , 1 
tevlf.éo, e 10 libras de -consultas de advocacia. Nr:~uco se aharia. para. a. àe!el!a das suas 
Dese.!ava contar ainda com o lugar de cones- lde1a.s. . . . . l 
pe-ndente do Jormll do c01111nercio, pa·ra a. e\•en- Estava em Lond.IeS, quando em Janeuo de 1 
tuaitdadA de ter ele voltar para. a Europa. :r.azia 1891, l'ect;beu o convtte de Rodolfo Dantas para 1 
de RI!) Branco .l'eu intermediário junto a Plcot. de lá a.Judá-lo na emprêsa que se fundara. 1 

Ao mesmo tempo, Insistia Nabuco na idéia ~espond1a aceitando francamente o convfte, 1 
do novo jomàl. Seu .desejo era grando de ter mas sob uma inteligência .~tue E:·U esc\ey.,rel J. 
uma folha. sua, partidária ou não, na qual seu o que puder e donde puder . Não quena ser 1 
idealismo construtor pudesse expandir-se e fru- correspondente ~orno fOra.. d~ {orna.Z do Corn
t!flcar. A tristeza de nã.o haver realizado es8e mercao. E cxo!Jcava porque. 'ocê sabe que 
llORho. Nabuco a confessaria mais tarde, dO o ,JonJ.(I.! do Comme1·cio quase me matou e eu 
ucr.,ve!' a Rodolfo Dantas sobre a- fundação não quero que você tenha. o remorso ele ter I 
dt> Jontal dG Brasil: "Eu l!empre deseie! tam- acabado de matar-mo sem o saber. Eu escre· 
bem ter um jornal. Com a minha alma de via muito no "Paíz" e, apesar da retl'ibul~o I 
m!sstonê.rlo "!" teria, sl'lo uma rlecepcáo nara ser o mesmo ordenado daquele, eu nã.o sentia 

1 mim; com multo trabalho, eu talve:ll desaé ai- o peso do "Paiz" quase nada., porque tinha a· t 
fl'Um prazer aos m<'us amigos qu. me J~ssem. livre escolha no a'ssunto <} da ocasião e a. 11- li ~ 
CG,.~olo-me de o nl!.o poder ter, per.sando que herdade de mover-me. Para o seu jornal etr ( 
'VOC~ terá a decepc;ã.0 por mhn e eu 0 prazer 'por esC'reverai regularmente e coa anLO?'e porque, . · 
~cê". além da consciência com que servi ao Jontalll 

A Rio Branco, na sua cnrta de 3 de Abril e ao "Palz", tinha neste caso mais a afeição I 
c!e 18R6. explicrava .!1. sua Ide ia: "A minha ideia que nos liga e quo me liga. tambem a seu 1 

H fundar um jornal polltlco resulta. destA dunlo ilustre pai, e á redação que você me cii;a." · 
nsamenio. A necessidade de ver o Partido Nã.o lhe parocla cdnvenientP re.,rodu!ar no 
lberal reoresentado na impren~a pelos se•Js "JoJ·na.l do Brasil" a corrçspondência de Lon- , I 

9le"11e.nt.ol!l Hberals .•. e o sentir eu que em opa- dres como a fizera ·para o Jornai dQ Oommercv>. mollárqulca fizesse em 
etcâ ... a.qni possa l'neu!'tar a é-poca imperial do As suas cartas ]llll'll. o 1'elho órgi\o versavam l'cdor dêle. . 
Parttd ... Con!ervador. nornua voct' sab., "o11 pe- principalmente assufA'os ela poUtlca inglf'-sa, ! "O jornal tinha que ser uma mil.quma d• 
rfodos" ÕOil parti~OB são fixadop pelo lmpero.J:>r "que haviam perdidQ o inle?éiiSe que Unham j subir montanha. l'om ·um LqrtP btaalc para d<'$• 
1om~te". para 0 parl&me:ptarisll'l'O monárquico que a. cer os plano11 mclina<los . .R:i!l o quo eu fatl/1. 

J'revh. J'l6 ,.ntanto, que n jornal n".o Re I imitava. e seguia' Athata. Nabuoo C!UO a im.j <•uanto á po'it!('n s você m~ r:u"~"~e à. frent. 
!)Ud!!ue funde r: "Se porém o '!Orn~I nA.o M purl,..r portâncla excepc!Ônal tia orresponcióncla. de <l'o "Commer<'io" e <>H pudesst' act' tar; ficavn 
~UIIW, t'Stare! livre para. parhr, mas entA:o 1 Londres estava na fina.nça e no movime·nto I entendlclo que o jo1·nal não .·ofreria 1\ ~nGI'ra 
!lerA 1')M mtüto tem~o, ~erá, como o eeu, <'Uasl politlco universal que se refletia. dlttriamente de rtenhum grupo í>u dlrc·tól'io .. nquanto .do
um 'divórcio cln. )lollt!ca '. j <'ln Londt"Ps, .entllo o prlmf'i:tp centt"o telegrá- rasse o mt>u co•Hrato. oue eu sctia o cap.tào 

Nabucn f&tava. P,ntll.n numa <·ncr:t:llilha.J~ 1 fico do munno. Nesse Sl)ntido, sugeria Nab.uco I do navio rm alto mar." ~ 
da vi<Jil. SendA. a- Ulftcutdadp rlp l!'at·antn· a su:, a. Rodolfo Dantas toüo um plano que se•·vtsse F~l longa 11. cltA.~il.o da carta de a.buco 
sftua.çlln na polltlca, que tl obrigara ao l!acri-~ ao •·Jornal do Brasil". plano de grande ampli- a Ertuat'do PJ'ado, mas só assim aeu pen~amen
tfcl., de grandes Interesses materia!s e lhe im- tude, com processos novos para o jornali~mo to ficaria bP.rn claro, para que se r.ompreend~ 
nuzera. a ma'• corsfosa das renunc1a-s, Que A 11.1 !ndigena capaz de influir poderosamente no 1 quanto era cltficll naque:e momento 1/-S'Itado d,t 
:lo eo~c!to. :\tas via-M preso a um Imperativo cxito d~ novo diário brasileiro. Nesse plano I v!da rPpublicana !azer-ae no Brasil um jornal 
tnoral, que asl!!m definia: "Por uma sério ,]e o1·iginal, Nabur.o se rev0lava o homem de im- monarquista. Em março de 1897. antes que !>l'a
&volttt'Ões che"el a. ser um dos representa.ntes : prensa que nunca pudera pOr em prática a.., hn <'n assumis&e a re ·la<'~ o el o Coo1nnm·c io d(1 S. 
de uma n11.nde !I'Splracão nacional por um lado. , suas idéias na publiC'ação do seu jornal. 'J Paula, no qual até ·então apenas C<?la botava, o 
e- 1)01" outro. d• ~rrRndes I'Sperancas de um..i J>1ais tarde em Janeiro de 1896, 1erla êle jorna l era empaste'atlo. com ~ Lotlc•a do det<aB· 
Prq..,.l~'a, ~Qual n~u!to deyo" . . nova. oportunidade de f!xat• o seu ponto de 

1 

tre <la pxpedlcão Moreira. Cés::tr em Canudos. 
fl<"ntia oue ficar na polltlc;,t seria arrutnar- vis ta para a direção de um jornal. Foi quando O mesmo acontecia. 1'\0 Rio com o órgão mo-

•· mas ao mern~o t~mpo cons1õerava li: lmpos- J Edua1·do Prado, tendo fundado o "Comércio na1·qu • ~ta Liberdade. funaarto pelo Vi ,.condc de 
!fb•l!~otde de rtt.trar-s, do movimento em que de S. Paulo", ofereceu a Nabuco o lugar d'' ' Omo Preto e pelo Conselheiro Andrade- Figue!
Bu~ ~IP."Ura era n centro. a atra<;ã.o rle to? os 0 ~ 1 rerlator-chefe. Dizia então na sua r esposta: 1 ra. e <lue tinha cJ)mo redator ('hefe Carlos de 
tm"u 8<'"1 qu~ <'O"l!{reP;avam os baialhaclor ~ s da "Há três modos, a meu ver, de fa::er um jor- 1 Laet. ,;envidado tf. f:J.zcr pnrt~ clês~e jornal, Na-
OII.'n'.,anha abolicionista _ . nal 1nona1·quis!a ne..ste momento. Um é fazê-lo I buco o recusara, considerl! ndo o convite ,mra-j 

Lembrava-s" cÇJm cert o arrepenJtmen~n da ?'<Mtow·ador, centro de agitação, um jornal n11. mente- atencioso, po:s Mil\ opinião, a. respeito 
ea'!'reit",. diplomática qu«; trocá'a pela. pohtlca: linguagem da. Autorité ou t'a Lt~re Pa1·o~e. de uma imprensa do partido monarquista, não 
"E.m 1878 eu estava na d•plomac1a. e hOJe estaria 1 tl:sse jornal ou era recebido com mdifer<'ntls- coincidia. com o medo dP ver .dos chefes dêsse 
mn't~ a-d"~.ntado nel~ se th•esse ficado fora da I mo, se fosse escrito sem talento. ou realmente 1 partido. O jornal desapa.1·eceu soh a aç.'io da 
pollt'r-a. Mas a polltlcs, me arrastou, e uma vez assustava os guardas da República, que açu- · fúria popu1ar nesne d1a, com o assassinato do 
""' Par1ame"'to. lrreq1stlvelmente, o abollclo-~Jariam o Exército contra êle. I s<:> u gerente Gentil de Castro, e:>crevia-Re uma 
nt,._-\ m .. et.lr'>tt fora r1·s~a. outra. carreira. R "1ll3se jornal eu não o faria. Estou conven- 1 <:111.s nó.glnas mais tristes da história republ'cana. 
polltka, /azendo de mim como que semeador cido de que não há ~egurança alguma pat·a 1 Nas r.o'unns do Co•nmercio dt' S . p(,1tlo Pn
de !"·la~ · I ôle; que seria umA. provocac;ão seguido. de ~ma , cerrou Nnbuco a st\ll. vida de imprensa ('Om 

P!\r,'l ot llementejra _ qu(' custara a brotar, na 1 fuga, se nli.o. o fosse de um massacre de hpó- , ,-tnte ma"'n. if!cos arti;;os, em que o pubÍic is tn 
lutll. ('Ontr:t o onrobrto <Jue or:t a escravlv.l\o. grafos e revtsoren. . . deixava reo:;lstrado o seu pensatnento em face 
Na.,uc" se ap-egava ao projeto de ter o seu JOI'- 1 "O segundo m 1do de tn2:cr o JOmal é fa- . dn. Bltue.rão brasileiro. dcsencallt~tdn com a po~
Jtll''. Era o il"strnmento eflcie1;1te, poder..,.o.o. zé-lo instrumento de demolição. Não fel f:! pan· I s'bil!<1ade de l fluir com a:.~a opini1i.o para que 
unlver~al. C!Ue faltl\va à. sua• n~ão. Era ~ trl- fleto que matou a monarouia, foi o csp!nto <ifl. ' n~ coisas mudassem. (" ·Jm 0 ~ seus artigos do 
buna. maior, a ianela. ne QUe f~lava Ruy, abert.'l ! "Gazeta. ele Noticia~" e da , iada de guarda- j dtll.r \o naulfsta - acfvcrtc ao leitor - la-se retl
tor1os a:s manhã.s oara , contacto com .os l_et- livros portuguÉ's. O g.;n~ro Rnchefort é um · ·~. r.do inMnsivelmento da vida pollt!ca. ou me
to!"es. na '?bra ne ano~tolado, de doutt'lnncn.o, gênero .terrivel,. eu o reconhe~o. ~2se jornal i lhor, a v ida politica ia-so retirando dêle. 
da co!'WP.nctmcnto, ex!p; .<la p-;,la campanha abo- I eu não o poderia fazer. Voltou-se então Nabuco para as letras para 
Hclo-,,'sta . "Há um terce·lro modo - ê um Jornal que 'i rt história ara o ensamento uro Q;J9.ndo 

Nll.o que n jornal f cEse uma seduç.'lo para. 
1

reconhe<"endo a. força da atual tenuênc!a. re- ~·etornou à Jc1a públ~a cham,;,do ppelo. a pêlo do 
!) csl'llrito de N~buco. Po;: e:~ . oi:lr'r;ad~ de_ou!s 0 publlcana a trate como uma doei nça ti. ~gno- governo. secund~.do -peio consenso da opinião 
encher uma coluna. dlanamente, explicaria que rê.nc!a ou da '~'azão, e cujo pape na ll'lpl et!sa I nacional a servir a ais foi a ra dar à. d i 'o
a tinta e o pn.p~l lhe causavam a hnnres.são de I possa ser com rara do ao de um 1,lr- tor-mMJco r-ia tod~· o fulgor âa p snà. lnt~li<;"ência; tod]i· a 
lns,trumentos de tortura e com il'So .jushftC'3.Yo.l .,.m um hospl<;io de al\endados. f itu f?1~df d! 1 pula"lça c1~ r.ua cultura tcdo o devotamc.Qta do 
g, 11 u~cncia rl'l.s cart:ls nos Rml<;os d .stantns. A ' toutc f em me, 11 y a une ouce o e qu au se · t . t i • 
tmnrenPa nil.o era a sua vocação, como acentúa 1 ramen<'.r par des caresses et eles suaves pnro- 1 u P!t rto smo. . 
Muc!o Leão, no seu ma";nifico c.s tudo sllbrf' c~ les'', d1sse o nc:sso ex-mestre R enan. Tu·e c I CJmpletava-~e num plan? c'l e n1octd9:de, re· 
atividades fornaHsticas de Nalmco. A ela fOra doce e as caricuza e ai oot:A. o caso da Idéia , t<?mado na velh:ce, e ebra d arte que foi a r; u 1~ 
tevadQ para servir à campanha em que se cm- ~ republlcana, sobretud<? ll1!. mocidade e o n1odo . v.da, na qual a lm,Prensa, a que êle ser;vlu sem 
penhara e tembém por necessidade. como con- de tratá-la. llsse sena o meu jo1·nal. I fascmação. mo.s digrylflcou eom a nobreza f}ll. 
tessara num momento de franqueza. : "Eu in f e- . "Um jornal moná~qu!_co como eu o entenrlo sua l!'rande viela, ~01 . o campo propicio à se-
llzmet;tte pNciso escrever como meio de vida c ter•a de semear prtmetro a toleráncla Só m entclra. das suas ldé.as, que n1i.o S l' perüeram 
por t~so somente volte\ para 0 jorn::tlismo, uue quando ela. tivesse brotado nos ouartéls e nas nas colunas fu.gazes do jornal, porque as co
tanto mal faz à. inteligência e tantos defeit<>s escolas militares (parece um sonho) e à som- lheram as págmas consagra~oras da ;His.tória, 
• ~aua hábito6 lhe !a.z contra.i.L:" .. Como tantos bra. dela. e que tio pensaria .em tazc·r. a(lt~ii.o: ,ra.ra. a C'~Órl!l, d3. ol!Ua lmort;:~-1~ ~!1-de. ~ 



~ • ;.teu .. :., re:;o ·~~ u ~ir_igir~~c p.~r ·•. ? ~ ztros ~scritcrc~ , t'a.bt~co nf .. o P.Cr~ t~;tuvn. qul· n 
..t.loàres, onde 1he p:ue~:eu ma1~ raç1I ganh:·. ~ ~ JO tn'tl •c•Sciú uLJ a t o t·m açitc) do h mncm de l r, 
\·fciW.1 fn •lep<'ndentcmentc de qua lqu t' r função tn..s. l.Iu :to~ nro enfauto que v bram <!as re<la. 
púWu.• pois nAo queria ne'lhum faxor dos go- ::•'-'.; pat :1. n. L ter· 1 ur a . s.{:vcm , "' p;·ova !'m con. ·''.êJ .. qu':' se Rucediam ni> !mpêrio. . 1 trfu·io o ei>< e! motiYo para uma controvét·sin, 

. .;Qe&Llno reservou-lhe uma. boa oportumc!a- que não acauarh nuncn. .'<fi.o ha quc•m pJRHa 
à orque rtwrreu nesse momento o eo l!'r~spon· 1 ~dmitir que 0 jornal houve3Be f eito mal a in-
ll.e. clu Jontal do Commerclo em Londres, 1 teligêncin. de Machado de Ansis ou de Ruy Bar· 

tllqm Cla~ck, um Inglês que por mu tos anoij 1 ho<'!a . Mas Lrá por certo mutil•z::<lo, na pre
•-JicJ.lvara aquele pôsto e a quem N a buco de Arau - ~mência ·ja produção diária, multas vocaçü!'a P~•·· 
. io tl'v!!ta ~~~ resp:>nder do ::lena.~lo, para contestat t!daR para a~ letras no efêmero <lo jorn n.lismo .l 
U!lllt r,pm1ao em1thla na questao do caso Mauá, Nfio podendo ter o seu jorn:J.l, porqu•~ não 
l\fac Gregor & Co. Isso prova o conceito rle que lhe fora dado lcntr avante nenhuma das su~. R 
g~z...a o CQt'respondent~ do JO?'nat do Commer- 1 tent:J.tivas nesse sentldo, Nabuco eonformou-sc 
010, donde a preocupaçao da empreza em dar a ~m ter a sua coluna n'O Plll~ para onde o 
Clark: um sacessot· digno, desejo que ele pró:prio, ! üraiu a e.mtzada de Quintino Boca1úva. Pas 
'tientindo. já. a. velhice. in!bidom, havia man1Ies- j>au em 188ô a redigir naquela. folha, A 8$8Mo • 

ad,;• em carta de renünc:a. Parlamenta1·, e fez dessa coluna diária uma t rl· i 
A ellcolha de Nabuco foi feita por Francls· buna. ardorosn. para 0 combate das suas idéias . I 

eo :flçot, que era então a maior iniiuêneia do Mas logo se verificaria o inco11veniente <1ue 
· Jornltl d.o CommCrcio, resldin<lo embora em Pa- Nabuco sempre rE>conhecera de não t~t· o seu 

r);J, ·de oade, por assim dizer, dirigia. a velha fo- próprio jornal. O Pa'z, dirigido por Qulntino Bo-
Ura. eph~ervadpra. ~aiu,·a, evoluia para a reptibllca e Nabuco sen- 1 

A eM11o ea'!eolha fizera restrições o rcdatot I tiu o choque desse republicanismo que, embora 1 
<'b~e do Jornal, Luis de Castro, desaconselhan· intermitente. como ele d1sse, não dimlnula, an-

1 • doo a. nomea<;Ao de Nabuco, pela má vontade da tes aumentava, a cl1fiouldade de sua poslç:lo . 
l:J.'Il'o•Jra. contra 0 campeão do abolic!onismo. Em 22 de junho de 1888, e screvia. NatJUco 

llfaa Plcot não recuou da decisão! em aua ao seu am!:;o Qulntlno a. carb com que se des -1 
bt.lulra 9 prestigio do seu amigo Barao t'le 1>e- ligava d'O Pai::. por inconciliá.vel divergência 
;tedo, po\" que.m Nabuco confessava uma dedt- ~om o espirito. o alca nce ~ o propósito do pró- I 
ca~lqu.e.e.e f1hal. grama traçado no artigo Ag!taçã:Q Social. J(i. na 

A, , prevençA.o de Luis ele Castro fazia com \"~s,rera, Quintmo havia \·etado a publicação do I 
qtte: 'rfa:•ucG receasse peln. precariedade de sua :ut1go de Nabuco contra o manif e:-; to Paulino e 
altuaçAo em Londres e :J.Uando publicou o Abo- a ag:to.çií.o republicana do ~scravismo lntransi
l~cion't8ta, chegou a acreditar que o JornaL dO gente. Dlz!a Nabuco se~·lhe impossivel e cnti
Cit~IK~ 1111 J.oronunc!asse contra 0 lln·o, 3Uar a servir a. O Prt:z com o programa. qus 

.• ~la.ndÇ-lhe uma situação moral delicada c dlfl· ele c.dotara e os intuitos revelados numa cr.,.e 
•• c!t. Por laso escrev1a a seu cunhado .• Hilário de que a seu ver fazia correr perigo "a sorte da 

"GflUV..._. pedindo-lhe que visEe, no caso de monarquia liberta<lora e com ela a existência 
Col\finnar-.se o seu receio, se n. Gazeta t!c No- ja pátria unida e una" . 
.tícta& o que~;erla. empregar. Estava. a ssim, o grande batalhador da l?.bo· 
, • Mas. Na.b\ICO nada tinha a receiar porque no tl~ão s:om o jornal que nunca consegulrn. criar 
"J'ór~~al lfó Oommet·cio, apezar dos escrúpulos de e sem a coluna em que escrevia, parn. então dr · 
Lirl& de C~11tro, o sentimento era abolicionista e fender o regime contra: a. onda em que submer· 
.a ... ptl1iJ!.p, da fólha, ('om a .>erenldade e a pon- :l'ia, por causa da lei de 13 de Maio. A luta. 

. dera~o <la ••mpre, seeundava o movimento que 1ue travara p:!ln. redNlção de uma r.lça levara 
eádll.- vez !'Qàls I<e expandia E ademais, estava N:rbuco a extr~ma1·-se não só contra oa gabi
~ ... J:e4ação do JornaL Gusmão Lobo, campa- netes que se opunham. tcrgh•crso.vam ou trnn
phefi'd "<!& buco na Soc!edatte Abolicionista, eigiam ' diante do movimento empolgante que ele 
•ett am,fgo Último e ardoroso propagandista. da chefiava, mas m~smo contra o Imperador, que os 
~_pfi.IltiJt.. sustentava. A Patroc!nio. explicava a sua con-~ 

• 'P'e.rt.\ndQ par Londres. com a ldé!a de um j duta. colocando-se contra. o governo de senho· 
" lri~o demorado, ~:;,ua.ndo a injustiça. das urnas res de escravos, qua l1'ão tendo cumpr:do nun- . 

. . )ne ha'\'lam amargurado 0 esph·ito Nabuco, mal :a a lei de 7 de Novembro de 1831, contra o j 
· 'idt ebeJou • . paasou a pensar no régresso mina- trafico dos negros d eixara rev<>gar a lei de 28 

di> daB 'ilaudifdes que confel!sava nas su'as cat· de Setembro dé 1871, com a lei Sara1va-Coteglpe, 1 
' ta$>1'nt\ni!UI. Ten(\p recusado o cargo 9.ue seus quo dispemiava a. dcçla.ração de orig~ro na ma-l 
~~ pre.t_spderlro arranjar-lhe na Biblioteca tr!cula dos escravos . •·l): por isso é que eu &iacr, 
~a.clonal, nao l)ensando exereer nenhuma fun· ) Imperatlo':, _ainda que com todo o desanimo 
~U) t~&flca, ser1a forçado a cuidar do meio de je um brasileiro e esta é a sltuaçilo de todos 

ida ~u.e ter!>~. no Brasil. E a sua idéia fixou- Js bons libern!s, que ainda não tém fé na Re
ae na atividade jornalistica. Queria ter um jor- publica e perd.eram a fé na Monarquia". 
b!ll seu. que em carta 'I.O Barão Homem de A intcn3Jflcação ela campanha republlca11a, J 
Mel9 ~X,Plicava. como seria· "Aqui estou desejo~o facilitada pcl~ descontentam •nto quo em cel'tos I 

. 1fe ~olta:r qua.nto antes ao Brasil. Se as circuns- :~r~ulos pol!tlc?s e na. lavoura causara a pre· l 
U.itcla.& me fossem fo.voráve!s e eu tivesse os c1pltação da le1 ema.nmpadora. punha em xeque 1 

.meiPII para isso, a. minha tinica. ambição seria. o trono ~ Nabuco empenhava-se em defend~·lo, 
t:tlndar e dlr!glr no Brasil um jornal nõ.o CS!Je· readquirmdo a fé p -'rdrda na Monarquia por obrá. t 
eula.ção industrial, mas sim uma verdadeira ala- e graça dos maus govêrnos que !ora obrigado a I 
~c;.a. tanto para a remoção dos preconceitos, combater;. · . . 
lrros e abuses do passado como pa ra impelir Perd1a Nabuco a sua tnbuna na 1mpre11sa, 
o p(~Ja' na. carreira. do progresso, Imposta à Amé- !1. única que l.he. podia servir na detesa do re· 
rica do Sul sob pena de passar às mãos de ou- :l'lme. que penchtava e do trono que os odios 
trolf poasuidores em menos tempo do que se alveJavam. Muito sofr<ra. com a contingência. 
~1111,1' Um jor:Jal, peque11o embora, que fõsse ;rue lhe t!rara esna arma da combate: "servidor 
~q Bra:sft urua ecrcola de sãos princípios econõ- leal das 1dé1as que se Impõem ao meu esplríto 
Jbl()os. um éco de todas as leis sociais justifica- como se~do de sa!Yaçã.o publica, eu relutei mui
d~ pela experlênoia do mundo, uma arma da to e. mult<> ...:. cllzla ele ao Barão de Jari - em 
CiVlU';:a~ em todos os sentidos liberal de idéias sacnf1car a. imensn. vantagem que á minha pt·o
não de P.artido, porque a história. do partido li- paganda dava a grande circulação do Paiz. In
bera.J entre nós é Infelizmente a história das fehzme~te não vejo . na constituição atual do 
a.poataslas e das perseguições das idéias libe- nosso JOrn~hsmo me1o de d1spOr eu ta.o cedo 
ra!.«, americano e sui-america11o, i11 teressado em :!e uma tnbuna ao me~mo tempo tã<> alta. e l 
desenvolver relações que não existem ainda. en· tão l!vt·e como a que fu1 obrigado 11. d 2lxar". 
tre o no:~so e paises como a. Reptibl!ca Argen· Ficara senhor apenas da. sua. tribuna par· 
tina. e o Chile, um jornal assim estou certo ee· lamentar, mas ai sua ação era enfraquecida. 
rla. o lhaio,r serviço que se yoderia presta~ a.o pela honestidade de suas atitudes. Sustentara 
Brasil e eu se o pudesse nao teria dúvida em o. gabinete João Alfredo, contra os rcacloná.

,.de!iiear-me,' corp'o e alma', ao seu sucesso". r1os csc':avistas, que queriam derrubá-lo , mas 
· llh·a. Un;J. sonho alimentado pelo lrleal constan- não podia Nabuco a.compan:tlá-lo no seu pro-~ 

te. rle. serv1r ao país, com independ ência e utili- I grama de govêrno, porque discordava na ques· 
- ~de. A Joaquim Serra 0 grande jornalista da tão dos bancoa hlpoteeárlos. 
a.bollção, ped1a. orçamen'to para um pequeno jor-1 Estava o grande Zeader de uma idéia. vi· 1 
nal diário, que achava necessário eriar para. a I ~orl.osa. divorciado ~os partidos, . quo lhe pa
_propa,ganda é!as nossas idéias". o seu sonho 1 tec~am to_d~~ plutocrll;tas. Só ~s .tdétas o inte
"era ter no Brasil uma. posição por mais medes · 1 reSuf!-va.m · Eu hoje ,uto por 1dé1as e não por 
ta 9-ue fOsse -alheia. ao govêrno t' aos interes- 1 partidos. Nas idé~as BOU intransigente; quan
~eL escra.vaglstas - posição que só poderia ter I to aos partid9s nao me presto mais a. galva-
' na. advocacia. ou na imprensa", e lhe desse nizá-los .. Estao mortos e bem mortos. Para 
lnde?endên~la para a ação pol!tica. fazer cmsa nova é . preciso novos instr:!lme·n· 

Em 1885, ao voltar eleito deputado por Per· tos . Os ~e ~os vletam da. escravidão sao ca.
na.mbuco e en9o.uanto lutava em defesa. do di· bos de c leo.e e pedaços de tronco que não 
ploma. que a. Câmara viria a rasgar Nabuco servem !?ara a reorganização do pais". 
J;~;,n<:Ura. levar avante 0 projeto do 5~u jornal Por Isso, fizera-se defensor da federaçll.o 
.Um jorntl.l meu é uma necessidade de todo; e levantara essa bandeira como linlco melo de 

hós". Assim escrevia ao Barão de Penedo em salvar a monarquia.. Queria. quo a. transtor· 
jUl~:ro· de 1885. · mação do regime un\tarlo, pela autonomia 

Nesea carta Nabuco traça 0 pla•no do jor- das provinclas, . trouxesse ao trono o sangue 
ftal: "O que vamos fazer, diversos, é fundar novo de uma Idéia que !I salvasse da deca
um :tornai no qual eu tenho 50% dos lucros dência em quo <;Jesapareeta . 
por Ber ele todo criaçll.o e ldêia minha. Sen~ . Era. uma idé1a ~ova, que amedrontara a 
Jotnal próprio, não 80 é na·da aqui, e vive-se 1 R10 Btanco. e entuamsmara a Ruy Barbosa. 
4& lavor alheio. Vamos criar uma força no3sa". 1 Nabu~o p~dta tê-la defendido com o ardor .da 

.Tacegual, o herói do Para~uai, amigo in· I sua smcenda<le- e a força da. sua InteligênCia. 
tlmo de Nabuco levantava. 

8 
capital que seria Mas era tarde para que essa chama désse ao 

c;!& 21S éontos, em 500 ações e 50$000, e Nabuco I seu coração e ao seu cérebro calor e Animo 
apelàva para o amigo dlst.ante a fim de que para. recomeçar a luta. 
t.lbla.ose açõeH. •rud11 lhe pn.recia fácil 0 exito Estava perdida a. tribuna da imprensa, 
e tlf.rfa. &ssegurado, porque 0 novo jorr:al, c~rno eo.m a lncompatibllidade com "0 Pais' e da 
tli!Joa ()8 jornais que aparecem,preencheria uma I tnbuna parla'?entat· Nabuco se d. e-l!encantara. 
1tt&!S'c\e lacuna da. lmpt·ensa... Nabuco tinha A fecleral;ao era. uma. i~éla nova, que de
ptetea •m ver o jornal na rua., para aoprovelta.r mandava ardor, fé, entustasmo. · E Nabuco 
'1. e..-t~()Ao polftica. e dirigir a. popula~Ao du-, renunciava, nesta expansão melancólica a. José 
r&l\te q; 'l!leribdo <ll!ltico que se aproximava. . se Mariano, seu amigo e gr{lnde aliado da cam
::t lxpllD!WIIa~na 4 Câma·ra, teria a t~ibuna ne- panha abolicionista: "Um homem em geral 
ee111trta . para. a. aua. &çâ0 com~ativa. concla- 1 não leva. a e.feito mais de uma idéia. Eu de· 
mava ~oito :O~~onte8 a ajudA-lo, a toma-r açlíes,, diquei-me todo à abolição; felt~~o ela, creio que 
a. Qll.e voltasse~ COrte para. fqrmar na. falan.ll'c estou autorizado a. .que r pelo menos refazer 
contra a I!.SPCCUIAçll.o d os pretendentes a. postos o meu cérebro quo to todo VfZ&dQ nn.quelc 
no ~tbverno que se Iria formar depois da aber- · molde durante dez =os. A Fé(ler~ão deve 
lura da Câmara. j ser você. Você pode levantar um run"<l par- ' 

Cedo, porêm, Nabuco se rlesiludiria. da Idéia . tido - tll.o forte como foi o aboticlonlsta. Eu 
qqe lanto o •eduzia, de ter um jorna·l seu. Na I o sustentarei, mas eu mesmo nli.o me sinto 
mta ... «reJtUinte. em taverelro, escrevia ao barão com !orças para esse novo esforÇO", quero di· 
dA dr&nedo: "0 jornal sobre que lhe escrevi vai zer, para. p6r-me à frente dêle, e êle requer 
11811 o por enquanto uma idéia, faltam-nle fun- um homem." 
doa.Dp~rs. dar· lhe a mais bela das existências". Mas a Federação não seria .Toeé Mariano. 
•• 'JitOlado em seguida na. Câmara, voltaria Seria Ruy e êste, ao contrá.rio de Na.buco, 
.. abu't'o As urnas, pela desistência em seu favor queria. a vitória. da idéia, com a monarquia. 
:lee candidatos liberais na:J eleições que iam ou contra ela. 
reilllza -se de novo em. Recife. Mas 0 granJe A bandeira. des!mldada por Nabllco pll.s· 
lutador previa a sua d~rrota. não confiava. na sou assim às mAos de Ruy e, com, ela, a. gol· 
volta Á Câmara. e por tsso pensava. no .seu re- pes ciclópicos nas colunas do "Diário de No
jl'r'lsso ao Londres, onde tornaria a ser corres· ticia.s", Ruy destruiria a. monarquia e faria a 
pqndente do Jornal .to Cornm.erc-lo e a dar pa-, Reptiblica. 
receres jurldlt:_os na advocacia de companhias Nabuco retirava-se da arena, fiel à. idéia 
lngl~saa com rnteresses no Brasil. Nesse sen- que no seu esplrito se plantara com a leitura 
tido. apelava. para o barão de Pene.do, mas ao do l!vro da. Bagehot, em 1869, e amadurece-ra. 
mesmo t~mpo de~ejava obter. uma s1taução que na Juta, no pensamento na conv!ccii.o do bem 
lhe nermltlsee v1ver no Rec1fe e au'{erla. uma do Brasil ' " 
lnterve:nçll.o do seu ;rrand.e am!go junto às CO.'ll · Com â. República, passou Nabuco da im
panhtll.!l e flrm!l/J rela.cJOnaodas com Pernam- prensa para as letras, absorvido com o com· 
bU(l(). . t d . d A nroscr'~" t' . liti . prom1sso orna o cons1go mesmo e escrever 
tav ass •><>0 C!Ue 0 a 1'}~a. na ,PO ca dem.,. I a vida. do pai, de construir essa. obra admlra-
d f~~, &_P ar e Nabuco na.o perdia a esperanq>::. vel que viria a. se·r Um estadi3ta do Império 

11 unaar o seu jornal. Planejou criar O Seculo 1 · · 
t ~m kverelro de 1886 apelou para. os llberaia e o co o~an~ tlto alto e11tre os historiadores 
nu!':la c!rcular impressa.. nedindo-Jhes que cola- e os escutotes do Brrunl. 
bc>ras.sem na funda!;áo dess jornal "p ra O projeto de ter o seu jomal voltaria de I 
defesa e propaganda das nos~aa ideias e~mun~ novo ao seu pensamento, quando em 1892, em 
e tlombE:m para procuraT fazer do Partido Li- me·i~ da desor_dem esp!rl.tual do começo ela 1 
beral a principal força humanitária. 0 dem • Rep\lbllca, partira. de novo para a Europa, com 
eré.t'"a do pais". 0 ! a.. esperan!;a d<; poder ali trabalhar e ganhar a ' 

Nllb tinha mu!ta. cOríflauça na tentativa- ·
1 

v1da,. Ao Bat·ao de Penedo confessava o seu 
Qae ia. !a:~er, pois já teria sentido a. dificuldade 

1 

deseJO de f!cat· morando em um lugar barato, 
de. v;'r a dirigir um jornal seu. Por isso, ao mes- etl!tanclo ele Paris uma 1•evi::ta, .onde os nossos 
mo tempo escrevia a Rio Branco, com a intimida- homens pudessem c-ontar a história. do seu 
de 9u~ eempre os uniu, prevendo 0 Insucesso Ja tempo. :tl:sse plano tambem Nabuco não o le
lnlc .a.hva e preparn.ndo a. sua volta a Londres. varia avante e na.. imprensa nunca. seria, com 
Abr1a o seu coraçã.o ao amigo numa confissão o seu jornn.l, o onentador que asprMva ser . 
que levava. 0 balanço da sua vida fina•nceira ,1a · Voltaria. à. impr(lnsa quando Rodolfo I 
ln,l'!aterra, sacrificada. ao regressar a o B:·asil Dantas P.~ra êle apelou, ao fundar o "Jornal 
ll)&r3. os aza.res da polltlca. Ganhava ali 30 libras do BraSJl , com a colo_boração do. Sanch~ de 
do ,TOrnai do Commercio. 50 I:brns cpo·r trimestre Barros Pimentel, Gusmao Lobo, Ulisses V1ana l 
diL C~ntral Sug-ar, 10 lib:as da Razo·n, de Mon- o Constanclo Alyes . A essa. Pleiadc brilhante, 1 1 
''"~''t<léo, e 10 libras de QOnsultas de ad vocaeia. !"~)mco se aliana. po.ra. a. defe~a das suas I 
Desejava contar ainda com o lugar de corres- idetas. 1 
pondente do Jornal do Commercio pa·ra a e\•en- Estava em Londres, quando ent Janeiro de I < 
tuaildad~ de ter ele voltar para a Europa. r.azi3. 1891, _rect;beu o convite de Rodolfo Dantas pura i 
de Rio Branco $eu inte1·mediário junto a. Picot. de la ~Judá-lo . n m rêsa ue s 1,Jn.dara.. 

L----A A..!l.mo :I:A-w..~ 4 __ _. __ ..,. .. ~ 
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o INSTITUTO JOAQUIM NABUCO I 
Acaba. de ser criado, no B~asil, o primeiro car e do ... lcool, sendo os trabalhos publicado~ ! 

instituto cientifico com finalidades específica- anualmente. Sera o esfOrço conjunto de socto- I 
mente sociológicas. Destina-se ao estudo das Iogas, geógrafos, antropologistas. economistas, 1 
condições de vida do trabalhador do meio agrá- ecologistas sociais, todos sob a direção de cien
rio do norte e do pequeno lavrador dessa re- tista social renomado, podendo serem contrata-\ 
glão, especialmente da zo:Jla açucareira. Por dos colaboradores estrangeiros. 
certo, que jB. há algum tempo se batên1, pela Um dos pontos que cs futuros dirigentes 
criação de institutos dessa natureza e, ainda há deverão levar em conta a necessidade dos seus 
pouco, em artigo publicado, abordou o assunto colaboradores provirem de todos os estados pró
encarecendo a necessidade da criação de quatro ximos, especialmente daquêles cuja coutribul
instltutos, localizados nas re~;lões llOrte, sul, çào sociológica tenha sido mais in~ensa para a 
centro e oeste do pais. Teriam tais institutos, formacão nacional , como Maranhão e Bahia. A 
n.' ? só as finalidades a que se propõe o Insti- Bahia--tem uma infinidade de assuntos que pre
tuto Joaquim Nabuco como outras mais de ca- clsam ser estudados à luz das modernas teorias 
rater soci.ológico. · sociais, multo material deixando de ser ut111-

_um e.t\l\:.teclmento dessa natureza verifica- zado por falta de preparação científica dos es
se com atrazo, em face de países mais adian- tudlosos, que ainda seguem a rotina do Institu
tados. Não só porque os estudos históricos, geo- to Histórico, onde geralmente se buscam apenas 
gr8.flc06 e literários são, naturalmente, os pre- "os conhecimentos mais ostensivos e vistosos do 
cedente$, num pais em busca de individualiza- passado polltico e militar do Brasil". Se o Ins
ção cultural, como, também, por não se ter tituto fõr buscar os seus colaboradores nessas e 
formado entre nós um ambiente favorável ao noutras províncias, deverá selec;loná-los não ape
desenvolvtmento de certas profissões, como a de nas pelo critério da indicação pol\tica ou pcs
soclólogo, sendo a sociologia, a maioria das Ye..- soa!, mas numa aceitação 'lmpla dos interessa
zes, tratada por diletantes anacrônicos. dos. peneirando-os num estágio comprobatório, 

VlYernos ainda em uma fáse • de planos de onde poderão ser observados a vocação e o 
salvação e homens providenciais, iniciando uma desenvolvimento cientifico dos diyersos tipos, 
transição, em busca de processos racional!za- lucrando, dessa forma, com a aquisição de 
dos, com fundamento em pesquizas, científica- pessoal razoavelmente habilitado . 
mente orientadas. Há uma lamentável ausência Esperamos que não se adie _por muito tempo 
de formação nesse setor, o que nos coloca em a instalacão do Instituto e o imcio dos seus tra
posição margial quando temos que enfrentar balhos, para que, observados os resultados, pos
determlnados problemas; fracassando enquanto sem ser criadas instituições congêneres em 
outros são bem sucedidos . Poucos são os ho- outras regiões, ou mesmo ~ governos estaduais 
mens de frmação rigorosamente científica que verifiquem a necessidade das mesmas em suas 
possui mos. provi nelas. 

Não obstante, o fato é auspicioso, pois In- um dos problemas que irão encarar os cien-
centlvará diYersos órgãos que tratam de pro- tistas do Instituto ~erá 0 da desintegração das 
blemas sociais empregando métodos anacrônicos comunidades, não só em vü;ta do õxodo rural, 
a tomar novas atitudes, recebendo em seus como da estagnação das formas culturais que, 
quadros cientistas sociais, à maneira dO que 11;,0 sofrendo mudanças, não podem satisfazer 
veem fazendo o D. A. S. P. e o Conselho de as necessidades do homem em uma época raclo
Imlgração e Coloni:zaçiio. tirando àqueles clen- nal!zada. Enquanto isto, instituição congênere, 
1.\tas a dúvida de se verem obrigados a agir em em Goiás, tria a sua atenção concentrada no 
(Jlltros campos, tnadaptados em outras profls- problema demográfico. na organização elas co
sões, quando a sua verdadeira vocação é ' a pes- rnunidades, nos problemas de assimilação e 
quiza clentlflca, no campo social . aculturação, tendo, ai, os sociólogos rt:•ais atua-

Teremos a primeira experiência - já que ção prlmaclal. 
o Instituto de Serviços SoG!als do Brasil não se 
efetivou - abrindo pesrepctlvas para a criação O primeiro passo. !e! dado. A semente Ian
<le outros centros de c~tudo. Será 0 Instituto um çada. &peramos ans10samente os frutos, tran
CP.ntro de pesqutzas. onde se desenvolverão. a per- quilos, entretanto. pols já_ se c~.mpreende, no 
felçoando-se a•· vocações científicas realizando Brasil, que ciência social nao é ordem e pro
trabalhos em ~oope;ação com instituições uni- I grc.l;SO" nem ameaça para os "sabe-tudo". 
versltárlas. escolas téc,licas, Instituto Brasilel- '! 
ro. de · Gcograla e E statística. Instituto do Açu- Orlando Miranda de Aragão 
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JOAQUIJ\1 NABUCO 
Conferência pronunciada no dia 26 de Agcsto no Instituto de Cultura Uru~u~i()

Brasileiro, de Montevidéo, pelo Sr. JOSÉ MARIA BIELI..O 

r;.on~-! : r;u~ '!. ~c:nprc se me a!igt:rcu uma. rspc· 
ci) df' con1 p ~,~o de (';.p!'ra.. ou de interpolnÇ:A·) 
L':~tra ~;c ::a.:1 t.:! no te~: ~ ... ? de nos:: a. ~üstóric.. D~.sta 

I forma . -p:>is, uma <'~ia~:l.o algo ari:lflcial, planta 
I ce cstufJ, c :;c v'vcu, 6obretuGo, pelos cuidado:; 

que JhC deil:cou o seu mest:-e Jn..rdineiro. N0 
tlia em que êste tlesaparecesse, ela murcharia 
e morreria, prova·:(•\mente sem utrope\Q3 e sem 
abalss. Umn. cmljl'gaç:i.o de cirouastií.ncias do 
l:IC·~n~n~o p:ecipitcu-lh c, antes da morte C::e 
Pedro IJ. a derrocada final. Integrava-se o Bra-

. • · · • . · 1 :1 sil na comunhão republicana do nosso con-Comemora 0 Bra,s11 nt:s te ano o centet~ãno llem!Jra. o d~-uma compos1<;ao 11terar a ~e a o- tinonte, paga)ldo embora semelhante etapa d'l 
0 nasc1mento de doJs dos r,,_a:ores vultos na- IescenCJa. Nao nascera poet_a, como nao nas-

1 

et dosenvol···monto com RJ agi•u~õc 3 h.l'JI· 
ICionais: Joaquim Nabuco e Ruy Barbosa. De ce:a escritor de f1cçã.o: "nM encontrava em 5 l ~ - ~ · - . . . • ,. 
mml Hil.O tentari:t nuncu. recorrer ao método mim a ressonância interior da tecla do verso, tuaJs .nos pal~es de l_llCCJ ta cultura polltica . 
dos 'paralelos históricos, que P l utarco tornou ' que nâc se confunde com a dJ nenhum tim · I ela fra}CIS b~s2s eronomicas . 
clássico c de que por tantos sécu los e tão 1m- bre artificial. .. '' Felizmente para êle, e sem Sem nenhuma intencão pejcrativa, poder
punenmento su tem abusado . Serm, pelo meoos, emb:>rgo do louvor de Renan. forma de men- se-ia d izer que realizamos· no B•·asil . com o re;. 
H'reverente contundir as duas personalidades tira de "pura entrapé!ia". n•s;stiu Nabuco à nado de Pedro II, vasto bo\·ari&mo. O pró
na mesma perspectiva, tll.o dive1sas foram as tentaçil.o de reincidir no pecado da má poesia .. . prio Nabu~o e·::re1·eu: "antes de tudo, o rei
suas reações aos ch'Jques do mundo e da vida. A sua viagem à Eur opa nã0 se limitou :1. Fran- nado é do Impem:lor. De certo, êlc nfw go
Cada qua·l exige, naturalmente,. a sua. moi- ça; demorou-se êle igualmente em Portugal, n:~. verna por si mesmo. Cinge-se à ConstltuiçiJo 
dura eôpecial. Dntretanto, para nos, brasileiros, Itâl!a na sulssa e na InglatErra . Nenhum p:tis e às iorm!ls do sistema purlan cntar; mas como 
uma gloria comum irmana Joaqutrn Nabuco e estrangeiro o atraiu tanto qt.tanto ê5te. CU!- só êle é o árbitro da vez dl' cada pa rti tio e de 
Ruy Barbosa: pertencendo à m~smã. geração ti varia sempre - ai, à semelhança de Ruy Bar- cada estadista, e como está em suas mãos o 
que foi ta-mbém a do nosso máximo poeta ro- bosa, embora por motivos diversos o encanto fazer e o desfazer ministério, o poder é pratl
rnântico, Castro Alves, eles encarnaram no e a admlracão pela vida inglêsa. Os seus pri-1 camente dêle. A investidura dos gabinetes era 
campo da inteligência, ,!es?ebrado no da atua- melros contatos com as "collnas m acias" de certa e a titulo precãrio, enquanto agradassem 
ção política, o que de ma1s alto e mais puro, Kent, e com a imensa Londres, especialmente., ao monarca; em tais condições, só llavià Unl 
no século passado, poderia ter oferecido ti> nos- a. Lontlres d West-End. Piccadilly, Pall Mall meio de governar - a conformlda:le com éle ..• 
aa. civilização. . e Hyde Pal'k, que sómente esta os seus olhos "ou, em outro passo: "o Imperador exercia 

Permita-me, pois, a vossa· generosidade que, auiserá1n ver, "venciam-Ih~ a imas;lnação". uma espécie de censura c superintendência 
h oje, vos fale de Joaquim Nabuco. mnis velho Teve vontade de parar ali para sempre... I geral; era o critico do seu govêrno, mas para 
trt>s meses do que Ruy Barbosa, para, :!nutra Nabuco não e1·a um temperamento de ar- governar êlc mesmo, se!'-lhe-:n preC'isa a ca
v .,z, dizer-vos deste último, lamentai~do que _1!-S tlsta, capaz de se contentar com as romarias pacidade que não têm os cnLicoo de fazer o!Jras 
deficiências das minhas palavras fiquem t1to doo museus e a peregrinação da Italia. "Eu como as que analizal.1l , .. " I>crdia-se demasia-Infinitamente longe da homenagem que roere- d 1 •t s~ 1 d 1 
cem 05 meus dois grandes pat.·icios. Na mocJda.- não quizera, confessa, ser con enado a passar do tempo com a p~ •· ca. ao a ~l a P<! avras 
de publiquei t"ll1 livro dois curtos ensáios l?Õ· uma hora por dia defronte da Gioconda, e de Nabuco: •·a polltlca era mais torte do que 

1 

bre ambOs. Depois de quase trinta anos, e trm- nem mesmo, diante da Venus ele Mllo .. . '' O tôdas ns preocupações: envolvia, estrag_aYa, e!l
ta a•nos vividos nos mais diversos ambientes céu e a.s ruas sombrl3s de Londrc.s po.rec!am-lhe ferrujava tôdas as molas do sen·•ço p_u
e nas mais variadas experiência:;, pouco teria sem1Jre mais belos do que as incomparáv.,is blico . .. " Muito preocupado com abstraçoes, 
da alterar. nos meus julgamentos de mero "im- perspectivas de Paris, a dOce harmonia de FIO- filo.sóficas e poéticas, bem re!ati1·as al!ás, só
pressiouista", sem pretensões à <:ritica. c!ogmá.- renza. ou as belezas dormentes de Veneza. no- brio, modesto, e no fundo "distante" e nada 
tiP.a, e quo procura compensar pela .~mccrlda- minava-no o gõsto do mundo e a impressão magnético, sem embargo das suas atitudes de
de a. falta de outros requisitos. Talvez, me· aristocrática da vida'', esta impressão que mais mocráticas, P ed ro 11 procurou construir um 
nos entusiá.sm0 juvenil; talvez um pouco mais do que nenhum outro pai~ daria a Inglai:erra Brasil à sua imagem, multo d igna e m-aito 
de reflexão da idade madura... · I vitoriana ou, :..o menos, os seus a.spectos ric'JS nobre, porém, ao cabo, Eob muitos aspectcs, 

Na história literária e política do Brasil, e elegantes. Há c!nco meses, l' iaja.ndo de auto- mais per to talvez do Pa~o de. São Cr!stóviío do 
nenhuma. figura parece mais h armoniosa do móvel de Southampton a Londres. en~ontrei n a que da realldatle da terra 1mensa e virgen1, 
que a de Joa-quim Nabuco. Tudo con~or;-eu para estrada numeroso grupo de caçadores de r a- onde os problemas de ordem material ou téc-
o seu equUibrio e para o seu brilho, mclusive posa, cavaleiros e amazonas nas suas vistosr..s mca tudo esperavam dos seus dingentes. A 
o belo tipo flsico e as origens de família. Lem- indumentárias, peões, cavalos magníficos, cães morosidade com que foi des_trmda a escravatu;a 
bro-me de certo trecho de um livro que, o ano magníficos decorando a paisagem encantadora negra, que tanta repugnanc1a pessoalmen•e 
passado, lí nos Estados. Unidos, de evocação de comêço' de primavera 11~5 campos ondulados c:;ms~va ao Imperador, "neto de Marco. AU· 
da. vida da capita l amerlcanil> - Cavalgnda. dO de Hampshlre, como s e smsseu~ cte velha gra: rello , es!Jelh~va o seu ~xa~erado esplnto ~e 
'Washington. Conta 0 autor que quando O.'! an- vura colorida de um antiquario de Bonn contemponzaçao, e, nos ultm10s anos de rer
tigos ônibus paravam em Lafayette Square, em Street nado, certa decadência da vonta de, caracteri
frente a'O primitivo edifício da Embaixada do A· Hustera In"'laterra trabalhista, que pro- zada na iud!feren;-a com que assistiu ao de
Brasil, o seu condutor, provAvelmente uma vo· longa na paz as ~estriçõen ela guerra. não con- senvolvimento da. campa~ha republicana. 
caçã.o transviada de cicerone ou de agente de se,-.uira extlnauir, a'Jcsar de forte campanha de Balmaoeda. amda mars do que U1i~ Esta
empresa ue turismo, informava aos pasageiros: ,·nl-'orensa. a lolC·brc tr' adição desportiva. pareceu- dista do Império, é o livro de um pe:1sador e qui habita o mais simpático dos dlp!omata-s ... 
Político diplomata, 0 raúor e escritor, é !lcm- mê. um memento, q<:e se deti1·era a implacável I político, de um llomem en~ _que não se apagara 
:pre atraente qualquer aspecto do e~pí~·ito d_e marcha elo tempo, e cu voltava pela imagi- a chama do .esp1nto polltrco. :Oisse Na.buco, 
Joaquim Nabuco; por Isto mesmo, cuatar1a. mm- na.çi\o, por aquela imaginação et•ropéta a que no s~'!- pref_ácro. que ~penas _:esumira a obm 
to fazer-lhe qualquer restrição de bôa. fé. Por se ref<lri~ Nabuco, ao mundo manei~oso de I d e Jullo Banados y Spmoza sobre a re,·oluçil.o 
outro !aJo, 11ã.o õ fã.ci! escrever sõbre a sua Versalhes e da pintura de wattettu. ou a Viena chilena para chegar, todavia, a conclusões 

· v!<la. e a. sua obra, desde que Me próprio pro- de St rauss, ou a um l:l?.ile das Tulherias, na vpo_stas às colhrdas pelo seu autor. Eaí\ados. 
('Urou retratar-~e num livro encantador, Mi- era da. Impe:ratriz Eugênia e das saias-bai:i.o... am1go intimo. e confidente de l!al1~1aceda, es
•~ha. Formação, que ·Renan endossaria, :!C Renan Eis justamente aquela I nglaterra, tão insular tudando as origens e as consequenc1as da luta 
não tlve~se um fundo de incurã.vel e maliclo- na geografia como na alma. tradicionalista e ;ntre o Pres1clente e o COngresso chlienos, 
llo cepticil!m<J. ausente no eeu preteru!o filho reforml~ta. religiosa e mercantil, em cujo c!Llna •C?. naturalmente a. defesa do seu antigo <'~e
espiritual. Analisando-se e discutindo-se, com brumo&o tanto germina m os mais ~.ltos e au- fe. O Congresso colocára-o fora. da lei. Dls
l'linceridade toca.ote, e às vezes, ingênua, :Na- ilac!ósos poetas, como os mais lúcidos estaclls- corda v a Nabuco. O C_on gresno, no? . regimes rc
buco poupou. e de certo modo, também difl· tas e os mais Implacáveis homens de negó- presentatJvos. é o ma1s ll:lto e le&"lluuo elos po- I 
cuitou o trabalho dos seus criticos. De q1,1al- <'iOS. que ;roaquim Nabuco e Ruy Barbosa pro - cJcres, _porq u': encarna dJreta e ~med1atamente I 
quer ma-neira, parece-me que o melhor. processo fundamente estimaram ... A anglOfilla de Na- a naçao. ~ao pode, po1s. ex.rstu~ parlamento 
JHI,ra. Ntudá-1., 6 acomr-anhn-l.l à m:~r:gem das buco p~rdurará. tóda a vlda. mesmo ouando revolucwnârto , Há, ao que posw j~lgar, 1111. 
1ma~ memórias. Não hA. perigo de encontrá-lo pàde conhecer a podero:>a e ruidosa f i\'!Jização a:.n-I?atiya de Nabuco, certa Jmpr~c1sáo da 
~m fal.~a1< atitude~ ou em e~tudadas pose<! para dos Este1dos Uniclos. A Grã.-Bretar'.!Ja oferc- tecmca ]urld1ca, que redunda uum~t _,ese fa lsa. 
a história .. • cera aos p oYos civil!zados 0 perfeito modêlo C: conceito de legalidade ~~ ll~gnhrl~de deri-

A mal"r parte d11. sua obrn é ele escritor da. sabedc:.rla política. Incautos revel:IVam-se os 'ar-se-a, ntml. Es~ado constttucwnal. do res
'!'Jolitico. contlna11do com o sociólogo: Balnw.ce- b:msllelros. abandonando-o por outro mais re-~ pelto ou da v~olaçao do sistema de leis que o 
da - Intervenção Estrangeira nn. R evolta da cente. isto é. deixando a Monarquia parlamentar estrutura .. e n ao da natureza do poder polltico. 
Arntad.a, e sob1·etudo, Um Estadi8ta do llnpério, do tipo brttânlco pela República de tipo norte- T anto, pms, o Executivo quanto o Legislativo 
além dos discursos e da produçã.o jornallstlca. ~mer\cano... 1 e o Judiciário pOdem e_xtr_avasar das esferas Esforçou-se sempre por ·dedica,r a ~ua inteli- fi ll _ 
gêncla ao serviço das grandes càusas da Eua De volta ao Brasil, ingressou Nabuco na que • les traçou. a cons:1tmçao de _cada pais. 
Tlfitria e da. humanidade. Preocupava-o espect- diplomacia. como adido da nossa legaçr.o em I ~ e~ta cabe ind10ar o pmcesso pacíf1co de cor
l!.lrnente 0 pro\·eit., qne póde ou que deve ser Washington . Ninguem em meu pais reuniu n~ir o abuso ou a o_ atentado. As simpatro.<; de 
<!Ol.hido das lições d:t. história, velha. mestra I melhores predicados do que êle para a carreira ~ .. buco pelo Con.,resso ch1l!no eram, em suma, 
da. viela.. M~.s. por clua.s vezc~. t.solou-~c com diplomática; f a lento. cultura, patriotismo ativo, uma. fC:r':lla de trans!JOSiça.o das. suas s~mpa
"-"' sual't ~audades e o5 seu~ pen~amentos para I tacto, c!istinçil.o, gõsto cl:J. vida mundana, se- tras pol1t1cas no dramat!co dissld1o que d!v\du 
escreve1· - Minha Fo1·mação e Pensées Deta- rtuçno pessoal. Nií.o existiam para Nabuco os os brasileiros _nos prlme1ros anos da_ Repub.lca. 
rhnes . Em Mitth-a F'onnaçüo, em que '.ã.o ?Iara perigos das deformaçõe~. por vezes tão mlúctas e, mais _espe~Ial~lente, da sua _aversao por tõ-
1.1 a inspiração rcnaniana, julgou-se no dn·elto c!P. 0 arriere, principalmente como a compreen- ~as as altadura.s. B

1
al11:1aced_a Slmboll~a~a, para I 

ele mirar-se e remirar-se; en tretanto, o pequeno dlam no século passado . De qualquer forma, ele, o espirlto revo.ucwnánc:. demagogrco, ou, 
livro, nada marcado, alia~. pela a margura. .ha- :rol ·rápida a primeira tncursrí.o de Nabuco na em uma pala~a, .o ~aud1Ih1smo; o Congresso 
hitual dos grandes introvertidos e introspectivos diplomacia. Atraiu-o novamente a polltlca, e 
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do Ch1le, as aspuaçoes liberais, as tradições 
e tã.o fino e tão gracl?so, que não somente per- na política, a '""kenerosa campanlla contra a es· d_e parlalll.entar!smo, o pensamento da alta so
<loamos a poss!vel ;•a1da.de do seu autor, como cravatura negra. Encerrara-se, assim, 0 perlo- Cled.ad~, e da forte anstocracia rural Republ!ca 
lhe a~racdecemos o amável presente ·. · do do za.zzaronismo inteelctual, como ê!e o I and1na • 

Descen?-la Nabuc~, na Unha paterna, de qualifica. A campanha abolicionista Iria pro- Claro, não me proporia jamais a relembrar 
velha !am1lla de pollt!cor.. qu~ J:\ dera· três jetó.-lo em apaixonada arena para cobri-lo de I aquí uma p&gina da história politica do Chile, 
Senadores ao Impéno brusllel:o. prov!n~1a, na glórias. o ariStocrata, o mundano, a apolineo,l e, nem tão pouco, aventurar qualquer julga
lmha materna, de 11· ·trc cst1rpe de Perna.m- confundir-se-la no tumulto das ruas com ns menta sõbre as figuras que nela se agitaram. 
buco, multo ciosa tios seus foros de nrist'?- ,-iolentas vibrações da s masEas populares . Não Pretendia, apenas, em passant por um dos li· 
cracla. 'l.rlstocracia das g;rll;ndes plantações ae está em mim Jn·;ocar, mesmo de ionge, o que vros ele Nabuco, situar-lhe a atitude pessoal 
cana. de açúcar, c! os !atlfund1os de escravos, foi para. o Brasil a escravidão. 1: que mesmo os 1 ante questões da sua época, que ma!s viva
quv, pelos seus aspectos sociais, \•irtudes e brasil<:>iJ;os nascidos quando ela já não exist':o.,l mente se refletisst>m em sua pátria . Verificara
defeitos. de perto lembrava a d'as grandes cul- sentem uma. espécie de intimo pudor. pela nó- se também no !3rasll violenta divergência entre 
turas de algodão do Sul dos Estados Unidos. doa que representava em nossa histór1a.. o primeiro governo m!lltar da Republlca e o 
Nasceu em 1849 no Recl!e, capital da Provln- Naturalmente, os historiadores bras1lelr;>s I Congresso Legislativo, e pouco depoi11, a luta, 
c1a, hoje Estado de Pernambuco. Decorreu a vos explicariam como a escravidão já estava degenerado em longa e penosa guc!Ta civll, 
sua primeira iufânc!a em Ma.9sagana, tipico condenada de morte desde a nessa guerra con- contra o marechal Floriano Peixoto sucessor 
"engenllo", como _nos, brasllelros, chamamos tra Solano López, em que as nossas armas se de Deodoro da Fonseca, e na qual 'a Armada 
as fazendas ou estâncias de cana de açucar. e irmanaram com as da vossa jovem e promis- I Bra.sileira se colccára ao lado dos revolucioná
cuja. recordação lhe Inspiraria algumas das pá- sora República e com as da nobre nação ar- rios. No Chile, Balmaceda !ôra. vencido· no 
glnas mais formosas e comovidas da nossa ,11- gentlna, desde a guerra da Secessão nos Esta- Bt·asil triunfaria Floriano Peixoto. A gló;la em 
teratura . Foi educa.â'o co~o um pequeno fl- dos Unidos, mas, sobretudo, desde que se tor- polltica, concluía melancolicamente Nabuco -
dalgo''. Não conheceu, ass1m, na tlôr da 'l'lda, nou mais exigente a nossa consciência naci"- e será só em pollt!ca? - acompanha sempre 
a necessidade de abrir o préprlo caminho, o nal. Nada disto, todavia, diminúe o mérito dos os vltorlcsos... Balmaceda, vencido, fôra um 
que os mais sensi1·e1s não conseguem sem pe- que - Nabuco entre os do primeiro plano - réprobo, libertando-se :;.> ·o .._ J{.;:.~o (!os &o!rr· 
l10sos sacr-lt!cl06 do justo orgul-ho e da justa Intrepidamente a combateram e a. derrubaram. mentos ou e, acaso o ameaçavam· triunfante 
vaidade juvenis. No Colégio e na. Academia .A. Câ.mara dos Deputados, para a. qual 0 man- · seria um' herói naéional... ' ' 
de Direito de São Paulo, o preetlgto do seu dara em renhidos pleitos a sua província natal, o tempo, galante uomo, atenua ou apaga 
nome de famllla e a sua sedução pessoal o le- !ol o grande campo de luta de Nabuco, sem tudo .. prmc1pp.lml'nte as dissénções politicas. 

0 varam aos primeiros lugares. l!:le mesmo con- que, por isto, êle abandonasse o das confe- Bras1l repulJ.rcano varou, afinal a onda cres· 
ta da respeitosa admiração com que o !nspe· rências e o dos ruidosos •meetings -. · praça pa dos s eus primeiros abalos pollticos. Reln
tor ci'o seu colégio contemplal'a o filho de um públlca. tegrado na ordem civil, pôde alargar os qua
;possivel presidente do Conselho.·· Fezcse a Aboliç[o em Maio do 1888, entre d:os d~ sua vida. pública até facilitar· com gáu-

Na Academia. de Direito, envolveu-se nas festas, flOres e entusiãsticos discursos. Lavou- d:o o m<rresso de velhos adversários, da distn· 
lutas partidárias do seu tem~.=o. Em polltlca., se, pois. o Bras11 do velho labeu, sem que se çao de Na.buco. Através das formas passagei
jã. era liberal, mas "flutuava entre 06 pri- derramasse, em flagrante contraste com. os Es- ras de gov.:!rno, estava a nação, que valla bem 
melros ideais, sem saher onde pousar". Avido tados Unidos, uma gota de sangue humano. "sacrificio das instransigências partidárias". 
de impressões novas, contaria êle depois, Vencedora a grande campanha social, inicia- "Para.· os homens do Império - escreveu Na
"íazendo seus primeiros conllecimentos com va-se outra. que, históricament e, a completava buco - verdadeiramente fundadores, um ter
os grandes auto1·es, com 06 livros de prestl- - a da República. Fiel à. Monarquia e, mais remoto pod~ria subverter as instituições mas 
~lo e com as idéias livres, tudo que era bri- especialmente grato à filha de Pedro II, her- o B:asil resistiria sempre, e à sua voz' seria 
lhante, original e harmonioso me seduzia e clelra do seu trono, e aquela que, na regência preciso acudJr, qualquer que fosse o vendaval 
:.rrebatava por igual. Era o deslumbramento Interina do Império, assinára a nossa Lei Aurea. em. torno, e quanto mais ferido, mais mutilado, 

ti fl - · d N b J 1 d 1 - mais exausto, maior o dever de não abando-das descobertas con nuas, a orescenc1a. o a uco u gou encerra a, com a proc an1açao nã-lo ... Eles nunca estabeleceram 
0 

dilema. en-
cspirito: todos os seus galhos cobriam-se és- da Repúbl!ca, em Novembro de 1889, a sua tre a Monarquia e a Pátria, porque a· Pátria 
prontamente de flores efêmeras .. . " . Lia. carreira públ!ca. Não quiz compreender o seu - d · t · 

1 
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tudo, sem ordmn, sem método, nesta orgia claro esplrito que. nada. mais poder;a salvar 0 nao po erla er rlva · · · Tao poderia ter• Igual-
~ mente para Nabuco. Atendeu-lh'e!._'l!ssim ao inicial dos llvros. quando nos perturbam tô- velho regime polltico, através de tudo, de to- chamame::Jto. "Reconciliando-se com os nÓbres 

~as as id~~as e nos eomove. tOd~ as belezas. dos os beneficios feitos no.Brasil, planta exó- destinos da sua Pátria _ transcrevo palavras 
Descobria Lammenais, VIctor H~go, Reine tlca. ~o clima de Contmen.e e sem mais sen- suas - religiosamente envolveu a sua !é mo-

e algu~s hlstorradorcs da Revo;uçao. Francê- tido .nistórico. ESvaíra-se-lhe o so~1ho, que nárquiea na mortalha de púrpura em que re
sa. Vlnam mais tarde os critiCO!! hterá.rloe, tambem de Rui Barbosa, da federaçoo das pro-~ pousam as grandes dinastias fundadoras" e acei
Salnt-Beu ve e Talne, 05 poetas . como Victor vincias, sob a égide da. Corõa Imperial. Mas tou s ervi-la na sua representação exterior ... 
Hugo, Lamartine c Mussat, o deslumbra?len- enquanto Rui Barbos.a, . multo mais polltico, A quem não conhece os mlstt<rioB das chan
to da prosa .. de . Chateaubriand . e de Ctcero, marcha~·a par~ a Repubhca, supôs Nabuco que celarias, em cujos arquivos poirentos se se
cujas ca.rtns senam talvez o livro muncta.no lhe sena p_ossiVel absorver-se para sempre na pultam tantas vezes belaiÍ e proveitosas cou
que le1·aria consigo se tivesse de !lcar encer- contemplaçao e no estudo do passado. sas, é dificil sempre julgar a ação de um di
rado em urna ilha deserta", e, annal. o_ cO'Up De 1~89 a 1900 decorreu para Nabuco a fase plomata. Entretanto, a grande figura de Joa
rle foudre de Renan. Começava a atrat-lo a de recolhimento, de e~tudos e de livros. Tam- quim Nablico transcendeu da rotina, mais ou 
causa da libertação dos escravos, nã.o o sedu- bém fundava, com Lucio de Mendonça. e Ma- menos dourada, das legações e embaixadas, 
z!ndo, no entanto, a ideologia republicana, que cha.clo de Assis, a Acac:lemia Bra-sileira de Le· para. projetar-se em plena luz merediana. Ele 
R!Jaixonava alguns dos mais belos talentos da tras. Da mesma _época, datam; os seus livros de foi um grande diplomata, um grande embaixa
sua geração . historiador politJco a que ja me referi. Não, dor do Bras1! nos Estados. Unidos. Raros co-

Nabuco explica a sua primeira impermea- !oi êle: no setor ela história, narrador de f a- il~gas seus. teriam con.segmd0 no mundo so-
;liiidade à República pela influência. doutri- tos, fno e o à maneira. por exemplo, CJa~ e polltrco d~ Washmgton, bela e um tanto 
11á.ria de livros, o da de Fustel de nem filósofo, doutri- tedJ a m::.1s talvez das ad-



·-~-·-·· " • " p de c n 1 cer tlcr s~ u1no a 'lXHlzaçau ' mp"'"' · 
~em fal~a!< atitude:~ ou em e~tudadas pose& para dos Estados Unidos. A Grã.-Bretnr~!Hl oferc- t<'cnica jurldica, que redunda numa tese falsa. 
a história... . . 05 po,·os ct' vlliz"dos 0 perfel"o modêlo O conceito de legaltdade ou Jlegalirlade deri-

t d b .. 1 sentar cera a ~ • ''aJ·-se-a·, 11•·rm Estado constituct'Oilal. · do res-A malor par e a. sua 0 r~ "' c e E' da sabed<Jrla política. Incautos revel:wanl-SC os ' ' 
'!'Olitico. connna1~do com o soc1ologo: Balmace- brasileiros, abandOJlando-o por outro nlais re-~ peito ou da v~ola9ão do sistema de leis que o 
da - Intervenção Esfra,ngeira, .?f.ll. Revolta rj-a cente, isto é. deixando a Monarquia parlamentar estrutura, .e nao aa natureza do poder polltico . 
.Arntad.a, e sobretudo, Um, Estad1sta do I»!·Péno, do t· brltânlc pela República de tipo norte- Tanto, pOis, ? Executivo quanto o Legislativo 
além dos discursos e da nroduçlLo jorhabstlca. ame 1f 0 no 0 j e o Judlcl<'ino podem extravasar das esferas 
Esforçou-se sei?1pre por 'dedica-r a ~ua lnteli- ~a Yoità ao Brasil ingressou Nabuco na que lhes traçou. a constituição de . .cada pais . 
,S(ência ao serv1ço das grandes causas da e:ua · " , A esta cabe ind1car o processo pacifico de cor-
:plitria e da humanidade. Froocu,pava-o especl- diplomacia. como adido da nossa leoaç" o e!ll riglr o abuso ou o atentado AB simpatias de 
~!mente o proveito que pôde ou que de,·e ser ·waslllngton. Ninguem em meu pais remuu Nnbuco pelo Conaresso cl1ilen~ eram em suma 
colhido d'as lições d:t história, ?elha. me~tra I ~~elhore~ predicados do qu~ êle P.~.ra_ a carr?l_ra u~~a forma de 'hans osi áo d~s s~as slmpa: 
<la. vida M~s por duas vezc~. 1solou-sç com rHplomãttca; f a lento. cultuta, patnotJsmo att,o, t· l"t' d j)ti ç d' ld' d' .d. 

· · · 'd · •amento para I t t r tinção gõsto d vida munrlana se- tas po 1 tcas no rama co tss 10 que 1\"J u "'"' suas saudares e os seu~ pen . s · 8. c o, c 15 · • ' . 11. • ' • os brasileiro< nos primeiros anos da Repübllca escrever - llfinha F01·ma,ção e Pe•tséel! Deto- duçfi.o pessoal. Não extstiam para ~abuc~ os o . · _ _ 

1'/t.<le.!. Em Minha J;'o?•mação, em que ~ão clara perigos das deformnçõe~. por vezes tao mludas e, mais espe~ml~lente. da sua. a versa o _vor t õ 
ê a inspiraçã.o l'(l!1anian:l, julgou.se no dil·elto da car1"ier6, principalmente como a comnreen- ~as as clltacluras. ~almaced_a stmboll~ava, para 
ele mirar-se e remirar-se; entretanto, o pequeno diam no século passado. De qualquer forma, ele, o espirito revo.ucwnáno, d~magoglco, ou, 
livro, nada marcado, aliás, pela. a m argura .ha-- foi •rápida a primeira Incursão de Nabuco na em un;ta pala'Ja, _o c_audllh!smo, o Congresso 
bitual dos grandes introvertidos e introspectivos diplomacia. Atraiu-o novamente a politlca, e do Clule. as ~piraçoCI! liberais, as tradições 
é tiio fino e tão graclo~o. que. não sõmente ptõ'r- na política, a generosa campanl1a contra a es-1 de parlam.entarlbmo, ~ pensamento da alta so
rloamos -a possivel ''aidade dn seu autor, como cravatura negra . Encerrara-se, assim, 0 perio- cied.ad~. e da forte anstocracia rural Republlca 
lhe all;"racdecemos o amável pres~nte.. d do do za.zzaronismo inteelctual, como êle o I andina • 

Desceudla Nabuco, na Unha paterna, e qualifica. A campanha abolicionista iria pro- Claro, não me proporia jamais a. relembrar 
'l"elha !amilla. de p.Jlitlco~. que Já. dera· três jetá-Io em apaixonada arena para cobri-lo de aqui uma página da história política do Chile, 
Senn.dores ao Império bras!leiro; provinha, na glórias. o ariStocrata, o mundano, a apolmeo, I e, nem tão pouco, aventurar qualquer julga
linha materna, de n· :trc estirpe de Pernam- confuncllr-se-la no tumulto das runs com as mento sõbre as figuras que nela se agitaram. 
buco, multo ciosa dos seus foros de 1\rlst<?- yiólentas vibra<;ões das mas:;as populares. Não Pretendia, apenas, em passant por um dos li
cracla, aristocracia das grand~s plantações ae está em mim Invocar, mesmo de longe, o que vros de Nabuco, situar-lhe a. atitude pessoal 
cana de açúcar, dos Jatifúndtos de escravos, foi para o Brasil a escravidão. ~ que mesmo os, ante questões da sua época., que mais viva-~ 
que, pelos seus aspectos sociais, virtudes e brasilP-iros nascidos quando ela já não exisb•., I mente se refletissE'm em sua pátria. Verificara
defeitos. de perto lembrava a d'aa grandes. cul- sentem uma espécie de intimo pudor pela nó- se também no Brasil violenta dlverg~ncia entre J 

turas de algodão do Sul dos Estados Umdos, doa que representava em nossa hlstór!n. o pnmeiro govêmo militar da Republica e o 
Nasceu em 1849 no Recife, capital da Provin- Naturalmente, os historiadores brasileiros I Congresso Legislativo, e pouco depois a luta, 
cia, hoje Estado de Pernambuco. Decorreu a vos explicariam como a escravidão já estava degenerado em longa e penosa. gucna civil, 
sua primeira infância em Massaga,na, tlp!co condenada de morte desde a nessa guerra con- contra o marechal Floriano Peixoto sucessor 
"engenho", como .nós, brasileiros, chamamos tra Solano López, em que as nossas armas se de Deodoro da Fonseca, e na qual 'a Armada 
as fazendas ou estâncias de cana de açucnr. e Irmanaram com as da vossa jovem e promis- j Brasileira se colccára ao lado dos revolucioná
cuja recordação lhe inspiraria. algumas das pá- sora República e com as da nobre nação ar- rios. No Chile, Balmaceda. fôra vencido; no 
glnas mais f?rmosas e comovldaG da nossa .• li· gentlna, desde a guerra da Secessão nos Esta- Bras_il triunfari::t Floriano I_>eixoto . A glória em 
teratura. Fo1 educado como um pequeno ft- dos Unidos, mas, sobretudo, desde que se tor- politica, conclma melancõllcamente Nabuco -
dalgo''. Não conheceu, assim, na tlõr da '\"!da, nou mais exigente a nossa consciência nacio- e será. só em politlca? - acompanha sempre 
a necessidade de abrir o prépr!o caminho, o na!. Nada disto, todavia, d!minúe o mérito dOS os vitoriosos... Balmaceda., vencido, fôra um 
que os mais senslvels não conseguem sem pe- que - Nnbuco entre os do primeiro plano - réprobo, llbertn.ndo-s., :;; ·o ..._ JL::;!o dos .. o:n
nosos sacriflclos do justo orgul-ho e da justa intrepidamente a combateram e a derrubaram . . mentos que, acaso, o ameaçavam; triunfante, 
vaidade juvenis. No Colégio e na Academia A Câmara dos Deputados, para a qual 0 man- seria um herói nacional. •• 
de Direito de São Paulo, o pre11tlgio do seu dara em renhidos pleitos a sua província natal, o tempo, galante uomo, atenua ou apaga 
nome de famllla e a sua sedução pessoal o le- to! o grande campo de luta de Nabuco, sem tudo, principalm<'nte as dissenções politicas. o 
varam aos primeiros lugares. l!:le mesmo con- que, por isto, êle abandonasse o das confe- Brasil repulJ:icano varou, afinal, a onda cres
te" da respeitosa admiração com que o inspe- rências e o dos ruidosos meet·ing, '- · praça. pa dos seus primeiros abalos politicos. Reln
tor ci'o seu colégio contemplava o tllho de um pública. tegrado na ordem civil, pôde alargar os qua
possivel presidente do Conselho... Fez-se a Abolição em Maio de 1888, entre dros da sua viela pública até facilitar com gáu-

Na Academia de Direito, envolveu-se nas festas, f!õres e entusiásticos discursos. Lavou- dio o ino;rresso de velhos adversários, da distn
lutas partidárias do seu temr:o. Em polltica, se, pois. o Brasil do velho labeu, sem que se ção de Nabuco. Através das formas passagei
já. era. liberal mas "flutuava entre os prl- derramasse, em flagrante contraste com. os Es- ras de gov.}rno, estava a nação, que valia bem 
melros ideais 'sem saber onde pousar". Avido tados Unidos, uma gota de sangue humano. "sacrifício das instransigências partidárias". 
de impressõ~s nova.~, contaria êle depois, Vencedora a grande campanha social, inicia· "Para os homens do Império - escreveu Na
"f'azendo seus primeiros con11eclmentoo com va-se outra. q,ue, histórica!llente, a completav_a. buco - verdadeiramente fundadores, um ter
os grandes autoi·es. com os Unos de prest~~ - a da Republlca. Fiel a Monarquia e, mais remoto poderia subverter as Instituições, mas 
glo e com as idéias livres. tudo que era brl- especialmente grato à. !ilha de Pedro II, her- o Brasil resistiria sempre, e à sua voz seria 
lhante original e harmonioso me seduzia e <letra do seu trono, e aquela que, na regência preciso acudir, qualquer que fosse o vendaval 
r.rrebatava por igual. Era o deslumbramento interina do Império, a.sslnára a nossa Lei A11.rea. em torno, e quanto mais ferido, mais mutilado, 

d mais exausto, maior o dever de não abando-do.s descobertas continuas, a florescência o Nabuco julgou encerrada. com a proclamação ná-lo ... Eles nunca estabeleceram 
0 

dilema. en-
cspirito; todos os seus galhos cobriam-se és- da República, em Novembro de 1889, a. sua tre a Monarquia e a Pátria, porque a · Pátria 
prontamente de flores ef.:!meras ... " Lia carreira pública. Não quiz compreender o seu não poderia ter rival. .• " Não poderia ter igual
tudo, sem ordem, sem método, nesta orgia claro esplrito que nada mais poderia salvar o ment·e para Nabuco. Atendeu-lhe, assim, ao 
inlclnl dos llvros, quando nos perturbam tõ- velho regime político, através de tudo, de to- chamamento. "Reconciliando-se com os nobres 
<las as idéias e nos ~omove tôdaa as belezas· dos os beneficios feitos no Brasil, planta exó- destinos da sua Pátria - transcrevo palavras 
" Descobria" Lammenals, Victor Hugo, Reine tlca uo clima de Continente e sem mais sen- suas - religiosamente envolveu a sua fé mo
e alguns historiadores da Revolução Francê- tido histórico. ESvaíra-se-lhe o sonho, que nárqulca na mortalha de púrpura em que re
sa. VIriam mais tarde os criticas literários, também de Rui Barbosa, da federaçãc das pro- ) pousam as grandes dinastias fundadoras", e acei
Salnt-Beu ve e Taine, os poetas. como Victor vincias, sob a égide da. Corôa Imperial. Mas tou sen•i-la na sua representação exterior ... 
Hugo, Lo.martlne c Mussat, o deslumbra~uen- enquanto Rui Barbos_a, . multo mais polltlco, r A quem não conhece os mistérios das chan
to da prosa de Chateaubriand . e de C1Cero, marcha:·a par~ a Republtca, supôs Nabuco que celarias, em cujos arquiv,os poirentos se se
cujas cartas "seriam talvez o livro mundano lhe serta. p_ossiVel absorvet·-se para sempre na pultam tantas vezes bolas e proveitosas cou
que Ie1·aria consigo se tivesse de ficar encer- contemplnçao e no estudo do passado. sas, é difici! sempre julgar a. ação de um di
rado em uma ilha deserta", e, afinal. o eoup De 1.889 a 1900 decorreu para Nabuco a :rase plomata. Entretanto, a grande figura de Joa
rle joudre de Renan. Começava a atrai-lo. a de recolhimento, de e?tudos e de livres. Tam- quim Nabtico transcendeu <!a rotina, m.ais ou 
causa da libertação dos escravos, não o soou- J;>ém fundava,. com Luclo de Mendonça e Ma- menos d~mrada, das legaçoes e embaixadas, 
zlndo, no entanto, a ideologia republicana, que chado de Assis, a Academia Brasileira de Lo- p~ra. proJetar-se _em plena luz mered1ana .. Ele 
1vJaixonava algema dos mais belos talentos da tras. Da mesma época, datam os seus llvros de fot um i[ande dtplomata, um grande embaJxa
r;ua geração. historiador politico a que já me referi. Não . dor do rastl nos Estados . Unidos. Raro~ co-

Nabuco explica a sua primeira impermca- foi êle. no setor ela história, narrador de fa- I legas seus. teriam con.segmdo no munpo so
. 'l'd d ~ R · bl"c pela influência doutri- tos, frio e objetivo à maneira. por exemplo 1 CJa\ e politlco d!! Wa~hmgton, bela e um tanto 
m 1 a e "' epu I a . d F t 1 d c 1 ' !lló f t ·' tedwsa e a m-Is tipica talvez das cidades ad-
nária de alguns livros, pri!lotpalmente, 0 da ~ u.s e e ou auge~, nem 50 0 ' ~ou n-, ministrativas e- diplomáticas tü.o grande êxito 
Bagehot sóbre a Constituição )n~lêsa. Nào narlo e construtor de SI~temas! ~orno Tame ou pessoal . Afirma o autor da' Cavalga-da de Wa
cre!o muito nesta tõrça doutrlnán~, e mais Mo!"msem. Estaria maJs proxtm_?, pela . elo- shingto1l, da qual já vos falei, quo a mais clispu
ainci'a duvido da decisiva i~UêJ?Cia . de um quencia e pelo ressaibo das pai:-:oes politJcas, tada distinção mundana da cl!.pital americana, 
só livro. sobretudo, num esplnto lllqUieto que I de Macaulay e, sobretudo, de Burke. Af!gu- 1 no começo deste século, era penetrar no cir
se distinguiria sempre pqr um fundo de dan- rou-se-me multo viva s~mpre a analogl~ entre culo da embaixada britânica, mas que nenhum 
d!smo intelectual da melhor espécie. O mo- Balmaeeda e Um E~tadzsta, do lmpé!tO, de ambiento parecia mais fino e mals agradavel 
narquismc de Nabuco derivaga-se de outras Nabuco, e as Rejlexoes sóbre ~ Revoluçao Fran- do que o da embaixada do Brasil. A ação di
origens: tendência innta e influxo imediato c<!sa, de Burke. Escrever historla era para am- reta de Nabuco. devemos nós, brasileiros, o 
da situação elo seu pai. No intimo, desconfia- bos u~a forma: de prolongar a atuação pol!- ~~ior desenvolvimento das nossas rela~ões po
>'e das multidões· tinha o culto das elites. tlca. A h!stóna - Cito passagem sua - é, ·llhcas e econômiCas com os Estados Umdos, ve
A. Republica afigurava-se-lhe bem ou mal, com efeito, o único campo em que me é dado lho imperativo da nossa política exterqa,. como, 
entre as nacões mais novas dÓ Continente, um cultivar a. política, porque nela não teria pe- acredito, de todas as Repúblicas do .Contmente. 
distlco para· disfarçar a anarquia. E;ra um "dis- ngo d«: faltar à. indulgência, que é a caridarle Revelou-f!e tambem um grande artlftce do pan
tante'' sonhando com as graças mundanas do esprrito, nem à. tolerância que é a forma da amencamsmo, que, _lenta e ~egu_:amente, se 
do ~c~lo XVIU e a distinção da fidalguia 111- justiça a que posso atingir ... " Burke não com- yen;t convertendo ~a mcer~a asp1raçao de alguns 
glêsa. Escrevia mais próximo da verdade, em preendia, nem perdoava a Revolução Francêsa, 1deo!o~os em realldade VIVa. 
outro tópico da Minha Formaçdo. "o que me seja em ~loco ou em seus ~err1veis detalhes. N.ao se 11n;1tou Nabuco aos ~rabalhos d~ sua 
impediu ter sido republicano na juventude !oi Nabuco nao compreendia e nao queria perdoar embatxada. Ele era na Amér1ca do. Norte o 
muito provAvelmente ter sido sens!vel à. lm- a ditadura de Balmaceda e a praga. dos pro- re_presentan!e. natural da mais. alta: ~nt~lectua
pressã.o aristocrática d''· vid1\ ••• " Um alto sen- nun?iamentos e revoluções, q11e devastavam as lldad~ brasllmra, honrando a ~nt~hgenc!~_ e_ a 
timento de piedade humana e a nobre am- Republicas latino-americanas, e das quais, nós, cultura elo seu. país e da propna CIVIh_ .. aç~o 
bic:io ci'e 11 ar 0 seu nome {', uma grande obra 
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no Brasil. não a~nçamos ficar indenes. Iatma ou med!~errfi:nea, da. qual, atra'!'es e 
··1 1 1 ·ágl 1 · t d · rderlte cam- No escritor inglês como 110 escritor bras!- todo o seu angllcamsmo, fo.1 sempre tipico re-soc a e\ - o- am ma.ts ar e a. a · . . presentante O que de ma1s caracter!stico se 

panha abolicionista. ':A libe:tação .dos escra- leiro, e~contra.mos 0 me;;r:10 gosto do3 afons- nos deparai· ia na etapa derradeira das suas 
\'OS - disse êle uma 1·ez - era uma reforma I mos pohtiCos: Recordo des.e alguns que se me atividades intelectuais é a ideologia que o le
que o espírito britâ.nlco anteporia a todas as afill:urat~ mais felizes. "A fatalidade ;tas r~vo- vava a sonhar com a paz universal e a mais 
outras por ordem de sent:.mentos". Foi esta luç~E'S e que sem os. exalta.do.s não e possivel íntima solidariedade entre os povos dl! Amêri
~. atitude de Nabuco: a de um ll.beral inglês, faze-Ias, e COUl eles e imp.ossiv~l governar.··" ca, aliada à exaltação romântica do seu pa
para o qual a escravidã.o seria a ignomlnia má- Ao passo que os ho:nens duninuem, a amblc~o triótisruo. Ele mesmo gostava de p1·oc!a
xlma, a tremenda mancha de um povo e da cresce; em uma_ sociedade ~mde tôdns as partes mar-se um edcra-.-0 da gleba, da gleba brasi
humanidade, do '(Jrganismo tem vida propna e aderem aper- !eira e nesta, da sua pequena gleba pernam-

Pas.sado 0 entusiasmo político da Acade- tadamente entre sl,_ por um principio de unida- bucana: perfl!-mada de canavi.ais. Creio que no . 
. i Nabu ara de moral aluda. mtacto, a ambição pessoal substrato de Ideólogo do espll'lto de Nabuco, em fe!ictdadP. 

mia. \Oltou-se a cur cs!da~e ~e co P s nunca tomo. as proporções que, nas épocas de sua capacidade de v ida Interior, encontrar-se-ia de .ce~~as p+~.:;sagens suas, que a~aim 
as letras e para 0 mundanl~mo, foi a !~e da I dissolução, fazem dela a ameaça constante e I a sua resistência à dcforma~ão consequente das 3~1 • Conheço .c'?nsol!ições para os 

VJ a?'ens, _de ~rte e <!e d·Jletant\Stl>O. All;s, .1.>0
: às Yezes também, a única esperança da socic:! faceis. vitórias mu.ndanasi Vivida a fase ele di- nao as. encontr~I Jam!'ue pn.t·a os fell:r.es ... 

de.ta .se! not"da aqtll uma das sua:; con. lssoes. <lade e-rn ruínas... A tendência do governo Jletanttsmo, de turismo, da Juventude, procurou I teJ?l chm~s doces, ~tsonhos, temperados, como 
a pollttCa jamaiS conseguiu absorve-~o comple- militar é 0 militarismo Não pode haver des- descer na vertical dos próprios pensamentos, I extstem asperos, fr10s e ventosos; os caracte
tr.mcn.~e. A~rala-o apenas cm:no fenome~o 50

" potlsmo naval. Nunca ~c viu um tirano em- da própria alma; a sua produção literária a~- r~s são como os chmas. As raças mais fortes 
stal. A polltlca - segundo ele - que e HIS- barcado Do nlar aind· 11, 0 quiriu, desta maneira um tom novo de grav1- 1 sao as que têm que lutar contra o clima, e os 
~ária; para a politi~a propriamente dita, que terra ... · "No govêruo ;od~·rnose go~;_r~~u ~ d~de. Escreveu, entiÍo, . ~ciu~idlnd na tenta-~ car~cteres ~ais ;,ortes os que têm que lutar 
e a local, a do pa1s. a dos parttdos, tenha d d R . ' ~ I o, a "ao, que eu quase classlficarta de pecammos::t, con ra a vtda ... 
dupll1 Incapacidade: não só um mundo de cou- ~~~~a e . enas?ença. sena um altenado. como de fazê-lo em francês - P ensêes Detachées. Chego ao te:mo desta. palestra, sinceranlen
sas me parece superior a ela, como também a a~ u,m ;mbecll 0 ~:le, por falto. de cl!nhe:r?., Não há mais perigoso teste para um escritor te receo3o d~ nao te,· conse!fuido dar-vos clara 
minha curiosidade, o me'u Interesse vão 1;~m- conf~.,c~ss~ a.s propuedades. A~ antigas pre~-1 do que semelhante genero litei·ário. Ameaçam- Idéia do gêmo de Nabuco. 1!01 um dos grandes 
pre para 0 ponto onde a ação do dram!l. con- ~n_ç !s co~~es?O!ldem hoje 05 o?l·~es de Esta- 1 no a to<los os instantes a trivialidade, e, mesmo, encantamentos ~.a minh";, adolescência; nascido 
temporãneo universal é mais complicadn e mais 0 'ect cor;, scaçao, as largas enussoes de papel o 1·idiculo .• E' necessário di~ e~. cousa~ n'?vas e cânto ele nu~ engenho de f>cmambuco, pa
lntensa " caso 0 ost or exem lo entre 011 mo !!' · ' · . . . com0 tal e sempre mmto d1ftc1l, senao Impos- 1 c a-me senb r em tudo que vmha dele o gosto 

· ·' P o, P ; P ' ,. Um Estad~sta do lmpéno é o que poderia- sivel - revestir cousas velhas etn roupagens e_ o cheiro do _meu Ye!ho te1-ro1r. Ainda hoje, 
g~andes brasUelros C

0
':_"

08 de Nabuco, tol 0 d~- mos chamar o ".ivro de fundo" de Joaquim novas. Nabuco venceu galhardamente a prova. nao posso evoca-lo sem mal disfarçada. emoção. 
R~uy Ba::b~a, ~ue pode tôda vtda confun d r Nabuco. Estudando a vida .e a ação do &eu pai, ~eve sempre acuidade 0 seu pensamento, e ni- Deu-me Nabuco, como aos moços _e brasileiros 
a,. nspirc.çoes d.\ mats alta 111.t~llgência e .-a o senador Nabuco de Araujo, legou-nos em sua ttdez e elegância a sua forma. E' a essência <!o me.u tempo, a prlmetra sensaçao de beleza 
mats vasta cultur~ .com a apatxonada atraç.to grande obra a melhor histórica político jo religiosa - um catol icismo mais meditativo do ht~rárm. Reahza~·a na vldn. tudo que se nos 
da pollt.!ca part!dnna. · · nosso Segundo Reinado, larga perspectiva sôbre que combativo - a marca distintiva de PBttséeB afigurava de ma1s nobre e mais belo e que 

Nos anos que se seguiram ao curso uni· os fn~os c os l10mens do regime. que deu ao JJ etachées . Como ele diria, fora-lhe a fé o ramo era .O encanto do mundo, de tão formosa apa
\'Crsitá:lo, os cuidados de Nabueo -'- palavras Brasil meio século de paz, de ordem interna e el a vida renascente; deu-lhe a contemplação de 1·ênc1.a d,o fnn do século XIX,, prolongado até 
Sl.' lls - se subdividiam por Séd~u, em 1870, de alta moralidade pública e privada. Dela po- Deus, a tranqu.iliadde da alma, a bondade e a a ~rnn_eira !!'rande guerra: viaJar, escrever. le
pela Comuna de Paris, em 1871, e pela ca.rn- der-se-ia extrair uma galeria de retratos em doc:ura que a llummaram. O caminho da ver- Vai ate o tnu!lfo uma graJ?-de campanha soc1al, 
prmha contra a Igreja romana, efêmero mo- que tanto se comprazla Nabuco, dos prln~ipais dad~ dh~,lna estaria mais no ?Oração do que na c~~,hece~o êx1to e as glórias mundanas e lit~
met~to de dúvida ou. m3.is ce::-to, de in;ubo:- e.otacl.istas do Império. D~sconfio que. em al- ra zao . Sob este a.specto .•. mat3 t~cado ~e Pas-1 ~o~~~~s 1 :;uti:tlmente, como ~u Já yos lemhre1, 

clinação num temperamento profundamente gun3 dêles, 0 bené\.·olo retratista teria exr.gc-~ cal_ do q.":.e cartestano Spmoz!!;. ~rer c entre-, nuam-n~s eto nos f~zem mais exigentes, ate
catói!co. Mas 0 ano de 1873 roi especialmen~e, rado 05 traços e as cõres am:h·ets Mns ·sto ga,-sa d netamente. Toda 1d~1a e um . e:'pelh o Ih ' P o menos, os entusJas}l-IOS. Me r-

• . ,. • ' _ • · ' ·" • • • • • u • 
1 de Deus para quem pode polt-la ao mfunto ... " g\1 am nas sombras do paseado os Ideais. pro-

o d~ su~ prnne1ra n~gem a Europa. :&p.con tem secunaalio alca~lCe. O q~e comove aos Como todos os icleólogos, foi sempre oti- vavelmente mais burgueses do que aristocráti-
trava,. afinal, ~ que ele ffUpunl1a a p~tna d~ brasiletro.s elas g:ra9oes, que nao cl1egaram a mista. Viu a ,·ida, na mocidade e na velhice, cos, mais de Sancho do que de D. Quixote, de 
seu e~pinto. Nós, br~lle!ros - elo·.:> r::-ai conhecer a monarqu_Ja de Pedro II, é '? fat? de "através dos vidros de Eplteto, de puro cristal egoistico .tepouso à margem do permanente 
uma 1ez Utn trecho de Nabueo que me pruece que. se tornou pcs~Ivel em nossa patr1a, am~a sem refrações". Não conheceu as agruras do drama umversal. As duas guerras mundia1s im
perfeito - e o . mesmo se pode dizer d~s. ~u- semideserta. e de t'~o precé.r!a estrutura econo- mundo, que s~o. tantas vezes, uma redenção puzera1n a .todos os homens uma atitude de 
tros povos amencanos, p3rtencemos à Amenca mw~ de 11a quase um século ~assado, e flo- para os homens de idéias e de sensibilid.ii.cle ar- luta sem tregu~s\ .que_ somente ela poderá sal
pelo sedrmento novo e flutuante do nooso es- rescenc1a ele um escol de polltlcos e homens Ustica . Sem embargo do seu vivo ê~l'to pú- var a nossa CIVJ!Jzaçao, ameaçada pela. mal! 
plrlto, e à. Europa por suas cantadas e!tratifl- de Estado na melhor essência européia. E o blico, não no queimat·am as . paixões poltlcas, tremenda das catástrofes. 
cadas. Desde que temos a menor cultura, co- que importa mais precisamente é acompanhar, tormentos de Ruy Barbosa. Parece que, nem Nabuco n!l.o teve em nossa vida pl1blica a 
meça o predomínio desta aóbre aquela. A nossa através do livr6 de Nabuco, a vida política elO i;{ualmente, as tentac:;ões da fortun:~. e as se- repercussão do seu contemporâneo, Ruy Bar
imaginação não pode deixar de ser européia, nosso' Imp,~rio. cluções femininas. Bonito e. elegante. habituado bosa, e nem, em nosaa literatura, 

0 
sentido ele 

isto é, humana; não para na Primeira Missa Não tenho pelas nessas antigas instltuicões no ~rasil e fora do Bras1! aos altos circuloM Ça~tro Alves ou de Machado ele Assls, este 
do Brasil, para conLinuar dai, recompondo as pollticas como creio não 0 V'm a g~a·ntl- mun"a!10s, o 9ue se conhece dos seus amores mars velho elo que ele um decênio. Foi até a. 
tradições dos sclvage1:s que guarneciam as nos- maioria' dos braslleir~s da mtnhâ geraç.io ~ é medt~o e dtscreto. Casando-se a,os quarenta velhice, . como ele mesmo se confessou, um 
li:J.> p:alas no momento da descoberta; segue culto que quiz erigir-lhe Joaquim Nnbuco' e a.nos, v1v:eu para. o seu sereno ambrente domés- pouco d!leta:~te, um pouco turista intelectual. 
peln.s clvillaç6es tôdas da humanidade. como a que era, em grande parte, uma f~rma ele ;ea- h?o. Agmdo nl!- po11tica e !las letr~s, campos Faltaram-lhe ao estilo .a força. estuante de Ruy 
dos europeus, com quem teJnos o fundo comum cão contra os desajustamentos dos primeiros á~duos das tn;alsf ásperas 

1
dtjvertlj:ênCias. e onde I Barbosa e a vernaculldacle med1da e perfeita 

d l'ng 11 F t di !to •I oa · d R 'b. . sao semp1·e ao acets as nus tças, fOI o me- de Machado d~> Assis. Nào conseguiu jamais e 1 ua. re g ,t.Q, ar e, re e pO<lS a, anos a "epu llca. Reconhecemos mats fria- nos cobatido e 0 menos negado entre os ex- l!bert d ti . 1 fi , 
1 

d . 
mesmos séculos de clviltza.ção acumulada, ·e por- mente os seus acêrtos e as suas falhas. Refa- poentes d:J. sua é oca Dir-se-ia que todos ~s ça-o !aar-nse_ a Epotcttosnt 11

1 
~cnc a a compoRt-

tanto clesde que haJ· n u at· de lt"ra a z d d 1 · 1· · P · · · · r. L~ .. !l. n re ~ '1 o, M na sua nrosa co-
• . , • ~· •• • d .m r .? cu " , en o o. c1rrso a nossa evn uçao po 1tica, ace1- seus patr!cios tinham prazer de nuxlli;i-lo na j !orida, da qu,~l yos <.'toi alguma~ rápl"da as-

' ~":a,ma~ao .. lnstó1ica: ·. , , ta mos ~u.e elas preservara~ em , ~er to m crnen- ascençã0 e de proclamar-lhe os triunfos. . 1·agE:ns. 1m.lito dol RU~~UlTO e da· hatmoni~ ~lu e .?0
·

1 
c I di~ 0 P11.meiio l~\tO _de Nan~~ ~0-U, to a u.udade ~aclonal e IX?Pe~..ram ~ surgi- I Pergunto por Yezes a mim mesmo <JUe ft·u- 1 o encantr,\·am em Renan. Esta harmonia, esta 

, 1_P1 ,r::.~; r~ vwgem a Enrop~~ .E~a em fta~1Ces " mento do caudilh tsmo. L~lllô J'CJ-vos . hp pouco · tos nos daria a inteligência de buco. se for-
1 

música. <l~licaoa e tii~t:mte, sinais tle tudo , ue 
,1_ : ·: -~ • ~r~l~. l:>e:~·~'·m::ilv vreo , l!';.ts I1!t.O 1ne ~ue nos proporcionaram,. sob a Yig!IRncta de cado. como. por exemplo, a de f::.ll'hosa. Xab:IC·' falo•u ,, ~~<:,'€' \'€'11. IP.flt' tiJ i:1m 

0 
cqull!-

allll1.rt " le-.o,. P· -• -.. lldo elo il-u J edro li, cmquenta a n"Js ue ele ordem e de a um comb::ü~ sem temi.;aão. nada; btio ,, P h:,ll.;o.>,ti<' fiz.-ra 



JOAQUIJVI NABUCO I OUirn.. ~J) cst:lC'!!"l1-l:<: 0', ('!~l -::-1! ~ <': C':'."~'": i;cs , l'P~J'i :n::··- ~ r·ri 1or - ,. e ·;o u n. h Urn·}fl1d. a i l t ci! fcrcn ç- ~ 
c0ncia;; Lle !C'auru:; nuln .. ~t · o:-- ~.~::. YO.i ía.dn;, c nt '11 - p("l0 qtte c l1~ll"~" n\·'1 , r cnl R"'''l.l n :-t ••rn r J.pell n. 

I 
tas: I de:::.t i fic-n.tn - ~e- Jiy ros qu" l!1o f v rnn1 C'''l'U~ · - I Jit ;~ I'!L ' i" , ntó l"' ... lt·n r o l'pi.•ócltn ..- • 't id o entre 
V ir =t :=-e u paP. cncJ :1u ~urado na bibl!otccu: dele : ê lc r- o pró prio l~c~nn t.u1t:1s , · ~" r ecC~rd c.do. 
herdo u 0 a mur a rs livros. i L embra i-vos , pnr ccrlo; }';abul'o ma t~da. à R e• 

· Discurso do Sr. L e vi 
Brasileira 

Carneiro na 
Letra S1 de 

sessao solene da 
19 de Agosto de 

. Ac ! m~ de t odo~. ,, q ue d~nominou "o 11 - 1:an o seu liuo. de versos em !rances; R enan 

I
. \TO vPr det ramc:J t e m eu co1:1panheiro" - •·os ' agmdce;, nu1na carta cheln de lou vores calo· 

L usia<i . , r osos; Nabuco lê , tc111poc. üepo. . a pll.gina. em 

A d . Soor e Camõeg <' 0 poen'" · punlica, r:" a rlo - 1 q ue ncnnn d issera que havia m .tilos anos n ão 

em iVas l11ngton, c~se é n t 0m , p referido d .ts I para clogi:l.l' algum poeta . Nabuco relata. o ocor• 
sua s conferênCias na s tu ive t-R tdarl es a tner tca- ri do, t ranscrevendo ~~ carta de Renan e , em 
n.as. Apcza:.· disso , seu e~ ilt"' não apresenta 1n- :1egui<la. a página d e 11 Souvcnirs d'cnfance et 

co em ta ~e~Coen c!R, Ulll e11SÚ10 e, na \'dh:ce, emba ixado r I JT.enti~ , ll n ÜO SeT CJent:•e OUtrOS pOUCOS CRSQ.S, 

- fluência ca moneana, nP m fm o J o;> um puri sta . de jeu:1esse". Ni\o sei de l! lgnm outro es~ri• 
r;a trl,,dP.. tant:1s vezes celebrada. quc~vel e1n que. hé. meio sécu lo, gcraçó<s su cessi - A in fl uência de ottt ro ~ J e i ~uras nn r ca mnls t or nossc. que f 1zcssc ato de humildade com• 

!unclou a }.c;;:icm:a. foi, sabia.m ente, Lúcio de vas de acadêmtcos haur: m a lento e inspira- f unc1amcn lE> sua obra, c a té sua s utitu cl<'s. Sob para1·c1 com c:<Sc. 
Mcnd:m~a qu~ teve a lniciatiY:t . convocou e ção . _ . . . . ~ n .q o -'ctn s dif e cnte.•. em fase s cll> l intnq de Rua Não m enos significativa é, porém, a re!e· 
alentou cs oom;mnhciroa do empre ~n cUruento. P or Ul!k'1~lncldcnc: a proptc:~. pede supor- v ida, t r é.; liv r •1s det xam. lhc im p~;r·ssõ<> s tlcc i:S,i- r ênc1a de Nalm co a seu livro, dos 23 anos . 
enfrentando ,. superando as prlmeims d ificu l - se c;u e, l)a--t1ln1!tção em q ue. a ~sse tempo, r •-a s : 1""- politir·o. "'l'h e En-<li-;h Constitu t wn ··. "Camões c os Luz!adas". São poucas palavras 
dades des:mlruudoras, uo passo que Macim do de I ac~"tfantado da , .,da pub lica,. f iel à m .- cli' W tll ia m B::~gehot ; no literã.rin, "Souvcn ir s ln cictcn tcs: "apczar de seu nenhum valor Hte• 
Assis velava, com clcvoçao de quo se poderia n arqu ta sem s ~ a dapta r à mcnt altda de dom • I'c nfa nre Pt de j euncs.1c'', rl c R enan; no mo- r:'>.rio. como 0 mostrou Teofilo Braga ..• " Aql:.l 
supô-lo !nce.phz, Reta. sorte do gêm!o. reves- nan tc na~ r odas m ona rquicas - r.;abuco pr.;c:- a i, a "Im itação de Christo". não é só a. conf lsõáo espontanca do de mérito 
tlnc!o-o do p stig.o de sua glória. literárb. \ sava d a AcaC:emia, d e um:~. "casa de. 1'6:1. coro- !'ícnhum desses Jin·os lhe te r ia mudado a d a própr ia obra ; é a confirmação do juizo des• 

panhie." . na expressão de ).1ach ac1o de Assis, q u e o t•ienlac:ão, nem ele o:o a ceitaria , a·hdican do r1e favoravel de um critico literário, pelo autor 
NA ACADEMIA lhe fõsse refúgio t r a na ullo, co;:n am biente ade- s eu n ))llrado sens o c rllt co ; cada um levou-lhe cr iticado _ co!sa que, bem raras vezes, terá. 

mh-el à exp:u1sii.o da · :;u n cons t ante e i rrept·i· a~ c l:o.ro cs plrlto a soluçil.o de ·a lguma g-ra.vc ac.ontccido nas relações entre autores e cri ti• 
Todavia, Pémente Joaquim Nabuco, al!an-

1

. mível v i~ração cRpi rit ual. Ele própr io diri a u e dúvidfl, fo rt alece u-lhe n lguma com ·i cç!\o, ou cos. 
do a condlçi\o rl~ homem de letras, de M:lchtldO cedE'r :J. 'a n ec c<>sldade, .,!11lc sfU) te , de ntivi a e, alguma tcmdência. fundam enta l, es ti mulou-lhe 
de Assis. às preocupações políticas de Lúcio de cie rcnovacáo, 1:-m espinto m u lto tempo O(!Upa- c er ta Y?ca~ão . a m pc.rou n rc'S!.urgimento d::t ~ua "IMITAÇAO DE CHRISTO'' 

I Mendouça., definiu o sentido da. Ac:~demia., fi- do na p olí ti ca ~o bôa f é a credit a tE.r f.' , dom ;•10u, por nlg um t empo, 0 ~cu csplrl tn. 
1

1 

xou-Jhe oo ol·Jeti\'Os, marcou-lhe o rumo da volt::tdo i(s letras . Ma ts t arde, em car ta a Ma- Em caso algum. porém, essa dom!nacão fo i A filosofia de Renan - revelou-o 0 pró• 

f 

trajetoria. tr:.r.sfund!u-lhe suas preocupações c:tac.o de Assis: "a AcP.ciemla fo i ill\'e :J t:tda a I irrestr ita, ou deC r. ttiva . l p rlo l'Jabuco _ não s aciaria nele a sêde de In• 
de rrrte e de natrlotlsmo ingregnado de huma- t em po e nu llora Just-1.". i mito, ou de divino, que ela mtsma aguçava. 
nlsmo. Era êle predestinado paro essa obr:J. J!. Na Academia, pela su a inexcedível capa - BAGEHOT Assim foi porq·ue não rra só lltcrária, mas tam• 
minar, que r~clam.a.ya, a, piJ-r do esplri~o lite~ c idade de faz~r-se compreen der e ame. r. em- . 1 bem rcl!glos:t , a lnfluênc!a de Renan . Avulta 
rl\r!o~ _I)Sp.irltQ . :qglli[cc. Sem isso, a lmclatlva. pol~a. ou revive, a r.dm:r ·w üo e o afeto dos ,, . A B"!gehot C?,n'a~ro u toa,, u rn capitu lo r~ e 1 pelo cara ter sub-religioso" da sua literatura. 
de Lüclõ'(1e"'Uentlonça, como tantas outras, st- mais antigos, elos s eus con t emporâ n eos. com o _Mm h n. torn:;a<:íl.o . ce~·.caJ de trln~a a nos ~ cpo1s I Leva Ne.buco, êle m esmo 0 disse, a separar, em 
miJares, ta.lve:t tivesse curta duração. Nabuco Machado de Assis e R !o-Bre.nco -- e dos noyos, u' t er tlcl o ~· fortuna - como m s.se - ae lhe 1 matéria religiosa., a. imagiuacão do raciocln!o. 
deu-lhe longe"' idade, · que reconhecera impres- · como Graça. Aranha c o Sr . Magalh§.cs de Aze- co:1h.ocer o li v r o. . I Por fin! ce:ssa a !nfluància.- rel!glosa. perdura, 
cindlvel. votando-a. a. uma tarefa eterna, partl redo. Depois, no fastigio da embaixada. de Wn.s- E' um liv ro - .q~t~ el<'_ constd!'ra, .com acc r - apenas 'a llterarla. 
que se reunir! m velhos c novos, com o "mes- hingoton, teria sauda:;es do convívio com os to. •lc nPn~atl or polii.JcCJ , nao de htstonador, nem j ' . 
mo espirito de tolerância 06 que vcem as co!sas acadêmicos e imaginava encerrar a v ida pu- de. jur:s•g - e CJU<' lhe deu algumas idéias po- Na.buc?, mant em-se "reconh~~ldo ao mestre 
de arte e de poesia de pontos de vista opostos", bl!cn. para se dedicar a. esta Casa. ?-Tão lhe per- lt:c a~ fu:: .h rn e:1t:tis " · s ,,hretuclo, a convic- desgarrado , exalta-Ih~. sempre a. bel e~!" in ex• 
sem "ma.!ar no llterato, no artista. - n pa- mitiu a morte que r&al!sassa esta :tso!r::.cli.o: r;ã" <la supcticrid nct ~ do governn pa·rle.mentar j pnmlvel da J!ng~agem ' o "'estilo muco . Con• 
t:-iota", _ deCcndendo •·as f?ntes do gi'nio. contudo. entre as resoluçõeli !nlciadcs da .Aca- lngl i!s ~0bre 0 gnv êr no p~"sirtencial am 2ricano. tr!buirla, sem duvida. para a constancia. dessa 
da. poesia e d> arte, que <'Stllo, quasi todas, demla. duas perd.uf"am, bem slgn!ficat!vils, que A rd'<;!\•) fr::tncesa do Jlvro de B~gehot sentimento. o que. obGervou Gustavo La.nson: 
110 prestigio, ou antes na d!gn!da.ae c:a pro- partiram déle. o livro q"" Dk<? :V o.l :vla qualificaya. de "in- tend? perdtdo a fe. Renan conserv~u a alma. 

I fissão literâr!n.' ' contribuindo para '"unl!orrni- Uma c a instituição dos patronos nas ca- <·o mpa•·fl,· r " - a pRrN'eu em 69 e, no meRm o eclcsmshca c s_oubc guarrlar o se-:Jhdo. da. !é, 
dade da. lingu. escrita.", apezar da pro!unda delras dos acadêmicos. Pareceu-lhe um melo ano. N o. bucc. 4• &!' !si" ele Di"Pito em RE-cife. o nspetto rla Íl' . ;\(esmo no ponto de VISta. r.,. 

Ls~parll(:ão dOII destlnOII l!tcr~rios de Portugal de '·imitar a antiguidade", que faltava. Então, o nbtPve e. atravé~ r1 e!P. modificou a opin!ãe~ l!Jloso, N:11>uco atr!~ue-lhe o m!'re~lmento de 
~e elo Bra~ll. TI sum~. !e~ a Academia., uma explicaYa. que cad:~ acadêmico escolhera o pa- C'l'e. ~ob~e o r<'.,irnP norte-america.no, lhe dera ser, comhattdo, P a nnagcm rio Çhrt~to .. restau• 

1, 0 va lrnpr!'-."l •a. op 'fb'nt(' afirmação do des- trono de sua própria. cadeira, "eem querer si- o livrn ele L~b~ulavp, rn (<!l. nos pontos em que a dea.lgu.roú · 
tino' e do eu• •.er, lndepent:eut es, llten\rla. e gn!!!car que tõue êle o malot" vulto das nossa3 Nabu«> t~ml>ém - l~ra ."La Fl"ar.cc ~l·t:n•ll ' '' , Faltava-lhe, contudo, 0 sentimento G.a dl• 
politicamente , .l Br~WII. letras". De tal ISOrte, preferiu, para a. !lUa, o 1e Prev<'st Paraclol, e ~ precisamente ao cer-,y!ndttde. que Nabuco nunca perdC'U e de que 

Pa."l\ 1.sso, náq pensaria. de> certo, em reu- l'llquecido Maciel Monteiro, elegendo, "nêsse tas p:-oposiel"c.• clcste ]•vro_. famoso ínp s.eu não poderia prescindir. Nllo :rez Na.buco uma 
nir perme.nen f.Jnen~. 40 uutêntlcuo; e~lebrlda- mixto de médico poeta, de orac1or dlplomato., tempo. que Baooehot ooo n orosa C<'th t·a<lll conversão . Bem acentuou Remy de Oourmont: 
c~.er:. Por mim, tendo·me !mpêsto o Destino a de dandy que vem a. morrer de amor - o per- ,..., prPf:! rio ela , n rancesa e RUll o rR. n inguem se converte; volta-se ao que 8e era, 
humilhação _ ••a gloriosa humllhJ'tÇáo", diria nambuca.no''. Assim, êle mesmo põz a. sua. ca.- Pre.vost Pararlnl ~xs·ltara a. mo?•Ha~~a conR! t -~ no começo da vida, no que 83 continuou & 
Lauro Muller - de ocupar a sua cadelra nêste de!ra sob a cglde de um escritor, que não foi tuetone.l, entendendo C1Ue a pren ogo.tn a da clts- ner, secretamente. apezar de todas aa apRrl!n• 
recinto, prefiro acr<:dltar que êle concordaria dos maiores... •olnçi1o do Parlamento sómente pelo m ona r ca c!as. 
com a ndYert6rcta avisad&, que um dos mais Outra contribuição ISUa. é uma das três dl- poderi a :'!<'r e:oo:erclclrt; 11er!,. ess" ·•.., o!!do r.ró-
adm!rávei.a e&etitores que teem pa.ssudo pela visas adotadas. Estabelecera-se a das publica- prio o particular do monarc111 constitucional" . I A'>Sim , desde a sua. chamada. "reverl!lâo re• 
Academia Francesa, poz na boca t:o Padre Joró- çôes. formada. pelo verso alt!sonante de Macha- Ora, e~to eni.end iml'nto seria contra nndo Jigiosa". Nabuco passa a ter, na "Imitação de 

' me Colgnard: do de Assis por Tl:u;·ehot. ouo -'- levartc, talvez, pelas "afi- Christo", o liYl'O preferido, o livro que consi• 
· t d ntdad<>s " "1n1pati!t.8 cpt ~ si re?ubli~na·s·•. que o <lera "veniadelramente divino". Faz-lhe, com• 

"Une compagn!e íorn1ée excluawemen " "esta a glória que !!ca, eleva, honra e prónrio N?.buc" lhe noton - n ã o conf<.>rie. ao tudc, uma. restrição: reconhece que !ot escrl• 
grands hommes serait peu nombreuse et sem- ]consola" . mnna.rca constitucional til.o melindrosa. prerrà- to "para os ascetas" c sente que "não pOderia. 
bleralt triste. ga.tlva. re-ncgur o culto do Bel! o, a estetlca, a arte, a. 

Lei! grands hommes ne peuvent se sou!fir l Outra se criou mais tarde, em!a.tica. bas- Jhgehot considera. q ue - "ele toclns o, se- ciê;tci;c, o progresso, as c~mquista.s d& Inte-
les t~ns les autree, et !ls ~1.'ont gu~re d'esprlt. tante pretencisosa,' Inserta. no emblema: "ad res humanos, o monarca constituc ional é aque- llgenc.a, . pela contemplaçao d~, caveira e o 
Il es. bon de les meter aux petlts. immorta.!it 8.tem". 1., que a sua cducac::lo mds p:-eclispõe para 0 pensnmtnto das penas do Inferno . 

consola-me su[!Õr _que.. Nabuco, um dOI! ! ~ que Joaquim Nabuco propôz, e foi acel- 1 b " 1 d d I 
grandr,-mn -d~ malo.es, acolheira, com be- ta, e muito mais s!mpl~s: "litte~arum vincltur ma e menos para o em' aqu<.> e QUE' , es c Não se emancipar.~ do encantamento rena· 

hi d t O a ten1 R. moclrladc, enco:1tra menos estlmul ~t n t"s e nista. Talvez dese]a'-se q11e Renan hOU\'es•e nignidade, nesta compan a.. e emp 5 - pace". Na paz da.s letras s' vence. Não se fala. 1 b t• 1 ·' lt · t 1 t 1 o - ~ 
êl ost<lU de se mls n:a ~ 0 " '-' <'U os "' cu urllo tn e ec ua · pu- : sabido escrever uma outra. ''Imitação de Chr!s• 

pos, um pequeoo; e sempre g . - glória, nem em !mortalidade ... · blic!•ta lngli's rE>!ifica 0 frn.tJcês: precisament e I to .. . • 
turar com os pequenos, com os mat:;; C.Qpsenti que me repita, dizendo-vos que por lssn a Constituic:5.o ing-lesa. já não admitia 
e obscuros. palãvrãA se Iiào re?erem~ ao esforço ln- 'ltte " Rel di'solvesse o Parl:tm<"nto, contrA a A OBHA 

sua oração !llaugural.._:nodelar na forma e dl'l'ldua.l. isolado: o cultivo das letras cria. a.m- vontnc'~ do G•b!npte. Na hipotese de crise, 
n~do, tao atual hoje como !'ío dia. em ·!Ue b!ente d~ paz, favorável às grandes obras eo- ~on'lo P"<.>vos t Pa·~e.dol. rece lava, el'h'" o P a r! a - 1 Todll3 essas influências poderiam comoro· tm proferida, tornou-se manancial mexaun- l~tiva.s. Na paz se consegue a vitória; nli.o, po- Mentn e " n :lVo - r.ão seria o Rei. Sf'ria o meter a .origina l<:lude ela obra de Joa.qu:m ·Na• 

rem, na paz do obscurantismo, da lgnarânc!u, próprh povo·. medinntP 0 e~:ercír.io <'. o d ireito 1 buco . Em verdade, lJOrém, ori"'inalldade e, qua• 
da ' ociosidade e, sin1, na. paz dQIS letras, do tra- de T!!!!<:A" pP.lns l-olêi!'in.• toleitora is. nuP. d i •s~L st sempre, apenas combinaçãg nova, novo ar· 
to das letras, amoroso e absorvente. Bem o verta o P~ rlarn<en to. Nnrmn.l m.,.,t ~ . fóra rles se ranjo de coisas velhas e conhecidas. A obra 
eabla Nabuco. assim encontrára consolo das f!l' .,.. e~:ccpcio:Jal, ca beria ao Gab:nete a. ài~ so- de Nabuco aprcs.enta-t. e distinta 8 incon!un· 

decepções, o prêmio que lhe não haviam lu <: i'ío. d!vel, não só pola forma, também peloe as· 
20 anos de Yida. política. sob o Império. Na'buco encontrava. pai s, a, fórmula qu e 

1 
suntos. pela. ,!ndole das obsena~ôes, do• CO• 

CONTINUIDADE 

Nn criaçli.o da Academia, como em tôda a 
obra do Nabuco, se destaca certo pensamento 
constante, que eu resumiria numa. só palavra: 
continuidade. Continuidade, que dá medida. e 
beleza a eSBa obra e faz a. rara unidade moral 
de sua vidn; que não é rotineira, nem exclue 
o csplrito de reformador - e o torna toleran
te, compreensivo, confiante, 

Ele ni\o !oi dos que vivem a vida fragmen
tariamente, dia a dia, ignorantes do passado, 
lndl!erenteiS ao futuro. Foi, ao contrArio, dos 
que sentem o encadeamento d011 dias, dos 
séculos, e das gerações; dOI! que se não desin
teressam das or:gens, dos antecedentes, dos 

e se preocupam com a.s conse
e!eitOII, o que há. de vir; dos que 

~~ 

Invalidava o motivo de seu afastamento da · mentários e das reflexões. Ele cli!sdenhou, com 
monarquia. constttucional, e ao mes mo temoo, jruzão, da produção do csnirit. "q14. n!o re 
lhe. dava. fundamento ptlra preferir o regime 1 alimenta senio da sua próprl& i~ação", 
lll!·::'la.mente.r ao presidencial. 1 prev!'ndo que será cada dia "mais Ui.vola e 

Em todo o cru-o, ele não empreende uma · sem ,·ator". Toda. a ~na obra, Th•lda e penr.nda, 
nova campanha, para abolir a. "cl :ssoluçà u ré- 1 sem fantasia, nem f~cção, destaca-se. singula~
gla", que a nossa Constituição qe ~ consa- 1 ment~. em nossa. litrratura. nc;>s generos a qua 
grava em termos exjJressós, a·t:Jda que res t r .ta- 1 se f!b~ . De tudo o que se escre.-eu sobre a es
mente quando 0 "exi~iSSP. a salvação públ ica" . cravtdu.o, n_o Brastl, nada se pode comparai.' 

Porque 0 não fez? Por se ter empolga l o na 1 ao 1mpres~10nante livrinho - "O abolicionis• 
campanha abolicionista? •.ralvez nao. A n t es mo", que apresenta o problema. da. escravidão 
oorque inspirado pelo modelo i-nglês, prd~ ri:-ia j em toda a. sua atrrr:>.dora comp lexidade . Ne· 
que a 'prerrogativa monárquica se t ornass e ob~ . nhum livro c.ie nossa. histôria p ollt ica asseme· 
saleta. Ainda porque, realmente, o próp t·io Lm- lha-se a "Um Estadista do Império", que rcve• 
perador iria moder ando o uso da te l' rivd fa c•ul-jta a trama dos episódios e a psicologio. dos ho· 
dade. Tinha. mo:ivos oa:-a tranquLizar-se o J'e· mens públicos do reinado de D. Pedro II. Ne· 
formad~:· - e ele o estimarh. I nhum livro de memóri:1s ' 'ale ''Minha torm3· 

No mesmo livro de Bagehot, encontraria r:-ão", escrito com ternura. sauda de, "es;::rit de 
outras a.dvertên.::ias p~eciosas - a que flnesse". Nenhum livro ele pensa.meu t<ls aura

menos a.preço . Uma dessas assinala. o go-j xima-se de "Pens<ies detac h ees ", f eito pela. 
vêrno de gabmete como raridad~ . pois neces~ med!tu~·.lo serena e profunda. sobre M maia 
sita de muitas condiçõe5 preliminares, en t re as I serias questões que atormen tam a consciência 
Quais uma. bOa legislatura, o que é, também, humana. 
raridade. Por igual, não lhe teria fica.lo des- A d b l' t ~: .· -
percebida a. observação de Bagehot sobre e. . par essa o ra. · c.,tua . d~ tao subi to 
possibilidade do governo de gabinete em naçücal rnerl~. o, a obra .~::>lmca .. no ~ampo lll;terno e ~o 
- APriam as mats numerosas - cujo povo é !n,r:eutacl~nnl, a. Jor;_qmm Nabuco, e das tna.s 

do elege o Parla:mento N~s~es casos al, as e b~tns, que.' lt. um homem p~blico tenh3. 
equ•u111"l<r rno de :abinete seria 0'osslvel sómcnt~ I reo.l!sado nes:e pats, _qu~r pelos ob]et!HJS, qurr 

que chamava de _ "respeitosos" pela. expressao. O Instrumento, com <;[Ue 11. 
q~~~~~;;;;,~~~~~~~ é, cujas multidões •·menos há.be1s polt- real1sou,. foi quasl sempre a palavra, d~ ueleza. 

tlce.mente que 0 pequeno número .:.e p:-ivilegia- tnexcedivel, realçada por todos os aotcs de 
c~;t~r;;&.m;?=~~ dos, deaejam ser governadas por estes" e de- or~dor - qne cmpol~a\ .a, por lgu~}· cs. audt-
• lega.m o poder de escolher . os g'Overnan:es a tónos, na. praça pubhca, ~a Camara dos 

certo. elite. A p rópria. lnglatet·ra era consiJe- Deputados, ou fias Un lversLdO.;,cs, 
da.s <:&.mpa.nhas travadas- - rada. •·nação respetto~a." - re&peilosa, não só Na.qucle tempo. no Parlamento lmperlal. 

P~~~ri:~~;~::~Fo~~:~~ pela. federaçll.o, pelo pan- dos governantes, mas, também, do que seria ainda se n:io esfareluvnm oo discursos con1 alf 
~ nunca se contentou com a. ob- "a pompa teatra.t da sociedade". lnterrU!JÇÕ<S dos apartes; a oratórla constituis, 

hora. efemera. que PIUIS&va; perml- Portando, o livro de Bagehot derimiu a em nltlitos casos. expressão de cultum. n"l'~1· 
sempre, as causas do fenômeuo con~lcr.~A- "'"i "•' elo s ~ ., wic<:f>C's m-;-n!>.rqulcas Je ,N'al:> u cJ, ca. c t?.ml:>em litzrá r la . Joa~tlbl .1\au.:~ .. to • 

.. te\' e-se 8.08 antecedentes e aO!! precurnores convenceu-o da ade rtuaçao dn. m;JnarquJa. cons- dos maJores - seni",o 0 maJor, entre todos ca 
do movimento, aquilatou-lhe a repercUBilli.o. tituciona.l ao Bras! <lo sou tempo. nos~os oradores parlamentares. Faltava-lhe 
Assim, na. Campanha. abolicionista, nâo preten- Não nos faltava, ~~.see tempo •. ao menos nem 0 seu querid':l Renan lhe trann1!• 
de a abolição inopinada. e completa: quer, ape- aparente-mente . . o. rcqmstto dos do t~ par.ttdos, t!u _ a nota lronlca. 0 humour, que. •e me 

se prossiga sempre, sent recuo, nem que Bagehot elogut.. Com três partidos, enten- não engano ele menosprezava. ainda que en• 
Assim, também, quer a federação - dia ele que o fi:Ctvêroo de g-abinete s e arri.sca- tão !ntens~mente praticado. 'tmpotuoso, vee• 

Percebe que " a fôrça das na., m11.1s que .nun ca, a revdar. seus defettos. mente, conceituoso, a.s caracter!stlcas marcan• 
não é senio o sentimento, que elas e a escolha d" um bom Exe cutn·o .pelo Parla- tes do seu temperamento d~ que vos falei 

continuidade nacional", ment.> ~e ~o rnaria impossível. :!'<osso terceiro resumiam-se no. doçura., ~a. religlos~d.ade, não 
lutas. seus projetos üe reforma. teem .part1do ~ena o republtea,no, que se não pode- se! se em certo misticismo, ll trans!undiam-se, 

objetivo comum e constante - liberdade, ria comput a r iP '1.ra. t :J.I efc tto._ . . quasi sempre na stla. eloquãnda. 
Mediante a. abollçAo. liberdade, com'!) elhgên- J'J certo Que ainda se nao ext. ngutu a con~ ' 
ela. da dignidade da pessõa humana - para. os .troVérsia em torno da que~tã.o. Subsis te, nou- O HOMEM ucravOII: mediante a federação, liberdade, co- otros te rmo g. ·reacendeu-se, ••ob o regime atual. 
mo !ator do desenvolvimento loca.! - para. as Não nos embrenhem<N!, 'POrém, no debate. Nilo Toda. a sua. fllosofla, todo o feitio moral 
provlncias 11u!ocadas pela. centralização; medi-. l:tá mais •·na<;õe<s respeitosas". Todos, em cada do homem, pode talvez resumir-se. dentre tlm• 
ante o pan-americanllmlO, ll.berdade, como uma, se considera·m capazes de m:tndar, todos tos outros, neste conceito, de inc::cedivEl be• 
condição de paz continental _ para. a.s n~"Ôets querem mandar e lhe decidir dos destinos. As t 1 é 1 tidã .. A 

-... •elites desB.jparece.m, diluidas, avilte.c!as. Os par- leza: - ,, r.steza ngra o . quPm o 
fracas, ameaçadas pelo imperialismo de.a pOde- tidos polltíc:Js não sã-o dois, nem mesmo tresr disse Joaquim Nabuco? Ao e.mtlr?;urado e in
rosas. Liberdade - pela ordem e pela legal!- são dez, ou quinze, ou m9. ls; para. desi'{nar credulo Machado de A ssis, sucumbindo em seu 
dade. Em suma. - pelo espírito jurldlco, que muitos deles, aur"'iu na puhlicistlca mod~ rna pobre lar, vas lo com a. morte de Carol!na -
lhe viera por herança de seu pae, prototlpo de "' q 1 m m M cllll.do de Assis que n~era do ~.o reinado. uma. ex.pressão nova - "po:-ira de parthlos". a. ue e es o 9. 
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Qua.ndo eram apena s doi3 os .partidos, No-, em página !nEsquecivel. a ps co og1a a. ngra.-
onceitúa, porém, a, liberdade em têrmos buco - nem seria preciso recordá~lo - nilo t!dão, necessária, inev!t:1vel, 

diversos dos que prevalecem comumente. Llber- se submeteu, passivamente, a seus ditames, Considerai os pensamentos que resumem 
dade não seria apenas, a llbcrd~tde conquistada ou à sua. incpia. Che.e:a ria , a,:é a desinteres- as três palavras: - "tr:steza é ingratidão·· · 
ou concedida, a. liberdade por um só dia, Antes, sar-se da. contrové rsia sobre reg-~mes pollticos. Porque Ingratidão? porque tra<;;uz !nsubmissão 
a aspiração pela. liberdade: sómente essa aapi- Quereria, sim. U{ll "duelo de patl;oti• mo" - a. dcsi;rnios supremos; revolta contra o Cr!a· 
ração cant!nuada. faz um povo livre. Sómente a. vêr Quem servi ria m elhor a.o pais. Ao ven- dor do Céu e da. Terra, e do. vida., com tOda 
ela traduz o verdadeiro apreço da. liberdade, a d d · · 1 b • A'é h · b 1 d d 11 capa.clda.de de defendê-la e de conservA-la. A c e o r a.na apoto e co a. oraç,.o. • OJe, a. sua. beleza, todas as possi i ida es e rea -

contudo, quase sempre, os duelos travados não zaç<5es nohrcs e benemer!to.s. t odo o m~stério 
aspiração pela Hberd&de tem de ser de todos os têm sido de pa.t riotismo .. . do de~fecho, igualitário e indefectível. Tris• 
dias, Ininterrupta. omo tudo, na. esfera. poliU- Como quer Que f osse, para a atitude do t cza. é incompree:1séio. Nosso reconhe:imento 
ca, a liberdade depende de continuidade. Dela jóvem Nabuco teria contribu!c10, tanto como ha de exprimn·-se pela serena, discreta alPC;Iia. 
depende, do mesmo modo, o sentimento da pá- \ Clé i 1 
trla, resultante de, suceS§âQ gas ger!\Ções. ~a.- os al"gumentos de Bagehot, aquele seu en:·aiza- de viver. pelo culto da Ar te e da nc a. pe o 
das pelas mesmas obras e j;'êfos meimlbs ideãis; do es·plrito de co~,tinui i a.d~. de que VJS fale i. devot am en t o às obras bóas a que possl\mos 
_ e não só êsse simples fato, também a cons- Ele ~ t·ef~ria sem.pre "o que já esr.ava" - s em servir. pela confiança e p ela submiss~; Nun• 
ciência dêle. Nabuco revela. esna. consciência, prejUtzo do empenho ele re ~o ma, de m elho: ia,

1 

ca pela tr:steza, set,..ore "n,,::~:>.c!a e ;•11 • 
visando sempre, em tudo, e por d.e n.pet'fe,~o'!-mento, g_:re.cl a ttvo, con ; t a nte, con- Nem só a. D eus devem os homens gratidão. 
presti !1. ·.!l!~Ô~~:ii~~~ t1nuado. Asmm. tena ele d~ chegar, com <;> che- , Devem-na. uns aos 0~1 tros. Ela t em nlguma. 

em u g-ou! Jó!icam e r; - ~~ r.eces~ánam.cn te, a ll;CCt lar a. cois :l. do culto divino, que a. t> m belcza e eno-
Ji'...,'tfll'i'.i~;,ji:o,;:.;:3~aO:b~!~a~mente, intensa. a influência. republlva prestd< n cial f edera•.n·a, dezclto a n<' ~ hrec nada eleva mais o homem que me• 

a França, da. Inglaterra, dos E.;tados Unido:;. de;Jots de 'Proclamada. rcc'l~ln . T endo nl g-um 'l. coisa de humilde -
entlu sempre a confessada atração da Europa. REX AN tambcm eleva q u em a. prat ica. ,T <; lqu!m ~a-

Fóra. do Brasil viveu longos a.ncs. Em certo buco Roub e praticú.-la sempre, a.tc na v1da. 
tempo, escandalizou o Indígena, vestindo-se em Foi pública. a t é em relaçã o a seus ad·:er~ârlos. 
al!alatzs de Londres. De seu estilo se dlsae oue "~:li nha Essa parece a. sua virtude : nao di· 
semelhava. versll.o !ranc~sa. O acento da. sua :Pa- nhece 



da e, sln1, na paz das letras, do tra
to das letras, amoroso e absorvente. Bem o 
eab!a Nabuco. assim encontrára consolo das 
suas decepções , o prémio que lhe não haviam 
dado 20 anos de l'ida política sob o 

CONTINUIDADE 

Na cr iação da Academia, como em tôda a 
obra de Nabuco, se destaca certo pensamento 
constante. que eu resumiria numa só palavra: 
contmUldade. Continuidade, que cté. medida . e 
beleza. a essa obra e 1az a. rara unidade moral 
de sua vida; que não é ·rotineira, nem exclue 
o espirito de reformador - e o torna toleran
te, compreensivo, confiante, 

Ele não foi dos que ' 'ivem a vldà !ragmen
tnrlamente. dla a dia, ignorantes do passado 
indiferentes ao futuro. Foi, ao contrário, dos 
que...-Mem o encadeamento dos dle.s, dos 
séculos, e das gerações; dos que se não desin
teressam das or:gens, dos antecedentes, dos 

e se preocupam com s.s conse
e!eitos, o que há. de vir· dOI! que 

i 

novo, l n; ..::7.[ .l~ lnH.: rr~nto.e ua oora tre ~ o-a:ql ~ 

d!O TJ!!It"!i" nelos . mco. Em verdade , porém, originalidade e, qua• 
. . s1 sempre, apenas combinação nora novo ar• 

veria n PRrla.rnento. Normnlm~"'tf'. fóra rlesse ranjo de coisas vellus e conhecida~. A obra 
c:.•" exccpcioctal, caberia ao Gab:nete a ài~so - de Nabuco aprescnta-ce dlstint& o incontun 
lu~ão . d!vcl, n ão só pela forma, também pelos as• 

Na·buco encontrava, p<>ls, a fórmula qne ; suntos, pela ,1ndole das obserTa~ões doa co 
Invalidava o motivo de seu afastamento da' mcntários e das reflexões. Ele desdenhou com 
monarquia. . constitucional, e ao mesmo t em no , j1·azão, da produção do esnfrlte "qur.. nil.o. co 
lhe · dava !undament? pa~a preferir o regime 1 alimenta senio da sua própria !~a<:ão", 
!J!!:~la.mentar ao pres1denc:al. 1 prevt>n rto que será cada dia "mais t~vola ., 

Em todo o CMO, ele não empreende uma · sem ,·alor". Toda a ~t:a obra, Ti?lda e pen~Ftda, 
nova campanha, para abolir a "d:ssoluçàa ré-~ sem fantasia, nem r;ççüo , destaca-se. s in gula: 
gta", que a nossa Con s tituição d~ lS.,. consa- mente. em nossa lit~ratura , nos generos a que 
grava em termos exj)'ressós, a·l:Jda q ue restr.ta- I se flli~. De tudo o que se escreYeu sobre a es 
mente quando 0 "exi.$l'•ss" a salvação pública". 

1 
crav:dao, n.o Brasil, n_ada se pode compara 

Porque o não fez. Por se ter empolga.lo n a ao tmpress10nante livrmho - ··o aboli<.:ionis 
campanha abolicionista? •.ralvez nao. Antes mo", que apresenta o problt>ma. d a escravidâ 
oorque, ins pirado ·pelo modelo i.nglês, prllf~ri:-ia \ em toda a sua aterradora comnlexidade . Ne 
que a prerrogativa monárquica se tornasse ob- nhum livro de nossa h istória pol!tica asseme 
saleta. Ainda porque, realmente, o próp t·io tm- ' lha-se a ''Um Estadista do Im pério" que reve 
perador iria modera ndo o uso da terrivel fac·ul-jla a trama dos episódios e a psicologia dos ho 
dade. Ti nha motivos pa~a tranquiiizar-se o J'e- mens públicos do reinado de D. Pedro II. Ne 
formadc:-- e ele o estimar!:\. I nhum livro de memórias vale "Minha iorma 

No mesmo livro de. Bagehot, encontraria ção'' , escrito com tern11ra, saudade, "es;~rit d 
J?uco outras advertências preciosas - a que finesse", Nenhum livro ele pensanentos apro 
Ja. m enos apreço. Uma dessas assmala o go-J xlma-se de "Pensées detachc!'S". feito pcl 

v~rno de g_-abmete ~o_mo rarida.d~. pois neces- meditação serena e profunda. ~obre a~ mai 
slla de mmtas cond1çoes oprellmma.res, ~ntre as serias questões que atormentam a consclenci 
Quais uma bOa le~islatura, o que é, também, humana. 
raridade. Por igual, não lhe te ria ficajo de<- . . . _ . 
percebida a observação de Bagehot sobre a A par dessa obra l.tcrar1a . de tao sublt 
possibilidade do governo de gabine·te em naçiie 3 m érito, a obra. pollttca. no campo interno e n 
_ APria.m as ma.ts n um erosas _ cujo povo é internacional, de Joaquim Nabuco, é das mai 

. de ele~er o Parlrumento. N~S$es casos, altas e belas,• que.: l r: um homem publl~o t enha. 
de gabinete seria posslvel sómcn·te I reallsado nes:e pa1s, _q uu pelos objetl\ os, qur 

voa, que c hamava de _ " respeitosos" pela. expressao. O Instrumento, com que 
- é, cujas multidões "menos hábeis poll- -:ealtsou, fot qu:1s1 sempre a palavra, de l.Jele~· 
ticamente que 0 pequeno númeeo ..:e p rivilegia.- mcxcedtvel, realçada por todos os clotes a 
dos, de3ejam ser governadas por estes" e de- • orador - que empol~av_a. por lgu~}· cs. audt 
legam 0 .pQde.r de escolher . os governan.~es a tónos, na praça pubhca~ ~a Camara. do 
certa elite. A própria Inglaterra era co!_lside- Deputados, ou nas Unlverslda .. cs. 

das campanhas travadas - rada. •·nação respeitosa" - res'))eJtosa, nao só Naquele tempo. no Par!ámento imperial 
>~~oeJrl~;~~~~~~~~·~; pela federação, pelo pan- dos gove rnan.tes, mas, também, do que seria ainda se nlo esfarel:lvam os discursos con1 n 
a - nunca se contentou com a ob- "a pompa teatral d_a sociedade". . . lnterrupçõfs dos apartes; a oratória constitui a 

hora efemera. que passava; perml- P urtando, o iwro de Bagehot denmm a em muitos casos. c:<oressão de cultura. D"l't\ 
. sempre, as causas d0 fenômeuo con~1ÇC':'B- ~r:~~' f1<:~ _s ' ').1Yic~ões !n',;l'l~rquíca.s de ~n..l>u.:- v , ca, e tam~1em Ht2t·á·i·la. Joaq_uh.1.1 .!'abt'Cu t·

uo, .. teve-se aos antecedentes e aoo precursores convenceu-o d a a<le'luaçao da monarqUia cons- d os maiores _ scn:io 0 mnlor entre todos co 
do movimento, aquilatou-lhe n. repercussão. tituciona! ao B rasi <lo sou tempo. nos::os oradores parlam entares: Faltava-lhe 
Assim, na Oampanha. abolicionista , n§.o preten- Não nos faltava, na_sse tempo,, ao menos nem 0 seu queritl') R enan lhe traneni 
de a abolição inopina<la e completa: quer, ape- aparentemente .. o. requ tstto ?os do1~ par.tldos, tlu _ a nota ironlca. 0 humaur, que. •e m 
nas, que se prossiga sempre, sen1 recúo, nem que Bagehot cxtg:n_:. Com tres partidos, enten- não engano, ele menosprezava, a inda que en 
vacilação. Assim, também, quer a federação - dia ele _que o ~overno de gabinete se arn.sca- t ão Intensamente praticado . Impotuoso, vec 

monarquia. Percebe que " a fôrça das na, m11.1s que nunca, a revelar. seus defeitos, m ente, conce!tuoso, as caracterlstlcas marcan 
•'=«lOU1C<>es não é senã{) o sentimento, que elas e a escolha de u.m bom E_xecutn·o .pelo Par!a- tes do seu temperamento, d 3 que vos fale! , 

continuidade nacional". men~> .se ~ornar>a lm_Poilstvcl. Nosso_ tercen·o resumiam-se na doçura, na rc!igios!dadc, n& 
lutas. seus projetos üe reforma tecm .partido rena o repul>hcano, que .se nao pode- se! se em certo mlstlclsmo, e trans!undlam-se, 

objetivo comum e constante - liberdade. ria computar :pa.ra. tal efctto._ . . quasi sempre na sua eloquãncla. 
Mediante a abollção. liberdade. com15 éxlgê'n- S certo que ainda. ile nao extmgum a con- ' 

O HOMEM cia da dignlda.de da pessõa humana - para os ,trovérsiR. em torno da que~tà.o. Subsiste, nou
ucravOI!; mediante a federação, l!berdade, co- otr·os termo~. 't"eacendeu-se, ,qob o regime atual. 
mo !ator do desenvolvimento local - para as Não nos embrenhemos, ipOrém, no debate. Não Toda a sua f!Joso!ia, todo o feltlo mora 
provi nelas au!ocadas pela centralização; medl- l:lá mais '·naçõeos respeitosas"· T odos, em cada do homem, pode talvez resumir-se. dentre tan 
atlte o pan-americani51IlO, ll.berdade, como· uma, se considcra•m capazes de mandar, todos tos outros, neste conceito, de ine::ced!Vtl be 
condição de paz continental - para as n~rões querem mandar e lhe decidir dos destinos. As "t 1 é i tid- ,. 

-~ -elites des3.iparecem, diluídas, aviltaç!as. Os par- leza : - r steza n gra ao . A quPm 
fra.cas, ameaçadas pelo imperlallsmo das pode- tidos poUticos não são dois, nem m esmo tres, disse Joaqui m NBbuco? Ao am::.ro;;urado e 1u 
r011as. Liberdade - pela ordem e pela legal!· são dez, ou quinze, ou m9. is ·, pa~a <lesi-:mar credulo Machado ele A ssis, sucumbindo em se 
dade. Em suma - pelo espírito jurídico, que ' " b 1 1 rt c1 Carolina muitos deles, surgiu 113. ~blicistica moderna po re ::.r, vas o com a mo e e . 
lhe viera por herança de seu pae, prototlpo de uma ex.pressão nova _ "po~ira de parti<los". aquele mesmo Macl1ado de Assis, que fizera 

do :1.o reinado. Quan.<J o eram apenas de is os .partidos, No- em p ágina lnc~quecivel. a psicologi a. da. ingra 
onceitúa, porém, a liberdade em térmos buco - nem seria preciso recordá-lo - não tidáo, necessária, inevit:lvel. 

diversos dos que prevalecem comumante. Liber- I 
dade não seria apenas, a liberdade conquistada se submeteu, passivamente, a seus ditames, Considerai os pensamento!! que 
ou concedida, a llberdacle por um só dia. Antes, ou à sua i n o pia . Che.o;aria , a :é a desinteres- as três palavras: - "tr!steza é ingl·atldão'• 
a aspiração pela llberda.de: sómente essa aspi- 5ar-sa da controvér <ia sobre reg~:nes opoliticos. Porque !ngratic.lAo? porque traC:uz !nsubmissá 

· Quereria, sim. urn "duelo de patriotismo" a d~si;;nios supremos: revolta contra o Cr;a 
ração cont:nuada faz um povo livre. Sómente a vêr quem serviria. melho~ ao pais. Ao ven- dor do Céu e da Terra, e do. VIda, com tod 
ela traduz o verdadeiro apreço da liberdade, a ceder daria apoio e cola boraç!!.o. Até h oje, a sua beleza, todas as posslblhdades de reali 
capacidade de defendê-la e de conservá-la. A t d d 1 a 
aspiração pela liberdade tem de ser de todos os con u. o, quase ~en:-pre. os uc os trava os não zaç6es nohres e benemeritas, t odo o m~stér.i 
1. 1 t têm Sido de patnot tam o ... do desfecho,, 1gualitú.rio e indefectíveL Tns 
c Ias, nln errupta. omo tudo, na esfera polltl- Como quer que fosse, para a atitu<le do t€.Za é incompree~l=io. Nosso r econl'le:lment ca, a. liberdade depende de continuidade. l>el!t 

1 
i 

depende; do mesmo modo, 0 sentimento da. pá- jóvem Nabuco teria contr ibuido, tanto como I ha ele exprimir-se pela serena, discreta a e~;r 
tria, resultante de,_ suceS§ãO SBII ger~ões. llaa- os a!"gumentos de Bagehot, aquele seu en:·aiza- de viver, pelo culto da Arte e da. C1énc!a. pel 
das pelas mesmas ooras e p"êl<ls mêSlhos i.re;rls; do es·p!rito de continui iadz, de que vos fale i. devotamento às obras bóa.s a que possnmo 
- e nã.o só êsse simples fato, também a cons- Ele opreferla sempre "o que já estava" - sem serv ir, pela confiança e pela submissão. Nu 
ciência dêle. Nabuco revela eSGa consciência, prejuizo do empenho de refo rna, de melhotia, ca pela tr 'steza, s em pre "a ;;:: ~~-c! a e vil" • 

ct.e n,pet·fe>ço~mento. ~radat1 vo, con ;ta nte, con- Nem só a D rus elevem os homens grattdã 
~~~~~~s!e~mr.,p~r~e~, ~e~m~.A.Q...Uti\is!l. ·li~E~:'à::i~~~'tmuado. Asmm, tena ele d~ chegar, como che- Devem-na uns aos o;.Jtros. Ela tem nlgum 
;; gou, l?~icamer:"e, ~eces~ár!;~e?-te , a acen~r a coisa do culto divi•lo , que a embelcza e eno 

Intensa a influência repu~ltca pres ldenctal f ed c.a .l\a, dezoito an~ ~ breco - nada eleva mais o h omem que me 
Inglaterra, dos Edtados Unidos. dePois de proclamada. rcc 'J-la. T enclo algum:~. t.:oisa de humilde 

a confessada atração da Europa. REXAN ta.mbcm eleva quem a pratica , ,ToJ.quim ~a 
Fóra do viveu longos anos. Em certo huco soube praticá-la sempre, até na. v1d 
tempo, escandalizou o ind!gena, vestindo-se em Foi cl ed 'ca,lo a Renact antro ca:p ltu lo de pública. até em r elaçilo a seus adver~rics 
al!aintas de Londres. De seu estilo se disse aue "Minha fo~maqão'' . ).Ja is tar;l,'. !''ia buco r cco- Eesa p arece a sua virtude prmclpal: nua d~ 
semelhava versão franc~sa. O acento da. sua pa- nheceria que nenhnma d a c; in fl uén <'i a s li tel'á - ri a como Montaigue que "ne l'ayme ni l'estr 
lavra teria parecido, a. alguns ouvintes, b as- rias. que r eceb ,ra. ig u11ara a t.IP P. ~nan, E s:a me" . Por gratidão ao gabinete COl~.s~n-ador d 
tante inglesado. Sua figura, e:tcmplar de be- substi ' uiu. e ultrc. p os~o u a dp Cha :eaubriantl. J oão Alfredo, que ctccretára .a ~ 1JOl 1çao, aefct: 
leza humana era comum, a! de nós!, em meio ·~ A.ra um c~iticv insir.:,c. 0 d rama eri st 5.o dcpors ele -o dos ata qu es de seu s propr ~os cmTellgwn?, 
de n ossa gente. '"' 1~evoru~ao f t·ancesa. ri os elo partirlo lihcra l. P or g r::l.tic1fLO à Ptinc 

No entanto, como quer que fõsse. que bra~ Em "Mi nha. fa rma~ :1o" o;e tem y i<:o uma za Isa bel, que referend.ára a lc1 da a:>olição. s 
sileiro ent ranhadament e braslleiro! cada YCZ rl'pli c 'l. d<' "SouvP:Ji J·s rl'.> nfanc,, 0 : rla ieu nf'RSe". consarva. durante lollgos anos, afastado da Rc 
mais, como dlsce, "servo da gleba. brasileira·• . Out m s pá.:<inas fàze m ro~ord 1u· "L 'avcnir ele la pública, q u e r ealizára a fecleru.çã o, por êlo pre 
Que autêntico brasileiro, en toc:os os pensa- sc:icnce", o !in·o em p0lga n te dos p~n samcn tos gada . 
mentos e em todos os atos, compr~ensivo e e na- rl!' ·18, da. m-o cid~ i ~ cl ~ Rn a:rn, rle"'ina do aos N ã o ra ;·o f:t lt n. a gratirliio por deFat en~ii 
morndo dos seus patrícios, conhecendo e pre- moços, q ue N a buco consi .ler:t va, "n pes1r de ao sac r if!cio' f eito; i ngra ti<l :1o pode. significr 
zando-lhes a !mlole bôa e generosa! · Sómente t od:1. a sua. ~'!,C!ueza, n5.o te r s eduzido e encan- ~ alliPiamentoJ, inclifercn~a . desp<' rcebimen. to '· 
êle, que previ ra, como poucos c melhor que tadn o m• muo . obsénuio r~cchido . rlc5<o n herJmento <lo c ue el 
nin:;uém, os n1ales erraclicaveis, que teriamos Nabuco e 11:rou , a~.;im . nnra "· ra.m íliJ. litP- t ~ r[t - custado n. r1uem ~l 1ez. X anca. te: J. s1<1_ 
de sofrer, por n1ttitas gera;-ões , decorrentes d~ rárin. do Rt.>nan. E m Fta1~~ a . a. or g-::.n izaf'fio asr;; in1 co1n Jn~qtnn1 ~ ~.buco: s uo. f HHt ?:ens 
escravidão, somente êle destacou a suavidade ju~iciári ·t. di c; ting u e 1. · 'n1 a~ i'i tr:tt u t·e assi~au bi Jidade pr.r c <'_bia , de ~.~'"'·~ :l;-a, ~-~1 () ~/nvn ° P 
que, apeznr de tudo. eln. derramará, e a ugene ... (.E" <;to os JUl\'Zador?:i), d:t "m.a:;Lsl r :-tt u .:- C' J f'bOut" qu r n o ol~ se<]nto, a f!J '"•.tl c1 .. J.o cll~r +• _a, ?. nbn 
rosi<!ade lnscl€nte " elos escravos. Homem <le I (é op rincipalment~ <> ).[inisU~rio P ú blir·o) n 9 u,•e ga ç·lo ignomda . Celta vez ace1o, 'nu f.l'~- " 
elite, habituado aos mnis requintados melo;; St;l- I quem a.pli c~sse ,;. rne ,·m,t r las • ifi c~ çíio · ao .~ es- campunh:1. nhol ic io•1ista.', n1uitc s outr.o~ ,.~;;~;~,n 

nao cn~ures. a t enden·lo an ton1 em q ue se expr.- Obs curt"nlcl: tP, ~crt pt: ~..::nu n , n01n 1~ · e .ct_t '.t "I m em: Vi cto r Hugo, Paul do Sa inr Vlcto ~ _ e sar;·ifírios muito ma1or~~. 'lu" os cl~ , .. propn~ 
<Juantos outros! - fiz era rn li .. erat ura. {ie pé ; outra vez, realçou a g1·a~ 1 ct,a~ do: . . (l s~ rav,os . q\:. 

n todo 7\1:on: aie;ne. Renan ~ ...-\.tHttole- :F'r n.n r 0 __ lttP r a- lhe n.b f"'11C'O:tY a nl R m~~thll' Hl, Sf'P . ·;.n. 1 clP~ 
a sl.'rYiço do Brasil uno e único. amou tura senlaàa. Uns di~"'llrf•aram , ouirns di s r- r c- •·a [;ratitliío rlo lnrlo rl ~1 ' !Uem c!:\< •1 • Qu3nta 

sempre, com o me~mo desvelo, a sua provinc!a , te.•m. Ren~n ntca.1 X<tbu ~o '11.r:"l. c s t~. últim a outra" r~fcrênc ! a s sirm.arcs se encontram "' 
nntal e a. "fazenda·· da st::l. infimc:a. Massan-~ C'·".:cg-oria . X e la. ~ e a r:·ltnria .\lal'h.I d 1 de As rir;; sun ~>bra! 
gJ.na, que lmcrtalisou . - na outr.l. , o~ dois ('onteJn po::ftn :~o~. ~ an1i~0 ~ Q~lPria a ~.!"nthFh1 c;;o1,1 c-ftlrutn. nt:·rn llh"rl~rl~ 

rle Nabuco -- Ruy Dat·b~s r ,, C1.•t ro AI': "nilo t e·1ho ~, mim c ~ ''l. P1e•1i<l 1 •!1. gra t \liA 
SEU PAE Xab ~J c o i- o no~ ·o l11 Plh or nrarlo r , rn1 ~ eu t tw - çnn1 que ou L\::; aputUI!l , p ;1r millr 1 '"tJ", o fayo 

, .po : c on :; e-~ue Sf':' urn eE'r!' i to r -- P Or fim. o.t~ ou o ~ e"rvi ço que rcce betn'. 
TcYe Joaquim N~buco a :fortuna, que ;e ! um orador - :>em _rct~dca, 11~111 C'loq~1éncia .. I FJ' a"Him _ se m c.'l!<? uln . n~m me~li~a 

v~e tornan-do r_:._ra. de sent:X-~c ligado ao pas ... ; ~ ~1n1ples Jnfluencia. Ua l c1tu· a \ · nur ~a.Jn íl. J -1 1 a ue lhe f; evfl n".o~ ~ er g-rat 0R. ~0:'iR V,""a 1 ~d ao h 
sado. pela inflt:ência , que a tódas r.obrt>pó2.' um I mtt'!;rlor s~1 r.l et·c ~Hn e :l! o . . r a lv ~ ;: nrllc ulo.

1

1 ,1, C'Xprimil'- se p.C'lo c· ll t o ria r u<1 , ,,emó:·m . pel 
.. destina-da a :nunentar ca da vez mais cotn o A:-:=s~m na.o f~1 p o!·que . t:n tr~ . I:ena n e. Xabu C'o , <' ~tudo <la sua. nhra . p i? ln a!lroveil:lm :; "~to .elo se· 
t empo" - de seu próprio pae. havut analo.~na~ .. ~ ca.so 1dcnt 1.J::tl] e :.! c u~ tnp crn.- exenlplo f> <las su :t.9 l içüf's. Dc f'itr.;.-~, :! rn:us alt~ 

Ai repont'!:. o m e3mo espírito de · continui- m~:1t o;; , , da c1ll n l u .:'!~ .. de pre feren r J a ~. <l~ ma-~ e n. de que m a is. pref'i sRmos, ê a .. t.a continu: 
dade. Nabuco nào se c!e:xa lnHuenciar senão nc;Has <.e v~r ~~~ c01eas , que se p er cebe a tta- da de. Saibamos r on l !nunr. Contmu:u não 
pelo que admira - e ao pae cons:J.{;ra. uma ad- VéS rl~ seus ln·ros . a penas dtu·a r , ~ ubc i stir . p C' rm stw cer . E' man 
miracão esclarecida. que aumenta quanto mais Também tinha R z·nan a peeoc uoação <la tc1• vh:a. a ila m a recebida: tran ~;m iti-!a com 
o c011hece, ainda depois de sua morte, Parece- continuidade; . "les vrn .s hommes de. progrcs-~ mes mo, ~cnão maior ful gor . 
me que é, assim, levado, despercebidamente, a soot ceux QUI o nt PÇlU <: •POlnt o:le d épan un :\relia numa chr.ma forte e b~la o facho 
Imitá-lo. Joaquim Nabuco destaca a qu~lidade r.espect Pl'Ofond du ,p:J.s~e". O m !smo .c ul to da qu,_- nos veio elas mãos de J oaquim Nabuco 
principal de político do Senador Nabuco de liberdade: '' le but du mor.c!e cst !e devcloppe -
Araujo em saber "adaptar os metas aos fins c ment de l'es prit et la pr.:>miêrc conclition t'u 
não deixar pericli~cr o ~nterésse ~oc1a1 mo.ior dé,·eloppe:nent . de l'espri t c'est sa lilJe rté". O j -+e+ --...---------......, 
por caus·a de uma doutr.na ou de uma. asp1 - mesm,, amor as co isas s . bt·e que esc reve: ''on . 
ração"'. Essa. também,· a meu ver, a. cara etc~ nc do.t .i'.\n1?-i.7) ~C l'i!' e QUJ de c a qu'on aime".l . ••• . -:- O Dcp4!·~· t&.mcnto de~ . A~z:Jcultura dos Es 
ristica de tôdo. a atividade política de Joaquim A m ,,,,·nu mflu.;nc1,q <la edu cacito re c(;biuu.: ta dos t;nulos acon&dha aos fa;,r. ::JdeJros nã~ ysfr il. 
Nabuco que noutro die. procurei destacar. I ''j'a i ét{, bien t!lcvé ; v oilà toui:" O mc.smo l DDT nos t:xpurr:<.s dos estãbuJos dnc:a na 'é esl n ecle 

' ' · · · · · 1" 1 - 1 • f' 1 1 'd ' uo gado Ietlerro porque, segun o expen nc as constraste~ndo-a ~om a ?-mplacaYel frclell~ade I srer h U, ~~~)e. t o , em ?O a .·e, a~ ~ j ; s c?n lCCl os! \'adas a cabo p~r aquele t.lepartamento, aquele pro 
aos princlpios e as doutr:nas, de seu glorwso to~Jte c,uatura humame, .JUSqu a p.eucc du COI_1- cinto con tomlna o leite. Ainda que em m!nlmas par 
companhe:ro. Ruy Barbosa. . . trtlrre ~l o t t _êtra ..renu c pour bcnn~ e t - t ral tee retos o •DDT que contamme o leite ministrado 

".Toaquim Nabueo p~ucle .. escrever _que, ~m 

1 

ave~ ,bra~':?tl t ~n~c:· .. ,A. 1}1cs!r'a. s a.t isfaçao . (' om cri~.r{ças J?Ode causar-lhes sérios danos à saúde por u 
1879. conto deputado. nao f!Zera "sen:1o conc1- 8•. '·0 ~ 'n .ela· .··1 ·1 3 ' "- · ~ a re com1l"'e,rc~r n;a certo penado. 
nuar (atentae ne.st a palavra) do pon.~o em que ~~e~ ~v;c. _Ie_ cl 1,',01 t cl Y falrc desratures , Je n Y 1 os entomologtstas do De~artamento de Agrleultu r 
êle (seu pac) f tc:J.ra, substituir-me a ele, com a I ,cn .... :o,_e.al o rten · •ur;crem o emprego do me~oxJcloro. em lugar do DDT 
diferenca natural entre a minha mocitlade e a Há con:cJi ~~ s q ue s e re.prcduzcm. em te rmos I nos cst:ibulo; . o mctoxic!oro - um dos ma1s nov 
sua velhice. :. ) Quando Io_uva no pai "a ha r - a::>ro:cm:s.dos:. ~a bu co :- . "u. dúvid a n:lo é sha l j inscticlclas à base de hidro ~arbonetos clonnalados 
m:on ia VlEI Yel de sua estnnuru mental e w.:Jral. .1e que o es;;1nto •:dqmr1u m a 10 r 1pe ts p1cutdade, 

1 
foi ap10vado ramo ef1ca7. na morte a?s insetos . ~u 

manifestada. por uma. scremclacle e- umo. do- é ào ,.rZ?'l um s ' mole" ma l estar ca. vida" : mfeslam os estáb,~ los, se:" que isto acarrete pre;u 
çura sem igual" - sente-se nêlc a trans- Renan - .sob re o ceti C' i '-'~Y. o, rl e que seda m~s- alg-unt ao gado le ... etrc.' a .. nda que Irngado dlretament 
missã? here~itária do mesmo t~mper3.~1cn.! o. ~ t~·e :- ''i! J~~,.s~p.po se .I~i J?én é tr~tion ~1' e spr1t ni l p~~r~ 00,;<>~~~h~~ ~~~~utr~s~t~ci~a;:tç~~~r:c~ ~~~urf~ 
compteendc-~e que, ap. ezar de mfluenc1ad<1 por ~.tles~ <l.e c. t.lq .tc, m "-:' bJen Pl.htôt h ebélud'd et lllscs !eitas no Jei to tirado das vacas após os .expurgos 
seus~endgres a. tcn~.:!.dor e de ar t1stn .• e pc1J lncapacJté tle co;nj) re aure lc ,· ca1'' . A prceauc;ão contra 0 DDT se seguiu a un1a. série d 
calôrdos comicios e1n qui \· ib- '-' u, sua ora- I Ef'T;3. facil multinlicar esses exen1olo~. que 

1
1 experiência~. que romprovaram os efeitos ,·enenoso 

tória. conserve mui to da lUn1inosa e set·en:t. gra~ 1' denuncian1 identiUadês cl~ cara ter. À docurn j do poderoso inseticida, que se cncontraYa em anãUs 
vidade dos ,di scu rsus do S e n ado !' N'aQu eo de a indulgcn.cia., os h:ib:t..:-:s de c oneciDncia, a .. ca~ do leite do gado leiteiro. o qual 5e havia submettd 
Araujo. As ra.rc.ctcristicas, que Jo::.·quicr Na- ~ pacir:ade inrl c finld~ ele se n ft o abor~ecer _ :a deslnfc~ões ~om o produto . 
buco aponta nos dü:cu~so.s de s~u· pae, c.ncon- qu.e Renat~ ter: n. adquiri d o en1 Saint Sulp!ce, f As aplicac?es de ntetoxicl~ro custam atuaJm~J!tt 
tranl·se nos dele própno.- e n ' a!gun s tr ech_os pa.rccen1 \'J!tudc-.3 jnatas de l·~nbuco. I duas_ vcz-:s. ma lS que_as de onr, mas ~ preço do ~n 
rlesses discu~n~s, tra~s~r1to~ etu "Ün: . ~otadis- Szt~1 dlnidn. r~ .... lt~varn a Nn~:>uco outras ca ... . ~~~~c1t~a ba1xarã, ass1m que fOr produz,do em mato , 
ta do Inlp~t10 ! ze p ~ e:!u?o~a certa f ~ lÇ:l.O, que 1 rac~::r:s t h.'las. que Renan s~ atrlbuia : vocar:ão 1 d • , 

lhe carate •. sana as 0!-·çoe~. i'~"a a "Obre"'a dcsc'em p•lo er'to I dif • - n I Ooscr\·a ainda o Departamento de Agrlcurtur 
"'"'. r: , u ' -

4 ~ ~ . •
1 , n e .. en"a que o piretro .. um dos mais conhecidos msetlcidas na 

OS LIV~OS • pcl:l. a:;uzm:e · . ~>i> tas n a o :ufluem, porém, na tu rais, pode 'também ser usado em estábulos, se 
t.X!Jr t:~S ~"'..O htcT:.r1a. : pr('jui7..o n. lg um tanto para o gado como para seu 

Nessa fetcão se ·mostra 0 homem de p~n-. Das qu~ influem, ha, ainda. outra, comum 1\ produtos. c~ ptretro foi tam,bém combinado com o pl 
sarnento. Enr1auecem cada di s~urso s~ u, con- aos dois te1npc:-a~cntcs . Renc:1 dizia-::; 0 _ 0 p~rom l_ butux1do. um prod u,o qulmico slnt(>b~ .. par 
ceifes <' obser,;açües q_;Je t ~ar:,:cc:l .iin: ;d~ "''"'n1l!.- f me11c~ lit_:r 6.Fi~~ .... c: o_:; .· hon1ens. ~~a::>u~;? con fe~sa- I b~~~~~J~ ~~n1~~~~ro J\ c a~~gie~!~eJ!~i~~~~~~· ~o P~f:!fr~1 
tér.a em debate. Prc.u:1Jam . ntc • e.lt.r. .. t:J.l,l va que u~o e •. _o.ltrara em si a t.-~h do ,.er- O DDT é ainda recomendado pelo Departament 
COino e ra , er:}l hunbén1 um f'c ~·cb:.· ~, ' . ClU~"' e<J n_ so" c at:J, . com .!Jasta.nte ;nj ~i.stlça, qu~ n~o i de AP,rJcultura para uso en1 locais como fazendas 
Cill;:!.Va ess:'..s d~1 "s fe 1çGes 11:;. su a p ~:·:-· r n :: !l cb. ~ nr-:::~ :: !"a rrLstn. oo t endo da a r te a asp.:.r.1::ao: p1·ados, earnpos, etc .... mas não em pa~ta&:ent. • 
d e cvli:l.ndo a prcponderll.ncJa· de uma ou de por ela. Chq~cu a dlze1· que nem era um es- proximidncles de r e.banhos ue &ado leiteiro •. 



Formação n1oral e intelectual 
sente. ano:; de .dade era o mesmo critico e poe- r· 

lia, com a mesma penetrante psicologi~. a rnes-

1 

m,t correção 1ingu!stica, o mesmo s~lblim;).tiu ~~
tilo, a mesma r·iqucza de imaginac;:ao e elegan
cia de esteta c o mes1no vigor em torno Uv 

de Joaquim Nabuco 
I mesmo tema, minerando o mesmo veio aurífero 
I do qual estraia novas refulgências. 
. Anteriorment<O>, por parte do Gab!nete Por
i tuguês de Leitura, em 188U, no R1o ~e Ja-

Conferl\ncla realizada pelo Sr. De~emba rgador 'JOSÉ DUARTE, em 6 de 
no "Curso Joaquim Nabuco" promovido pelo Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro 

neiro, perseverante no seu culto .. pr~lcnu um 
discurso sobre Camões, pc~a d.e fmlss1rno lavor 1 
literário. Guardar essa contmuldadc e e.ssa 

1 
Julho, harmonia é privi légio de um grande esplr1to. 

~~castro Alves"'. ''Le droit au 1neurtre". d 
Conferência sobre a "Escola Veneziana", o '·Par-, 
lido Ultramontano" a "Invasão Ultramontan~:· 
foram publicados nesse perlodo de 1872 a 18 , 3. · 

VIII 

A intluéncia cL!< Renan. As ~uns 
tendências literárias e a sua cultu
T!L clciss:ca. 

cão. e dos sentimentos delicados da igua'telade Antes dera-nos "O Povo e o Trono", profls- ~ 
na arte . de Yeroneso, o grande colorlsta da cs- são d~ fé Jiolitica de Juvenal , romano da de· 
cola veneziana - e tanto se entranhara dêsse cadênc'a; 'Os filhos da Fortuna", drama, em 
contato artístico, que, de regresso, realizou no três atos. representado em 1871. 
R.io de Jauelro, a pedido do Imperador uma Seguem-se os anos de 1880 . a 1886, quadra 
conferência sôbre aquela escola. em /fue nos oferece: "Sociedade Brasileira", 

- · tã 1 Um esplrit.o corno o de Nabuco teria de "e- contra a escravidão; "Camões'', discurso; "Con-.v.l'.. e::. ·o. desue moço, supersens vel, um v 1 · · t " "C h Ab li lo 
4 • • '· t 1 neficla.r-se, aperfelc_oando-se, buscando novos federação Abol cwn1s a . ampan a 0 c. • 
.ascmaO.o uc .n.ellAn, o nmgo que era, com motivos de beleza. em face dessa grandiosidade. nista" "0 Abolicionismo", "Reformn.s NacJO
a ::;na obra clcló~!Cli, sugest~v!'mente atraente, t . 1 d na1s" ,' •·o Pclipse elo abolicionismo", "Eleições 
ele traçar a rota a sua mtellgencm, anclosa de dêsse. ~nus o, des~as maravllhas, .como en as liberais" "Escravos" "Henri George",- "Discur
exp_ansão. Coub~-llle deflmr as IJreferênclas li- paradlslacas de VIgor, de harmoma, e c1c for- sos na Câmara", "0' erro do lmperador", "Dis· 
teranas e filosoflcas de seu esp1rito e de sua ~ musura. XI curso c.le apresentação do .\fmistério". 
cultura, em elaboração continua. Partira, to- . . . . No período de 1890 a 1895 sil.o dados à es-
dav!a, com a impulsão de um pensador c sem Not·o anuto esptntual . . revtyenclo,l tampa: "Manifesto à sociedade brasileira con· 
a inexpressiva fisionomia de um copista, a es- I ~ut t~mdade, ve!has tncltwlçoes elo tra a escraviqão", impresso em :rês l!ng~as: 
crav!sar-se a manequins ou à vulgaridade de tdealtsta. Mensag~m dirigida à Condessa d Eu, pubhca 
pastiche. . <la 110 "Jornal do <.:omme,rcio" de 10 de Julh.-

A intuição, essa preclência que era tão Declarou. porem. Nabuco que amou Lon-

1
. de 1891· Manifesto preced1do úc algumas págt· 

viva em Joaquim Nabuco. descobria-lhe o vasto dres a cima. de tõdas as outras c!dades e lu- nas ele' Furtado de Mcnelonça; "A minha car
hor!zonte de sua vida intelectual. gares. "Taine. em suas "Notas sur l'Anglnter- reira polltica" c.liscurso em Rec·ife; "O dever 

Uma centelha inter~or, a i,magina<:ão _exu- re". assinala~a a tônica da cultura inglêsa .. o elos monarquistas", "Carta ao Almirante Ja
berantc e criadora, o celebro pontente, ::> 1deal bem senso publico. a constante de sua pol1t1ca ceguai" · "Disc urso na ]{ermesso em beneficio 
de beleza, os luminosos imperativos do espi- austera, aspectos que, de certo impressionaram <los feri'dcs fede1·alist:J.s"; "D. Pedro 11"; "Bal
rlto, levaram-no, com a sua finura c nitidez Nabuco, a. quem pareceu que " o inglês ten1 re- macedn c a Guerra Civil no Chile"; "A In
intelectual, lnsenslvehnente, ao altar dêssc deus I Yerênciado pela posição, pela classe, pelo nas- teryen;·iio estran"'e'ra"; "Um estadista. brasi
pagão, onde teria de comungar com a unção de cimento". Eis ai o segredo maior de sua prc- Jeiro'' • embrião <lessa notavel obra que Yiria 
um crente, preso aos seus dogmas profanos e à f erêncla.. Afirmara mais hem com o seu espi- mais' tarde. "Um ERtadista do Império"; ".Ai. 
liturgia de seu culto impaciente. rito aristocrlitlco, a sua formação moral, o seu \Rainha Vitória", publicação t>m 12 colunas elo 

Estava, pois, Joaquim Nabuco embeblelo, temperamento polido e regrado, as suas idéias, "Jornal rlo Commercio", pQI' oc:a.,~ião de seu ju
plenfsslmo. da cultura renaniana e, ao deixar o seu equilíbrio, a ordenação lóg:ca de sun pró- bileu · "Discursos a Sara h Bernarclt e sobre 
a Academia, aos 21 anos, tinha o cérebro em pria vida, a fisionomia elo povo inglês. sobre- João' Caetano": "Porque continuo a ser· mo
efervescência, já banha elo das 'i.guas lustrais elo tudo o inglês com o qual êle lidou, no plano na1 quisü<"; "Resposta à Mensagem de Recife 
romantismo. galeria de escritores exaltados, c1is- da cultura e da diplomacia. Ainda era a In- 0 Nazarctti". 
persivos, fantasiosos, apresentado-se vomo \1m glaterra da Rai1111a Vitória, sôbre quem e~crc- "L'Option" arama em Yersos alexanc.lrinos 
eentlmental, ~turado de idealismo, de\·oraelo veu páginas que encantam. e c-inco atos , ' escrito em francês, aparece em 
por uma. super-curiosidade estética, para os Também. ouvimo-lo confE>ssar que foi mo- 1910, mas informa Nabuco que o escreveu cn· 
préllos maiores da Intel!gênclR. e do Saber. ''A d!!icado pela influência americana, porque o tre 1876 e 18i7 . "Pensées c.letachées ct sou\·e
:!ellcldade depende do adequado aperfci<:oamen- !mpress!onnra o ".metal elo caráter. o fu1~do de nirs", surgiu ~m 1906, porém, seu autor es-
to dos nossos dons n\\turals". e...:perlénclas lnmumas. o tato da vida . .. a clarcce r1u~ ah se conteem n otas t?marlas e 

Deve ser notado, que a temporan sensl- nitidez, o contorno pl'rfeito, e incisivo, como Petrópolis haYia 1:l anos. Remont.ar1~~;m, assim, 
bllidade, ponto de partida da marcha cicl!ctt uma medalha anti~a·•. •rodavia as suas idéia; a. 189.1. "Os Di~cm·sos e escritos hterarlos", pu 
de seu talento, ainda planando nas azas do politicas niio se ~Iteraram. blicac1o "nt 1901, encerram trabalho~ ele data 
fõOllllO, se manifestou na sua Ocle à Polonia, Não se percebe. porém. houvesse Jo::tquim anteriorer;. E' ele 1897, o seu discurso na Aea 
dedicada a seu pai, edição de 1864, .in 4; com Nabuco experimentado uma tranRformação li- tlemia •le Lett·as. • 
estampa distribuida entre amigos. Contava Na- ter:lrla profunda. modl!icado:·a daquela influ- Assinale-se, destarte o que para. d~stacar. 
buco. apenas, 15 anos e por essa fórma poética ênc!a trancêsa de sabor clâsslco. Não se lhe I a p!etora. intelectual de Nabuco, a ~c:uberáncl 
o seu temperamento reagia em face do marti- notaram, depois. matize" de sentimentos, nu- de seu espirito, lla fase propriamente criado 
rio da nação sla>·a, do drama da Polônia. onde anças de convicções. Ele permanecera uno. I ra, definidora de tendências e fixadora de es 
o. Vistula. testemunha\·a a tenebrosa marcha da "Varia o som de um Yiolino ao mudar-se-Ih~ a I tilo, fora, pre~isamente, entre 1872 .e 1886, c 
tt."'ania... D1z-nos Nabuco que sabia de cór caiJm de ressonância". Em Nabuco não hou- portanto, dos 2.3 ac:>s 37 anos. Depo1s, há um 
R Ode à Polonia - 0.~ Voluntários da 1\!orte - \'era essa mudança. e por isto mesmo nota-se-~ simples desdobramento de sua obra, a extensãCJ 
<ie Pedro Lu!~, cuja fascinacão confessa - Era lhe o mesmo cabedal de erudito o mesmo co- de Ruas idéias, o ostentoso lias imagens, a mui
já o balbúcio do Ideal de liberade e de justiça lorido variável ao infinito. a idÔntica imagina- t..iplicação do. me mo processo mental d!! a~á
brotando 110 coração e na inteligencln de um çáo feerica das raças setentrionais. a. mesma l1se, ?e. crlt:ca .. ele _combate, de doutrmaçao, 
adolescente. Era a vocação do abolicionista de vernaculidaC:e, pureza e elegância no <>stilo, se- I <1~ obJetivos cspn·i~uat.s. O quantitat!Yo, lieP?I~, 
nmanhã, que espontava ncs~a belA. expansão guranca na« conce!tcs, finura e nitidez . naE nao altera. o qua!Jtatn·o. I mporta-nos um JUI· 
literária, expontânea e feliz. Era um tomo de fórmas, a loucâ.nia dos períodos. ondulacões • zo de 9uahd~d.e. _ . 
Pindaro E'm crlsallcla, ca.ntando a descltta de homogeneas na sua prosa. atica, inalterahilida- s.m·1a d.lflCII naQ encontrar perfeita con-
uma _raça. ... de nos seus princípios. fo:nu.cladc .. mt~l.ectual e est:Hstl~a .. ent_re. o 

No Rectfe, durantE!' o curso acadêmico, Na- . .\penas, COlll o transcorrer dos anos. modi- cntot de ~ar·.Jclo Ultra~w~.ano • In\ asão 
buco notabllou-se como orador :dl.agnlfico, re- ficou-se. para perpetuar-se. lt eloquência trl - tramontat:a , e mesmo a~. O Po'\'O o 
Y<O>rberaçôes elo seu talento. PrimeirA. mente, "m bunica de quem nunca fôra um rct61·ico. nem ~ a pena <J,_Uc escr?\:eu. S~cl~~~de "''"''"""r' ' 
1869, quando na reunião do partido liberal fez um sofista. Possuia-a tão perfeita e esmerada Ç<2_1:~.ederaçao abohcJOmsta , Cam 
a defe!a ele seu pai. Depois. 110 Júri postulando quanto a de \lm Madison ou de um Pitt. Jà ""''-~~!!Ll"-ol.l.!!!,.:.::,'~ · ~ 
em fa'\·or do infeliz escravo Thomaz. não tlnl1a, qunnclo o ouvimos, aqueles arreba-~ 

Ainda entranhado da predominância fran- tamentos da época acadêmica ou da abolição. 
CQsn. que se assenhoreara de seu esplrito como O seu flumen ora.tionis sofre·u. realmente, sem 
f orça magnética, publlcou Joaquim Nabuco, aos deslustre, a influencia anglo-saxonia. mas esta 
23 anos - Le droit atL meurtre - a afit·mação se não manifestaria se fatores individua!s não 
mais autêntica de seu engenho. Era uma carta contribulssem para isso, que nêste particular 
a Renan, sôbrc L'lwmme-jemmt>. Dirigira-a ao não há separar a qualidade rcc~ptiva ela qua
gênio francês. em quem via alguma coisa de lidade autônoma, ligadas às coneliçôes do Eu. 
di\'inatórlo: Je suis 1m bretilien que n'a 1a- Aquela. cloquência que "tinha luvas per-
1WLis été en Ew·ope et qui se ménago la con- fumadas e contôrno.' de veludo, possuindo 11ma 
.. olation de ne voir la Frcmce et Par is que le lira d~ o!ro donde extrairia notas veladas", !i
jou.r orí. ils seront tout .à joit guéris de leurs cara com o orador da· Academia de Letras e 
gloriese.s blessure.~". Acl1ara Nabuco, re\·elando dos p,ran cles momentos literários. como nos dis
o pendor de seu espírito critico, quo Dumas, cursos sóbre Camões. João Caetano. Sarah Ber
f!lho, cometera um crime literário, e rebelara- nardt. O tribuno da campanha. abolicionista, 
se contra as cont~·adicões fatalistas do seu en- ln.flamado. combativo torrencial de cerrada dia
saio. · !ética., persuasivo e arro,jado, trunbóm, se des-

0 sentido pleno da vida do espír ito, com pedirll. com o triunfo ela c~usa l!berticicla. 
as suas moõ.ulações. de!xando a superficie das O dlplomat'lr. orador R. feição inglesa, se
coisa~ rasteiras. altea\'a-se céleremente. Dai o vero, medido, objetivo. substancioso quando 
desmedido perimetro de suas manlfestacões In- ·núster, sóbrio nas · imagens, geom~trlco no pe
telectuais. Alça-se sôbre os hor!zonteio · de seu r iodo, é como se mostra no último clecf·n!o de 
tempo. sua vida gloriosa, na qual consen·ou o otlmis· 

Ver-se-á que na flutuação de suas idéias a I mo sadio de um Lelb1ütz ou de um Malebran. 
começo fizera-se enamorado de Chateuabrland cbe, hostil ao pess1m1smo de un1 Monta1gne 
para evolver, se é · que llouvc progresso mental: Nunca. per<_Ieu la fines:;e cL·'esprit, que a Fran'' 
para Renan, "como ·;m buzio p!tagórico que lhe comunJcára. . 
tivesse conservado a :núsica das esferas". isto ~pfrito eminentemente latmo, pela ra:;a, 
traduz o seu enlevo d'alma, a embriagut's de pela c,ultura, pelo espfrit<:, pelA. estes1a, pels 
seu esplrito. E mais: "considerava a suA. Jin- intellgenclft, pela. lmaglnaçao, não poderia per· 
guagem uma resonância da a lma universal" e der qualidades ingen\tas, as .llnh~s .arquite_tõ 
nêsse entusiasmo ideológico deixou-se empol- mcas que o ,embeleciam. A 1nflue_n.c1a. mglesa, 
gar pelo gênio, que eriglu em SEU modéio. c~mo a amer.cana,_ ter-se-la manhestaa.o atra· 

Aqui temos a confissão corajosa: "a gran- vez o pnsma objetivo da vida, a manel-:a pra 
de influência literária que experlmentle na tica de encarar os seus p:coblemas e estudar o 
vida, a embriaguês de espírito mais perfeita fenômenos soclnis e politlcos. A feição pragm3 
que se podia dar, pelo narcótico de um estilo tlsta. . , 
de timbre sem IgUal em nenhuma literatura, . Contlnuar:a, no entanto, como um for 
0 meu coup de jouclre, intelectual, foi a. !n- heleno do tempo de Pérlcles, a defc~ld~_r os set 
:nuêncla de Renan". pergaminhos de nobre da InteligenCla e e 

IX Cultura, com a sua alnla plena de haxmon1 
guardando nlt. anfora ateniense de seu espir: 

A peregrinação do Esteta pela Eu.- tôda& as fórma.~ da Beleza. Entendera, ' 
ropa. o Çonvü;io com :;emi-deuses, I certo, com Schlller que "os homens não te0 

F outro melo para. escapar à dilaceração dolor 1ta. rança. dP. >:!Ond:çát1 hUlYlfCHt nc'rfit') r~!ngiot-5e no .C 
Dêsde ent50 com essa tendência literária, I pério da 'Beleza. O homem deixará de se-r·~ 

no lance da fortuna m ais propiciatório, empre- gado entre as suas duas naturezas e conhe .. 
ende Nabuco em 1837 uma viagem a. Europa. E' rá as &legrla.s verdacieiramente divinas, pa·_ 
quando 0 domtna "a ambição de conhecer, ciparé. do Infinito no finito, se êle contemy,;: 
pessoalmente, homens célebres, procurando-os I as cousas ~a t~rra sob seu as~ecto . de bel~z~ 
até no nm dO mundo" Estava pslcologlcarnen- "an dem Sch.e!ne mag der. Bltck: stelt WetdeJ 
te preparado para essa Ylsita c êsse contato. . Os anos nao lhe cxaur1r~m o otl~msmo . 

Era um sugestionado da cultura francêsa. ~~~c~l. Apena~. deram-lhe ma.a reflexao e ob 
um enfeitiçado do talento, um mistico da be- tlV.l'l:ade. O , \gor que o al\m~ntara n,os alba 
leza. Antes mesmo de conllecer a Europa. o da mtellgênc.a e_ra. a . mesm... Depo,s ele ; 
deslumbrava o "atleta apaixonado d:t !erma" e fase romê.nt1ca uv!a 1ntensamente - e . . 
0 Impress ionava 0 Ideal do escritor francês, di- ainda estava latente. no romantismo da pa1 zendo-lhe: si cet amour naif de l'iclea! n'était e da gçnte - podena dizer de ~er~a.ll, a qt_ 
qu.'une fleu.r de rhetorique. ct fleur c1Lellie seguria, o que Ma.\~r!~e Barres. d1ssera de o, 
tré~r loin sur le sol m éme oú elle a mieux jleu- th!er e Beaudelafre. Je ~ntmue a Zes. a11 
ri: ahl 'm-onsletlr, quel mal vous auriez fait mats ~~ n:est_ plus le me,m.e protit, 11·t m~ 
au.:z: {OTtes pensées, aux nobj·es sentiments. à amour • Ja nao o fascina\ a aquele mesm9 . s 
la religion! Recebe nessa idade mais receptiva, nan que na recep~ão de Ch~rbull~z lanço. u 
porque seu esplrlto procurava fixar -se no plano sentença pess~nústa. No·u .. ~ vivons c! une om, e 
d~t cultura essa impressões c:üerlores. d1L pertum d tL1t va.se vtde;, aprés nous, onÍ d 

' ' . v ra eLe L'ombre. ~te cet!v1smo jamais o · d 
Não teria Nabuco sentido aquela ~unos!- tagiou. -

dade Intelectual, aqU'Illa aspiração, se fora um Renan, realmente, !ôra o seu !dolo, e0 

mcdiocre, se não auscultasse no seu própn~ veu-lhe Nabuco 0 grande mal de separar-J
lmpulso a Intuição de seu ':ngenho, os l~mpe~ ;maginaçáo do raciocínio, Em matériA. relif' • 
jos de suA. poderosa cerebraçao, a connan~a !'fi como êle próprio fizera notar. Então, cor-
si mesmo, a sua cn.pac~dade de assimilar as com humildade: '.'No fundo do meu coraçls 
idéias, des~es homens celebres. com os quais náo · renunciaria inteira m·ente ao sentimen!
desejava. UD1 colóquio espiritual, tão _~;alut;ar, sua divindade. Referia-se a Jesus. mas •m 
de certo, para. uma perfeita dlscr!manaçao ideo- ra.çflo cessára de ser a séde de minha crfa 
lógica. VIera a Razão. Não renunciei Jesus p or sl-

Fôra, no começo, arrastado pelo incita- m 08 e injúrias. s-
mento que provem da méra curiosidade mental. C !lorll.o 1nagnifico, o coroamento am 
da sêde de sabe1·, buscando a lgo de objetivo, esplrltun.lldade encontra-se nestas paiavrale 
Depo!s, é o amor próprio de quem deseJ.a dar a santa autoridade da medita~ão lhe <la 
as suas produÇões algo de JJ~ssal, é a retlexão, "Eu &eria incapaz de experimentar 11oJ 1-
o amadurecimento, a cxpenencla, o senso cn- lendo-o, a impressão de outróro.", e mais :ra 
tlco. O Iniciado de ontem, teria de encontrar páglna.s s!io para mim notas que 
O momento de assumir a SUa atitUde som, rosa. de que Se O n~rfllll'IF-

B• 
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Formação .. moral e intelectual 
sent2. ano'; de .dade era o mesmo crit ico e poe- ' 

1 ta, com a mcsm~ penetrante psicologi?-, a rnes-

1 

1na correção tingulstica, o n1esrno s~Ibllm:.ldo _e~
tilo, a mes!Ila riqueza de im~g-inaçao e elegan
cia de esteta e o mesn1o v1gor em torno do \ 

de Joaquim Nabuco 
Conferancia realizada pelo 

no "Curso Joaquim 
Sr. De5emba rgador 'JOSÉ DUARTE, em 6 de 
Nábuco" promovido pelo Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro 

I mesn1o tema, minerandQ o .mesm~ veio aurifero 
I do qual estraia novas refulgêncms. 
. Anteriormente, por parte do Gab!nete Por-~ 
i tuguês de Leitura, em 188U, no Rio <~e Ja-

neiro, perseverante no seu culto •. pr~ferm um 
discurso sobre Camões, pc~a <le fmiss1mo lavor 
literário. Guardar essa continuidade e e.ssa 

1 
Julho, harmonia é privilégio de um grande esplrJto. 

ucastro Alves". t·Le droit au m~;trt.r~"· d 
Conferência sobre a "Escola Veneziana , o ·Par-~ 
tido Ultramontano" a "Invasão Ultramontana'' 
foram publicados nesse período de 1872 a 1873. · 

cão- e dos sentimentos delicados da igua'tdade Antes, dera-nos "O Povo e o Trono". proíls
Íla arte. de Veroneso, o grande co!or!sta d!l cs- !ão de fé golít.ica dE' .Juvena l, romano da de

Á Íll/lué1zcia. cl!'. Renan. As ">lUIS cola veneziana - e tanto se entranhara dêsse cadênc'a; 'Os filhos da. Fortuna", drama, em 
tendências literárias e a sua cu.ltu- contato artístico, que, de regresso, realizou no três atos representado em 1871. 

VIII 

r a. clciss:ca. Rio de Janeiro, a pedido do Imperador uma Seguem-se os anos de 1880 . a 1886, guadra 
conferência sôbre aquela escola. em /tue nos oferece : "Sociedade Brasileira", 

- · 1 Um espírito como o de Nabuco teria de be- contra a escravidão: "Camões·· . discurso; "Con-_..1', e:!tão. désne moço, supersens veJ, um 1 · · t " "C h Abol!clo ~ · '· nefic!a.r-se, aperfeiçoando-se, buscando novos federação Aba! CI011 1S a . ampan a . -.ascmae1o .te .n.ellA\1, o mago que teria, com 1, d d nista" "0 Abolicionismo", '"Reformas Nac!O-
a :ma obra ciclóp!ct>, sugestivamente atraente, ~otlvos de be eza, em face dessa grandiosi a e. na1s" ' "O <'elipse rlo abolicion;smo". "Eleições 
de traçar a rota à sua inteligência, anciosa de desse . ~austo, dessas mar a V Ilhas, como lendas • , H . G .. "Di r 
expansão. coube-lhe definir as preferências li- paradJs1acas de vigor, de harmonia, o de for- ;i~;r~~ .. é~~~:;~:;..vq~~· e~roenJ~ ln~~~~:d~r,;, ~nls: 
terárlas e filosóficas de seu espirito e de sua .

1 

musura. XI curso ue apresentação do .Mmistério". 
cultura, em elaboração continua. Partira, to - . . . . No período de 1890 a 1895 são dados à es-
davia, com a impulsão de um pensador c sem Noro anse10 esptntu~l. . revtyend.o,l tampa: "Manifesto à sociedade brasileira can-
a inexpressiva fisionomia de um copista, a es- I ~a. t~ntdade, velhas mchw:zçoes do tra a escravicJ_ão", impresso em :rês Jlng~as: 
cravlsar-se a. maneqtiins ou à vulgaridade de I tdealtsta. Mensagem dinglda à. Cbndessa dEu, pubhca-
pasticlte. . . da 110 "Jornal do eommerclo" ele 10 de Julh_Oi 

A Intuição, essa preclência. que era tão Declarou. porem. Nabuoo que amou Lon- <le 1891· Manifesto precedido de algumas págJ-
viva em Joaquim Nabuco. descobria-lhe o vasto dres acima de tôdas as outras cidades e lu- nas de' Furtado de Mendonça; ' 'A minha car
horlzonte de sua viela Intelectual. gares. "Taine, em suas "Notas sur I'Anglater- reira politica" discurso em Recife; "O dever 

Uma centelha interior, a Ltnaginac:ão exu- re". assinalara a tônica da cultura inglêsa. o dos' monarquiàtas" "Carta. ao Almirante Ja
berante e criadora, o célebro pontente. ':J ideal bem senso público, a constante de sua política ceguai": '"Discurso' na Jrermesse em benef!cio 
de beleza, os luminosos ImperatiVos do espí- austera, aspe-ctos que. de certo impressionaram <los feridos federalistas"; "D. Pedro 11"; "Bal
rito, levaram-no, com a sua finurr. c nitidez Nabuco, a quem pareceu que " o inglês tem re- mace<ia e a Guerra Civil no Chile'': "A In
intelectual, Insensivelmente, ao altar dêsse deus I Yerênciado peb posição, pela classe. pelo nas- terven<'ão estrange'ra"; "Um estadista. brasl
pagão, onde teria de comungar com a unção de cin1ento". Eis aí o segredo maior de sua prc- !eira·•. • embrião dessa nota\·el obra que viria 
um crente, preso aos seus dOgmas profanos e à f t'rênc\a. Afirmara mais bem com o seu espí- mais tarde. •·um E~tadista do Império": "A 
liturgia de seu culto impaciente. rito aristocratlco, a sua !ormaçfto moral, o seu H.a inha Vitória", publ icação <'m 12 colunas do 

EstaYa, pois, Joaquim NalJuco embebido, temperamento polido e regrado. as ~uas idé!as, "Jornal rlo Commcrcio", pçr oca.~ião de seu ju
pleniss!mo, da cultura renaniana e, ao deixar o seu equilíbrio, a ordenação lóg:ca cte sua pró- bileu; "Discursos a Sara h Bernardt e sob te 
a Academia, aos 21 anos, tinha o cérebro em prla. vida, a fisionomia do povo Inglês. sobre- .roão Caetano": "Porque continuo a set .. mo
efervescência, jó. banhado das iguas lustrais do tudo o Inglês <:om o qual éle lidou. no plano naJ qu ista."; "Resposta à Mensagem de Recife 
romantismo, galeria de escritores exaltados, dis- da cultura e da diplomacia. A in ela era a In- & N a zare tti". 
persivos, fantasiosos. apresentado-se vomo um glaterra da Rainha Vitória, sôbre quem etcre- "L'Option" <lrama em versos alexandrinos 
•ent!mental, ~aturado de idealismo, devorado veu páginas que encantam. 0 c·inco atos,' escrito em francês, aparece em 
por uma super-curiosidade estética, para os Também. ouvimo-lo confessar que foi mo- 1910, mas informa Nabuco que o escreveu en
prélios maiores da Inteligência. e do Saber. ''A dlficado pela Influência amer!c:ma. porqne o tre 1876 e 1877. "Per.sées detachées et sou\·e
:fellcldade depende do adequado aperfci~oameu- lmpression:lra o "met:ll do caráter. o fundo de nirs'", surgiu ~m 1906, porém, seu autor es
to dos nossos dons n'ltura!s". e'<:per\éncias humanas. o tato ela vida. . . a clarcce quP all se conteem notas t?maclas ~m 

Deve ser notado, que a temporan sen~l- nitidez. o contorno perfeito, e incisivo, como · Pctropolis havia 13 anos. Remont.arlll:m, assim, 
bilidade, ponto de partida da marcha c icllca uma medalha anti!l:a". Todavia as suas ldé!a; 11. 189-1. "Os Di~cursos e escritos htcrarios", pu
de seu talento, ainda planando nas azas do políticas não se 11ltcraram. blicado <:>m 1901. encerram trabalho~ de datao 
sonho, se manifestou lh~ sun. Ode à Polonia, Não se percebe. porém. houvesse Jo:~quim anteriores. E' rle 1897, o seu discurso na. Aca, 
dedicada a seu pai, edição de 1864, in 4; com Nabuco experimentado uma tmnsformaçi'io li- tlemia de Lett·a:~. . 
estampa distribuída entre amigos. Contava Na- terária protunda. modlf.icado:·a daquela influ- Assinale-se, destarte o que para destacar .e 
buco. apenas, 15 anos e por essa fórma poética éncla !rancé~a ele sabor clássico. Não se lhe j o. p!etora ir:telectual de Nabuco~ a exuberánc1a 
o. seu tem:peramento reagia em face do martí- notaram, depois, matizes de sentimentos, nu- de seu .. o.;sp1nto, na. fase . propra~mente cr!ado
no da naçao slaYa, do drama da Polônia. onde anças de convicçóeR. Ele permanecera uno. l ·a, detm1dora de tendênCias e fixadora de. es
o Vistula testemunha,·a a tenebrosa marcha da "Varia o som de um violino ao mudar-se-lhe a tilo, fora, prec1samente, entre 1872 .e 1886, e, 
ti..-anía... Diz-nos Nabuco que sabia de cór caixa de ressonância". Em Nabuco não hou- portanto. dos 2.3 aos 37 anos. Depo1s, há un 
R ode à Polonin - Os Voltmtários da. Morte - vera essa mud:l.11ça. e por isto mesmo nota-se-~ simples ~~e~?obramento ele sua ~brtt, a extensãOi 
d!J Pedro LUI3, cuja fascinação confessa - Era lhe o me8mo cabedal de erudito, o 1nesmo co- do Ruas_ 1deJas, o ostentoso das 1magens, a mui 
ja o balbúcio do ideal de liberade e de justica lorido ,·ariável ao infinito. a idêntica imagina- t 1p1tcaçao do mesmo processo mental d~ aná 
brotando no coração e na tnteligêncin de uin ção fcerica das raças setentrionais. a. mesma li se, <;te. crít:ca,. <le .combate, de doutrmação, 
adolescente. Era a vocação do abolicionista de vernaculidaé:e, pureza e elegância no <'Stilo, se- 'j d<:; obJetivos cspn·i~ua1.s. O quantltati~·o, <lei>? i~ . 
amanhã, que espontava nessa bela expansão gurança 11011 conceitcs, !ir..ura e nitidez . naE nao altera. o qualltatn·o. Importa-nos um JUI-
litet'á.rla, expontânea e feliz. Era um torno de !órmas. a loucânia dos períodos. ondulacôes • zo de ~tuahd~d.e. _ . 
Pindaro em crisal!da, ca.n tando a. desdita ele homogeneas na eua prosa atica, ina.!lerahilida- S_üna d_!fJCil nao encor:trar perfeita. 
uma raça.... de nos seus princípios. form1dadc mtel.ectual e est•listJca entre o 

No Recife, durante o curso acadiimico, Na- -~penas, com 0 transcorrer dos anos, modi- critor de "~art1do Ultra;no~tano", "Invasão 
buco notabilou-se como orador lflagnífico, re- I ficou-se, para perpetuar-se. a eloquência tri- tramonta1:a • e mesmo u~. O Povo o 
Yt>rberações do seu talento. Primeira mente, >?ID bunica de quem nunca íôra um retórico. nem ~ a. pena CJ,:Ie escrc'l'eu S~ci~~~de 
1869, quando na reunião elo partido liberal fez um sofista. Possuia-a tão perfeita e esmerada Coni~de;,açao abollc10msta , Campanha 
a defe~a ele seu pai. Depois, no Júri postulando quanto a de um Madlson ou de um Pitt. Já lJclomsta e outl·~s livros de grande 
em !a-.·or do in!eli::: escravo Tlwmaz. não tinlJa, quando o ouvimos, aqueles arrfba- Como encontrar ~hf<:;enças e_ntre os 

Ainda entranhado da predominância fran- tamentos da época acadêmica ou ela abolição. t u dos sobre Camoes · As_ ldéias que <i.e 
1 

eetirpa.elrmnoabnrde
0
, g05ua~~aalonrd~ ~:~; 

cês~. que se assenhoreara de seu espírito como O seu jlumen orn.tionis sofreu. realmente, sem motor às no:vas pr_oduçoes. sobre • ~ 
:!orça magnética, publicou Joaquim Nabuco, aos deslu~tre, a influência anglo-sax.onia .. mas es~a 

1 

do n~es 1:1~ r,_u]antc cerebr:o, guard~m lmpecave 't:rra • 
23 anos - Le drott au meurtre - a afirmação se nao manifestaria se fatores lndn·ldua:s nao t:::. cone.a,ao, . uma. _ nltlda af!mdf3-de, sangue e da ' o respeito dos homens e 
mais au.têntica de seu engenho. Era umrt ca:rta contrlbulssem para isso, que nêste particular I PI1 1r:'elr~s. mam,festaçoes 1.ntelectuaJs, . Nasceu e motreuu;ênuco e magnlflco tal.:.e, 
R Renan, sôbrc L'homme-jemme. Dirigira-a ao não há separar a qualldade rec~ptiva da qua- te htcran:;.s. Nun.ca ~·estm galas po:;tlças, pátria, com de a m Rtleta do Pensamento. 
gênio francês. em quem Yia algama coisa de !idade autônoma, ligadas às condições do Eu. i se a ;o~oCtou a !Jgurmos_. _ a•tivo porte 1 u sua inteligencla. de latl-
cti\·Jnatório: Je sui.~ 1m bretilien que n'a 1a- Aquelil. cloquência que "tinha luvas per- 1 Entre 08 anos de l887 ';1-,~889 l"}.ao har~p~~i~:r 11:C,ia.l anglo-saxõnlo semi sa: 

. •olaticm de ne voir la France et P(tris que le llra dll oiro donde extrairia notas veladas", ti- pubhcação. Nes~a. entre-pausa, . !\S quaUda ées p de sua vinda ao Bra· 
1w1.is été en Europe et qui Be ménago la con- fumadas e contõrno;; de veludo, possuindo uma I ao ~.ue. salba:nos, a sua bJb.wgrafla 0 e d. rtnc1pa!s do prime ro . 

jot~r oú i!., s~ront tou.t a jait guéris de leurs caril. com o orador da· Academia de Letras P. u.n_la pa.ra?a 1 !1 fecund~. um silêncio E~crevera~ ~. ' Bpzr~ma. uessas individuali-
g!oriese,~ blessure.ç". Acl1ara Nabuco, re,·elando dos r,rancles momentos literé.rios. como nos dis- . hvo, Ulf\ t_etr:umento ml~r.c!onal para em 1906; Na JCOõ u gênio que na~ceu 
o pendor de S"U espirito critico que Dumas cursos sôbre Camões João Caetano Sara h Ber- 1 da. mtehgencla. para. no' os e e r: a, te com cintila c;; es e ltÚras A natu-

1 - · · · : ' o - · d' ,_ · b 1. · · t Absorvera-o. nesse periodo a atnndadc aguial!, par~ escalar as a · 
fi ho, cometera um cnme hterar10. e rebelara- nardt. tnbuno tt campanu.,.. a o Jcloms. a, . a. Yid a~lamentar 1 'reclam ma.'s deu-lhe logo o cunho de 
se contra as contradições fatalistas do seu en- 11!-flamado. com~ativo torfencia~ de <;:errada d1a-J ~ame:te Pa· sua vali~s~' ~ontribuiào niental. estatura . a sua máscula. a 
saio. letlca, persuasi1io e arro,ado, cambcm,. ~.e . ~des- , Os estudos e publicações. que .-eem em se- cristalina, os aeua dons de de 

O sentido pleno da vida do espírito, com pedir:~. com o triunfo da cau~a. ll~er~l_:;H,,. J guida à sua viagem à Europa. entre 1s73 elevado gosto literário, a entos tudo 

coisa~ rasteiras , alteava-se céleremente. Dai o .vero, me;u~o. obj~t1vo. suostan~JOso quand iolo'ias, n. fi"ação de seu pen~amento, a arle- ngura ncrs ligne, um ual uer 
as suas modulações, de ixando a superflcie das O diplomaJia'l. or~dor À. fe1ç-ao .• ng,esa, se

0
- a 1880, revelam a maior concentração de suae I a nobreza de aeus sentima. enttda.de 

<!esmedido perímetro de suas manlfestaçies tn- n?-~ster, .sobr,o nas 1magens, geom.trl~o po pe- s1i.o fervorosa de seu espinto à causa do abo- a. espécie humana em ~ !c~ 
telectuais. Alça-se sõhre os horizonte de seu nodo,_. e como se mostra no ultim_o c.ec,·nlo de licionismo, paixão que 0 dominara, sem a preo- mundo". No seu cc..mo pslco griado-es 
tempo. I sua. VIda. gloriosa, na qual consenon o otlnus- cupação da notoriedade estrepitosa, pois que I ffi\ t,o energia. a ~moçio, foram c reza • 

VP.r-se-a que na flutuação de snas idéias a mo sadlo de um Lelbmt.:r. ou de um Malebran- buscara, apenas. servir a um ideal e trabalhar be~~a· e períelção. de ideal e de n<!~ inha 
começo fizera-se enamorado de Chateuabrland, che, hostil 80 pessimismo. de. um MontaJgne. E:olll favor de uma raça ignominiosamente mat- Esc veu e nubUcou Na.buco M 
para evolver, se é que houve progresso mental, Nunca perc1eu la, ftnes:;e d: espnt, que a França I cada. H ayer ia, pois. ·a. rma obra, nessa époc& ma 

0
,re que se ·~lta& para. o critlcot nos 

para Renan, "como ·;m buzio pitagórico que lhe comUlllCá.ra. . , " ! de r eceber ess:t jnfluência toua poderosa. de '$9<l'a. 1899. Fi·-lo !lem P.rurldos au 0 

tivesse conservado o. :núsica das esferas" . isto F.<Spirito eminentemente latmo, pe~a ra~a, I As produções essencialmente literária.~ so- tico sem acentos dil narcisismo. :11: m 
traduz o seu enlevo d 'nlma, a embriagu~n de pela c:ultura, pelo espírito,. pela estesla, pela freriam, por isso mesmo, uma involuntária pon!!.nea e encantad0'!'8. a. BUa l!~g'!a~e ' 
seu esplrito. E mais: "considerava a sua !in- in«ll!gencla, pela lmaginaçao, não podena per- I prPterição. Os seus trabalhos então, apresen- tanq) a. verdade atra,·ez os eplSÕ<IIOI! 
guagem uma resonância da alma universal" e der qualidades lngen~tas, as _llnh~S arq.uite_tõ- ! tnm 0 desdobramento U0 mesmo tema e con- vida e ftS xnanl: de sua Jn oOl''')llUI~HUOOU~ 
nêsse entusiasmo ideológico deixou-se empol- mcas que o ,embelec.am. A lnflue_nc!a mglesa, scrvam a mesma cadência, a. mesma tiqueza Dlrl mos com rez 
gar pelo gênio, que erigiu em seu modêlo. c~mo a amer.cana •. ter-se-la manlrestad<) atra- de emotividadc, o mel'mo tonus. abrindo. um logll 'revendo para. as gero.çôes, 

Aqui temos a conflssã<~ corajosa: "a gran- vez o pnsma objetiVO da \'Ida. a maJleJ,·a pra- ' hiato na sua. especulação estética.. ne.s'Í ebc se poderi.o , como num 
de influência literária que experlment!e na tlca de encara~ \lS seus p:-oblema.s .e estudar 05 · Kos anos de 1006 a. 1907 a. inteligência de lho 0 r~ndtlll OrgulhOIIO de 
vida, a embriagues de espirito mais perfeita fenômenos soql!lis e polit!cos. A fe1ção pragma- Joaquim Nabuco revela-se, com 0 deebol'dar..te oor~• d: aua sua coerência 
que se podia dar, pelo narcótico de um estilo tista. · vigor <1ue conservou até o flm, atran~s de seu. wtr.=o 
de timbre sem igual em nenhuma literatura, Contlnuar:a, no entanto, como um forte novo prisma, que, no entanto, não }>1!rde seu 4111" poem~ 
0 meu coup de joudre, intelectual, foi a in- heleno do tempo de Péricles, a de!c:_1de~ os seus êstame de ligação com o pa~sado. E' Nabuco db8 0 ntemport.neos e da. 
:fluência de Renan". pergaminhos de nobre da IntellgenclR. e da intensame11te dominado pela 1déia de l!lolldar~e- ne ilU• moc:l<»> dO 11er, e.tados de 

IX Cultura, com a sua alma plena de llarmonlas dade e de paz e pelo seu fervoroso patriotismo. de um d-etl uoa" Agora que elas 
, guardando na aurora ateniense de seu espírito No elevado posto de embaixador do Bruil, <lte a 1óGn&. 4e uvro e que as 

Á pe-regrinação do Esteta. pela, Eu-~ tôdas o.s fórma'~ da Beleza. Entendera, por 

1

. r.ão s~ mumificando, busca ensejo e autoridade l(ll de 111 ~ JOamlO qual será a. 1m-
ropa. 0 G'onvit:io com s~mi-deuscs, certo, com Scblller que "os homens não teem para a sua açil.o de predicador, de filói!Oto ~ to ele m!nllA. vida"~ 
na, França,. outro melo para. escapar à dilaceração dolorosa evange!izftdor d pat.riot... J(AnéJ:Ocb, ~- 101. ·~ 101 eXllOte, 1 

dl>. o::ond'çáo hum>l:ll\ ::cr :1,., r"fõl,.;il\t-be no jr~1.- . l'C!: u cl.>s lU elaS Llc . pan-a~ericanismo. Re - c.\ «; que l'~<rtiste n'y mette 
~sde enti.õ.o com essa tendência l!terãria I pério da. Beleza. O homem clen;:ará. de se-r JO- ta-se 11. '!ua nov't f1s!onomJa nos discursos e un de 1U1", es~evla Mlchelet & respeito 

. 1 1 t. i ' gado entre as suas duas naturezas e conhece- conferêncl;\s que realizou nos Estados Unldoa, d u& obra 
~~d~aN:b~~o !~~{Hf~7 ~~~a ~;~~~d:: ~ ~r~~i,r~ rá. as alegrias verdadeiramente ~!vlnas, parti- no . "Lir:'coln R~public., Club", no yrashlngton e • .. se 0 que importa é 16 o ralo interior que 
quando 0 domina "a ambição ele conhecer clparé. do Infinito no tini to, se ele contemplar Unwer~.Jty Cl~~ , no U A~er1.ia., Inst1t~~ of iArh nOIJ !erlu, 0 nOill!o contato c.om ele .. . " 0 des-

t .1 b d ' I as cousas da terra sob seu aspecto de beleza. . . chtects , na Yale nn ers1 Y • no pan se 1 bramento de sua vida. e de sua obra 
~~:'~~~f~ ecio ~~~~~ .. c~:tarve:, PB~~f~:i~~;;~ "an dem Sche!ne mag der. Bliclc sicliL :Weiden". C\u,J?, of Y_:;•Leb ~nl"c~i(~/~~~9~i!~c~au~~~~: a~ nós e val ~lei)l. ~e nós, àS outras .. e,ra,cO<es. 
te preparado para essa ,·!sita c êsse contato. . Os anos nao lhe exaur1ra,m o ot :n1smo e o ~~~sin n-8-ni\•~rslt':" • sellleando aquelas 1de1Bil e sentimentos 

um ~~~et~f'e_d~ugdc~tlf~~~~o d~~u~~~t~cc!"r~1~cê~:~ ~~~i"Jàa~~e3a~.ig~:r~;l~e a~!:n~f;~ex;gs ~'tl~~~~~ ""esses gra"nd)l,Óquos momentos ~ab~_co ext~: ~~~s~ãr!, e~g:!tit.'tu~: s~;t~resença, 
Jeza. Anie~ mesmo de conhecer a Europa. o da inteligência era a. . mesma. Depo,s de sua f~~t~a u:;' f;R,~sto~~~~· .~e~;a s~fev~~';foa.o;~~s P~~- ae novas gerações. Flcou, toan.v!a. com essa 
deslumbrava o "atleta apaixonndo d::t forma" e 1f'~ ro~A.l~tlc;' t "~~la n~nti~!~~i~~o da epá{;i~ c~s ' de outra: C"lvlliz~çt,, sobre os· n~bres dea- s!\o, que e, na su& !rn.~e •. "uma . p~rte de 
o lmpresslonaYa o ldertl do escritor _francês .. d~- a~ a es r·~ a e~C:ia dizer de Rella.ll a quem tinos dos povos e das nações e dos ideais hu- Ine&IIIOS, e a melhor; nlio e! p<r.s1Ve f! 
!zcndo-lhe: si cet amour natf de L'tdeal n 'etatt e a gçn e PM0 

1 
B di é ' 1 0 manos que 05 conduziam Rem que no espaço que e a ocup& que 

q 1t'une jleur de rhetorique. ct fleur cuel/.ie segurla, 0 que a.~r ~e arres ss ra c e . au.- ' · vaslo que nada. enche". 
três loin, sur I e sol méme oti. elle a mieux jleu- th1er c Be~udelalre. Je <;en;Jnue a, Zes. a11~J. eJ, XI! 
ri: ah/ mon.steur. q1tel mal vaus auriez falt m.ats ~f n. est plus le memc profit, nt meme 
nux fortes pensées, aux nob.1·es sentiments. à a,mour • Ja não o f?Scinava aquele mesm9 Re
Za reztgicm' Recebe nessa idade mais receptiva, nan que na re<:t!pçao de Cherbullez lanço\! a 
porque seu espírito procurava fixar-se no plano sentença pess\mlsta: Nous ~vons cl'1me ombre , 
da cultura essa. impressões exteriores. dn perjum d un vase mde •. aprés nous, on Vt-

' vra de Z'ombre. Este cetivismo jamais o con-
"Não teria Nabuco sentido _aquela ~urlosi- taglou. 

dade intelectuol, aqtl'llla asp1raçao, se fora. um Renan realmente, fõra o seu fclolo, e de
medlocre, se nã'? auscultasse no seu propr l~ YeU-lhe N~buco 0 grande mal de ?e)?arar-lhe a 
l':'lPUlso a lntuiçao de seu ~ngenho. os l~rnpe imaginação do rac!ocinlo, <em matena religiosa, 
JOS de sua poderosa cerebraçao, a confla~ya Pm como êle próprio fizera notar. Então, confessa 
si mesmo, o. sua capac~dade de assimllar ~s com humildade: '.'No fundo do meu coração eu 
ldélns, des!es hm:;ne1~s celebres. co~ os qua.~ não · renunciaria in«liram·entc ao sentimento de 
desejava um coloqu1o espintual, tac _~;alutat, sua divindade. Reteria-se a Jesus, mas "o co
de certo, para uma perfeita dlscrlm.anaçao !deo- rac!lo cessâra de ser a séde de minha crença". 
lógica. Viéra a Razá.o. Não renunciei Jesus por sa'l'cas-

Fôra, no começo, atTastado pelo incita- mos e injúrias. 
menta que provem da méra curiosidade mental , ó !lorll.o magnífico, o coroamento do sua 
üa séde de :oaher, buscando algo de objetivo, esp!rltualldade encontra-se nestas palavras _que 
Depo!s, é o amor próprio de quem desej.a dar a, santa autoridade da meditação lhe ditara: 
às sUBil produÇôes algo de l>!lssal, é a renexão, "Eu seria incapaz de experimentar hoje... re
o amadurecimento. a cxpenencla, o senso cn- lendo-o, a Impressão de outróra", e mais: Tais 
tlco. Q Iniciado de ontem, teria de enc~mtrar páginas são para mim notas que pe~der~m o 
o momento de assumir a sua at)tude esp1rltuR.l som, rosa de que se o perfume . 
em roce da vida e do mundo - traçado de Aventuremos a de que, após a 

Em louvor de ''Minha Forma.çli.o". 

PHcebe-se, porém, que, com a marcha do!! 
anos, há no genial escritor ·e J20J~afo, não 
afeito à concep<;ão estática. da vln!". um traço 
mais Ringular de doçura e de compaixão, como 
~e fôra um novo Heraclitus, condoldo pela ml
sera condição humana. Aquele sentimento de 
fraternidade e de humanitP. rismo que o envol
,·era. na. estuante fase abolicionista, transfor
mou-se. mais tarde. num circulo mais dila
tado, na soliuariedade que o inclinaro. para as 
causas dos pçvos, das nações, do~ continen
tes. Era a plenitude uo sentiao histórico dos 
problemas do Mundo, trabalhado pela. deca
dência da compreenRão humana. E nessa. in
terioridaue em que sempre vlYet brotou com 
intensidade desdobrada esse anseio de paz, de 
confraternização, de justiça internacional, de 
amor como um novo centro de interesse. E' 
bE'm certo que toclo o movimento nos descobre. 
Revela-se em .Joaquim Nabuco nos últlrnos 
anos de sua vida esF!e elan de grande propug· 
nadar das · formas de bondade de 
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Gloriosa ~;eUtiee e: m01·te, 
pórtico da i7r.ortalid.ade. 

l!'.lserevendo "Minha Formaçlo", não se pode
ria dl,.,er que buscAra decalque em Renan em 
"Souvenir6 c't'enjance et de ;eunc&se, nem o fi
zera com aquele tom de orgulho e vaidade com 
que Chateaubriand publicara as Memoires, 
éto1wnt$ hymnl'& nu. Mot, considerando-as "um 
pedestal baixo e _t:aco para a sua estátua". 
Fôsae um co!ncldenc1a adotar o titulo "Pensjes 
déta.chéa. souvenirs". quando Renan escre
vera: "Ji'eullles detach.ées" continua de "Sou
venirs d'en!rance et de jeunesae". São obras 
de índoles llterárias diversas. 

No entanto, pediria a Rou1111eau de empr~s
t.imo aquele trecho de -sua. carta a Malhesrebe, 
em Janeiro de 1762: Je t:~z .nontrer à nvss aem 
blables un homme, dan.s la vertté de la nature; 
et cet homme ce sertJ mOi". 

"Suas memórias morrer 
rlo rnodeloa às 

~~~~~~~~~~~~~.~~~~-~ 



.... ~~-....-.. .-raçoes e t1ilel'fto. mera mente ~>ru bunica de quem nunca fôra um retórico, nem e a pena <J,_Uc escreveu ''Sociedade Brasileira", 
1869, quando na reunião do partido liberai i:ez um sofista. Possuia-a tão perfeita e esmerada "Confederaçao abolicionista", "Campanha Abo 
a defe~st de seu pal. Depois, no Júri postulando quanto a de um Madison ou de um Pitt. Já lic ionista" e •)Utros livros de grande mérito 

_...,. ~"'"'"'... 1 ......... "P\7CFQ.-a;s: - -:te. 1·oquenc1 . n·~ nn:u:ont:a-:~-:a: • -~ e e .-ro ovo e o rono" 

em to.1·or do infeliz escravo Thomaz. não tinha, quando o ouvimos, aqueles arreba- Como encontrar diferenças entre os vários 
• Ainda entranhado ela predomtnãncist fran- tamentos da época. acadêmica ou ela abolição. t uelos S?bre Camões? As idéias que sen·em d i 

ccsn. que se assenhoreara de seu espirito como O seu jlttmen ora.tionis sofreu, realmente. sem motor as novas produçües, sobre proc•rl•.,~•noiP·.,.,h•·•"'mn <ie e~tirpe nobre, guar:l~n ° eur!~ 
:força magnética, P:Ubllcou Joaquim Nabuco, aos deslustre, a influência anglo-saxonia. mas esta , do m esmo pujante cérebro, g uardam uma lmpecavel, e a:irmando os va ores rea 
23 anos - Le drott mt meurtre - a afirmação se não manifestaria se fatores individua:s não j ta. c onelação, uma nitida afinidade, sangue e da t ~rra. d h ~ e 
mais autêntica de seu engenho. Era uma ca.rta cc:;ntrl~?ulssem para isso, que nêste particular J P~"Ht:teiras. manifestações i_ntelectuail;, Nasceu e mnrreu no respeito os omd~. 
a Renan, sôbre L'homrnc-jemme. Dirigira-a ao nao ha separar a qualidade rec~ptiva da qua- to ltterãrJas. Nun.ca :·esbu galas atrla ~oro ' J autêntico c magniflco ta -.e, 
gênio francês. em quem ,.la ltlg-,tma coisa de lldade autõnom:l, ligadas às condições do Eu. i s e a comoclou a ftgurmos. aptivo 'po"rte de um ntleta do Pensamento. di1·~na~órlo: Je suis 1m bretilien que n'a 1a- Aquela eloq_uência que "tinha luvas per- 1 Entt·e <;>s anos ele 1887 ~ 1889 n_ão 1 harmon\z;<r a sua intelige~clo. de latl-
?Wzt.s. eté en Ew·oP_e et qui se ménagc la con- f1m1adas e cont<>rno.~ de veludo, possuindo uma I ao q.ue satbamos, a sua btb!tografta n 

0 
espíritc eociaL anglo-saxonlo sem. sa; solat101~ r!e ne votr la Francl! et PILI"is que le lira. dP. oiro donde extr.alria notas veladas", H- p11bhcaçào. N:es;sa entre-pausa, po;o<m ··s quallctades princtpals do prime~o. 

JOur Olt 1/.s seront tout a jatt guéri~ de leurs cara com o orador da Academia de Letrns e u_ma para,la '!'fecunda. um sllêncto E~cr~\·eram à --éspera de sua vmda .ao ra-
gloriese.s blessure.~''. Achara Nabuco, re,·elando dos r,ranc!es momentos literários. como nos dis- ttvo: Ut11; r:etr~umento mlenclonal em 1906: Natnco é uma ucs~as lndtvtdualt-
o pendor de seu espírito crítico. que Dumas, cursos sObre Camões, João Caetano. Sarah Ber- 'i da tnleltgencta para noYos e . . com clntilaç;ões de gêmo, qua 
fllho, cometera um crime literário. e rebelara- nardt. o tribuno da campanlu abolicionista, , Ab~'?rvera-o , nesso periodo, a attvtclade_ agulas pare. escalar as alturas. A 
se. contra as cont!"adições fatalistas do seu eu- inflamado. combativo torrencial ele cerrada dia-~ n. 'tela parlamentar, que reclama ma:s d u-lhe' Jogo o cunho de eminência: 11 sua 
sa.to. lética, persuasivo e nrrojado, também. se des- samente a sua valios:t C<_!ntrlbuição mental. d: estatura a sua. máscula. beleza,, a sua 

O sentido pleno da vida do espírito. com pedira com o triunto da causa llberticiria. , . Os ~studos e. pubhcaçoes. que '\"'eem em se- q<stalina, Oõ ~eus dons de _eloquêncJa, 
as suas mocJ.ulações, de!xando a superficie das o diplomata, orador 11. feição inglêsa, se- 1 gmda a sua vtagem. à Europa, _entre 1873 e';vado <>os to literário, a distmç:,ão d~ 
coisaJ rasteiras, alteava-se céleremente. Dai o vero, mecUdo, objetivo. substP.ncioso quando 1 ?- .~880, rcvE;'Ian:t a mator concentraçao de suas • a nob~eza de seus sentimentos,. tu o 
desmedido perímetro de suas manlfestacões in- ·n?-~ster, sóbrio nas · imagens, geomHrico 110 pe- 1 :<!E- tas, ~ _ ft:-;ação de seu. pensamento, a ade- figura hcrs Ugne, uma. enttdad.e 

tempo. sua vida gloriosa na qual consen·ou 0 otlmis- llciont!lmo, pa1xao que o dommara, sem a preo- No seu cc'tlllo psicológico, 
telectuais. Alça-se sõbre os horizonte~ ' de seu r1octo. é como se mostra no último clecÊ'nlo de I ~.a f! f!'no"osa. d_e seu esptrtt~ à causa do abo- a. espécie humana em qualquer 

Ver-se-á· que na flutuação de slla.s Idéias a mo sadio de um'Leibtlitz ou de um Malebran- cupa.~ao da notoried~de estrepitosa, pois que ene;gla e l'moçáo, foram criacto;es 
começo fizera-se enamorado de Chateuabrland che. hostil ao pessimismo de um Montaigne. buscar~, apenas, servtr l!- um _id.eal e trabalhar e perfeicão. ~le ideal e de n~~reza. 
para evolver, se é que houve progresso mental: Nunca perdeu la fines:;e d'esp1·it, que a Franca 1 em f a' or _de. uma. raça Ignommwsamente _mar- e' publlcou Nabuco Minha 
para Ren~tn, "como ·•m buzio p!tagõrico que lhe comtlllicára • 1 cada. H a' erta, pots, R. ~ua obra, nessa epoca , que se Rttaa para o critico, .nos 
tivesse conservado a :núsica das esféras" . Isto F..spír!to eminentemente latiuo, pela raç:a, I de rcceb~r' ~ssa inlluên<;:ia toda poderosa. d_e i93 a 1899. Ff:-lo >~em p_ruridos anto 
traduz o seu enlevo d'alma, a embriagu{'s de pela cultura, pelo espirito. pela estesia, pela . orAs, p.oauçõ~s essenctalmente ll~er~rias , s?- ttco sem acento>< <lil narcu;lsmo. :F:: 
seu espirito. E mais: "considerava a sua Jin- intellgência, pela. lmaginacão, não poc!eria per- fr_ tat:t· ·. por Jsso mesmo, uma _mvolunt,ma pon!t.nea e encantado':':\ a sua ll~g':la~em, · 
guagem uma resonância da alma universal" e der qualidades ingenitas ·as linhas arquitetô-J 1 prE>tertçao. Os seus trabalhos. entao, apresen- tan't) a verclade atravez os eptsõdws Lle 

• · b 1 1 ' ~ · !I · . .1. . tam o desdobramento tlo mesmo tema e con- vida e as mani=estaçOes de sua. mdlvidualldade nesse entusiasmo ideológico deixou-se empol- ntcas que o ,em e ec am. ' In ue_ncta ing esn, s~rv:un a mesma ca<lência a mesma riqueza Dirl mos com s••,.,ranca. que fez auto-psico 
gar pelo gênio, que erigiu em s~u modêlo. C<?mo a ~mer .cana,_ ter-se-l_a manllestad_?. atr~- de emotividade, 

0 
mesmo 'tonus. abrindo. um I , -e- - ôe 

Aqui temos a conf!ss!íQ corajosa: "a grau- ve21 o prtsma objetlvo da ; ida, a manet.a. pra- · hiato na l!Ua especulação estética. logi, escrevendo para. tOdas as gero.ç s, 
de Influencia literária que experimentle na. tlca de encarar os seus pr-Oblema~ _e estudar os , Nos anos de 

1006 
a 

1007 
a inteligência de nesE.t obra se pv<ierão mtrar, como num 

vida, a embriaguê~; de espírito mais perfeita fenômenos sociais e políticos. A te1ção pragma- Joaquim Nabuco rc,·ela-s<>, com 
0 

desborda!!t& lho de grandes proporçõe; . Orgulh~o _de 
que se podia dar, pelo narcótico de um estilo tlsta. . , vigor que conservou até 

0 
fim, atra,·és <le porh de sua digr.id,•de, de sua coerencta 

de timbre sem Igual em nenhuma literatura, Contlnuar!a, no entanto, como um forte novo prisma, quP, 110 entanto. não perde seu seu 6a.triotl!JIDO, nllo qulz, ~-~t~~~c~~~~·~;~í 1~;~~~[~ o meu coup de joudre, intelectual, foi a in- heleno do temJ:o de Pérlcles, a defe;:.der os seus êstame de ligação com 0 passado. E' Nabuco ~~ ==-~ ro:re~P~~:,;~.=;~1~0'd0a ~sterldade ... 
fluência de Renan". pergaminhos e nobre da Intellgencla e da intensameute dominado pela idéia de solidar~e- nelf <déias, modoo de oer, estados de e.sp•r•to, 

IX Cultura, c.om a sua alma plena de harmon!as dade e de pa>: e pelo seu fervoroso patriotismo. de c- da um desses an08' '. Agora que elas estão . I guardando na anfora ateniense de seu espinto No elevado posto de embaixador do Brasil, di Q 

11 
ue as re 

Á peregnnaçã.o do Esteta pela Eu- tl\daa as fórma.' da Beleza. Entendera, por 

1

. não s~ rou.mi11canc!o busca ensejo e autoridade 8 0.<e de !l.\m em !orma cte vro e q . 
ropa. O G'01lVÍtlio com semi-deuses, certo, com Schlller que "os .homens não teem para a sua açil.o ~le predicador, de fllóso!o le-lo, pwS'lllW :\ "1.i:r, me-~mo QUtll sera a ~~-
na França. outro mE_>io para escapar ~ dt!aceração dolor_osa evangelizndor. de pat.riota !(an<!ro. on, ,1~ ~;it•- prf!llll,,ão delas •• ,_;· ~ aJ multo <le n.inl\11. Vida .· d~ ond ,..li .... ........ 0...... ~~ 1 _, . R ror nA..ooi( 6. #" GJ:l pv.~: ...... n ol exacte, .. 1 -Dêsde entt:.<> com essa tendência literária, 

no lance da fortuna mais propicia tório, empre
ende Nabuco em 1837 uma viagem a. Europa. E' 
quando o domina "a ambição ele conhecer, 
pessoalmente, homens célebres, procurando-os 
até no flm dO munelo" Estava psicologicamen
te prepa.rado para essa Ylslta c êsse contato. 

Era um sugestionado da cultura francêsa, 
um enfeitiçado do talento. um místico da be
leza . Antes mesmo de conhecer a Europa. o 
deslumbrava o "atleta apaixonado da forma ' ' e 
o impressionava o Ideal do escritor francês, di
zendo-lhe: si cet amou r naij de l ' idcal n'etait 
q1t 'une fleur de rhetor ique. et jleur cuellie 
tré3 Zoin, sur le sol méme oti elle a mieux jleu
ri: ahl monsieur, quel m.al t:ou.~ auriez .tatt 
au.x fortes 1>ensées, aux nob.Tes sentiments. à 
la religion! Recebe nessa idade mais receptiva, 
porque seu espirito procurava fixar-se no plano 
da. cultura, essa impressões e:<terlores. 

Não teria Nabuco sentido aquela curiosi
dade intelectual, aqm;Ja aspiração, se fõra um 
med!ocre, se não auscultasse no seu próprlp 
impulso a intuição de seu engenho, os lampel 
jos de sua poderosa cP.rebrnção, a confiança Pm 
sl mesmo, n. sua capacidade de assimilar as 
Idéias, desses homens célebres. com os quais 
desejava um colóquio espiritual, tão 1.mlutar, 
de certo, para uma perfeita discrlmanação ideo
lógica. 

. Fôra, no começo, arrastado pelo incita
mento que provem ela méra curiosidade mental. 
da sêde de sabe;·, buscando algo de objetivo, 
Depo!s, é o amor próprio de quem deseja dar 
as suas produÇões algo de pessal, é a retlexão, 
o amadurecimento, a experiência, o senso cri
tico. Q iniciado ele ontem, teria de encontrar 
o momento de assumir a sua at.ltude espiritual 
em face da vida e do mundo - traçado de 
sua ind1vldualidade. 

Nabuco chega à França. E' apresentado a 
Renan, com quem conversa varias ,·ezes. De
pois, conhece George Sane!, Tblers Scherer, Lit
tré, Laboulaye. Que extn,se indef!n!vell Que fas
cínio'! Que rara. e afortunada graça para um 
simples mortal, jovem, procedente do Brasil, 
a participar do banquete espiritual dêsses semi
deuses; gozar a.s delicias sem par dêsse conví
vio, sentir de perto a sua beleza 1mr.terial, as 
fulgurações de suas Inteligências. Mas Nabuco 
pcssuia o germen promissor, sem o qual êsse 
convívio lhe resultaria infecundo. As cond1ções 
climáticas de seu esplrito o favoreciam . 

E!s porque registra êle: "O fato que eu 
queria assinalar, é somente que contrai em 
França nêste ano - 1873-1874 - a aspiração 
de autor, a qual se desenvolveu ao contato de 
grandes espíritos dn época, que me acolheram 
como eu podia desejar, especialmente, Renan, 
Scherer, George Sand." 

Com · o orgulho dêsse acolhimento fidalgo, 
recresceram-lhe as tendências literárias, que to
maram con torrios malc definidos, e se tocado 
de um misticismo Igual ao ele Al!red de V1gny, 
repet;irla com Stcllo; ''Je c1·oi.8 en moi, pa1:ce 
que je sens au jond de mon coeur une pws
sance secréte, invisible, indéfinissable, toute 
pareilte à 1!TL pressentiment de l'avenir et à 
une revélation des causes my,<terteures du tem
P·•· Jc crois en mo;. pare-c qtt 'il n·est, dans la 
nature aucunc beantê , aucune grauelew·. au
CILll.!: ltarmOltie, q11i ne me c~usc tm j1·isson. 
pmpltétiqut>, qui ne porte l'ihnotion projonde 
da11s mes entrai!les, et nc gon[le mes pa.upiéres 
par des larmes, toutes divine.~ et ill~Xplicables. 
Je croi8, jermement à 1me vocation inejjable 
qu.i m'e-3t donnée et j'y crois à cause de la 
pieté sans bornes que m'in.~pircnt tes hommes, 
mes compagnons d a misérc". , 

A confiança em si mesmo, a sua punjan
ça. intelectual, a sua fôrça criadora, a. sua cul-
1 ura, fá-lo-iam, realmente, um grande escritor. 
Seria o seu crédo literário o próprio poema de 
sua grande '"ida. Modelou a própria fórma com 
o que extraíra de seu Interior, como a Inci
tação continua à superacão e à beleza. 

r. !: ·,_..o ,,u .•• P.:1a :J • ,,.., r .• õli;lOI-M~ TIO l!n• ·!'C ro uil8 lUélRS tle pan-amertcamsmo. . e:>ta- COllfpe ~'u nlOde!e, que l'iirt!ste n•y mette 
pério da Beleza. O homem deixará. de se-r jo- ta-se a sua nova. fisionomia nos di8Cut-soa e un p..,~ de lui", es .. ~e\·ia. Michelet !\ respeito gad.o entre as suas duas naturezas e conhece- conferências que realizou nos Estados Unidos, '"<' 

rã as alegrias verdacieiramente divinas, parti- no "Lincoln Republic Club", no Washington de sut~. obra. 
ciparà. do ln!inlto no finito, se êle contemplar Uniyersity Club", no "America Institu() o! Ar- "Se o que importa é só o ralo interior que 
a.s cousas da terra sob seu aspecto de beleza... chtects", na "Yale University", no "Spanlsch 11011 feriu, o nO&S;o contat<> <.Om ele ... " o des
"an detn Scheine mag der Blick sich Weiden". Clúb of Yale UniYersity", na "Chigaco Univer- lumbratnento a~ sua. vida. e de .sua obra chegou 

Os anos não lhe exauriram o otimismo e o sity··. 110 "Liberal Club of Buffalo", na "W13- até nós e val além de nós, àz outras geraçóes, 
ideal. Apenas, deram-lhe mala reflexão e obje- consin Uni\·ersity". semeando aquelas i<léias e sentimentos que ele 
tivldade. O ,·igor que o allmentãra nos albores ::'<'esses g1·andi16quos momentos Nabuco l'xe,.. entesourara, e as quais tanto liest>jnra, de Yiv" 
da inteligência era. a mesma. Depols de sua ceu um apostolado, fez a sua pregação pa.ci- voz, com a sugetot:i.o de sua presença, transmitir 
fase romântica Yivia intensamente - e que flstn. e falou , com s uprema E-levação. aos mo- à.e noyas g;erações. Flcou, tooavi&. com essa llu· 
ainda estava latente no romantismo da. pátria ços de outra civilização, ~o'Qbre os nobres dea- sá.o. que e, na sua. fra.se, "uma parte de nô! 
e da gente - poderia dizer de Rcna11, a quem tinos dos povos e da.s nações e dos ideais hu- mesmos, e a melhor; nl\o é po-;sivel arrancá-la 
segurla, o que Maurlce Barres disséra de Gau- manos, qua os conduziam, sem que no l"Spaço que ela ocupa fique 
thier c Beaudelalre: "Je continue a; Zes aimer, V8.3io que nada enche". 
mais ce n'est plus le mê11!.c prottt, ni méme 1 XII 
amcrnr". Já. não o fascinava aquele mesmp Re
nan que na recepção de Cherbul!ez lançou a 
sentença pessimista: Nons vívons d'11ne 0111 bre, 

Em louvor de "Minha Forma.ção''. 
XIU 

du perjum d'tL1t vase vide; aprés nous, on vi- P t-rcebe-se, porém, que, c·om a marcha dos 
d l ' tn" Est ti 1 J i anos, há no genial esct·itor e poligrafo não 

vra e 
0 

vre. e ce v smo ama 
5 0 

con- a feito à eoncepção estática da Ylda. um' traço EB-erevendo "Mlnba Form~~o", não se pode-tagiou. , . . I . b • d I R 
Renan, realmente, fõra 0 seu fdolo, e de- mal:'; Rmgu ar de doçura e de compaixão, como ru~ dizer que uscara eca que em enan em 

Gloriosa 1:e!l!ice e mode, 
pô-rtlco da i7r.ortalidade. 

h se fôra um novo Heraclitus condoido pela ml- "SouveniriJ cL'enjance et de ;eunc3se, nem o !1-veu-lhe Nabuco o grande mal de separar-! e a sera condição humana. Aqttele sentimento de zera com aquele tOlll de orgulho e vaidade com 
imaginação dO raclocfnio, f.m matéria religiosa, fraternidade e de humanitarismo que <t envol- que Chateaubriancl publicara as Memoirc.s, 
~mo êle próprio fizera notar. Então, confessa ,·era na estuante fase abolicionista, transfor - étommts hymnl.'3 au llfoi, considerando-as "um 
com humildade: '.'No fundo do meu coração eu mou-se, mais tarde, num circulo mais dila- pedestal baixo e J:a.co para a. sua estátua". 
não ' renunciaria inteiram·ente ao sentimento de tado, na solidariE'dade q ue o inclinara para as Fõsse um colncldencia adotar o titulo "Pens~es 
sua divindade. Referia-sa a Jesus. mas "o co- causas elos povos, das nações dos contlnen-, détachês, souvenirs", quando Renan escrc
racão cessârn de ser a séde de minha crença". tes. Era a plenitude do sentido histórico dos vera: "l''eullles detachée~" continua de "Sou
Vléra a Razão. Nã<> renunciei Jesus por ~arcas- problemas do Mundo, trabalhado pela deca- venlrs d'enfrance et de jeunesse". São obras 
mOfl e injúrias. <lê': c i~ ela compreenRão humana. E nessa in- de índoles literárias diversas. 

ó !lorão magnífico, o coroamento do sua ~erwrt~lade em que sempre viyeu_ brotou com No entanto, pediria a Roussea.u de empr~s-espirltualldade encontra-se nestas palavras que mtenstdade desdobrad s e d d 
a Hanta autoridade da meditação lhe ditára: ' . · " ' a e .50 a~ts 10 8 paz, e t imo aquele trecho de -sua carta a Malhesrebe, 
"Eu ~eria incapaz de experimentar hoje, re- ~onfratermzaçao, ele justtça mtez:naciona.I, d~ em Janeiro de 1762: Je ve>u;~; montrer à 11va8 sem 

a mor como um novo centro de mteresse. E blabtes un homme dans la verité de la nature· lendo-o, a impressão de outrórn", e mais: "Tais b"n:' cPrto que todo o movimento nos de~c~bre. et cet hommt: ce ;era moi". ' 
pâginu são para. mim notas que perderam o R e' ela-se ep1 . Joaquim Nabuco nos ultn~os "Suas memórias que morrer não podem, se
som, rosa de que se evaporou o perfume·•. ano R de sua viela esRe elaa ele grande propug• rã o modelos às gerações futuras" (Camões), e 

Aventuremos a proposição de que, após a ncoamdor1·eeda8~ formas ~e bondade huma~a. de sejant "a justa. gloria dos próprios feitos quando sua viagem à Europa não lobriguemos na obra p n ao e de am1zade entre os habttantes de Nabuc'o o evolver progressivo da !orma, o cÍ t· t são soadoa" São a síntese grandiosa de sua .. o mc~mo c~n :_nen e s-:m preocul?açll.o de he- grande vida • aprimoramento do estilo, a cinzeladura a mals gemomas. Mtssao de fe nos destmos das na- . · . . . 
dilatadst erudição, o brilho literá.rio mais acen- ções, missão de doçura, que reafirma 0 seu es- Na frutção dJgntftca?or~ de seus sessenta. 
tuado, e se confrontamos as suas produções in- pirito cristão, condenando 0 exterminio dos anos, nos quais a.s reveroaçoes de seu engenho 
telectuals, tendo em atenção as datas e a Idade homens, a existência bélica, a dialética ela recresceram, grave, dlonlsiaco, seguro da Impe
de autor, não poderemos chegar a conclusão di- força . Ele q).le jamais experimentou aquela re~lbl~ldade d_e _sua obra e do sent!do de su~ 
versa. E' . fácil, todavia, a averiguação, seguin- intermitência ·do coração de que nos fala propr1o perfetçao, santa mente heróico; empol
do os mais altos gráus de sua energia criadora. Proust, na Yelhice fizera dessa nobre vlscera gact_o pelo interesse religwso: espargindo aqueles 

Esclareça-se, contudo, que a estabilidade a fonte mais fecunda de bondade e de pureza e!luv!os d.e simpatia e conftança que lhe eram 
repousa, sobretudo, nos prlnclp!os e nt.o poderá.. sentimental. Queria tudo pelo afeto 0 pela tão peculta~es, possuta. Joaquim Nabuco, ainda, 
por isto mesmo, variar. O breviário do idealismo solidariedade - As suas idéias em "Pan-s.meri- aquele vigor de que tanto se orgulhava Scipião. 
que cada homem traz consigo, e que lê com a canismo, uma força civilizadora" - Lessons Senectus aujcrt eam virilitatem, in quã etíam 
predileção esomtual de uma 11atureza discl- nnd profecies of the third Pan-American Con- tunc era Sc1pio. 
plinada, co~rva-se ·ávaratnente na sua edição erence". ~raduzem esse s~perior objetivo moral. Se a vida. da humanidade, como queria Re
prlmitiva, que o uso diário não enteia, nem Joaqmm Nabuco sentt:a •. com G~tstavo Le nan, resume-se eh alguns ·cérebros de elite, Joa
consome. Quem possui a mesma riquíssima sei•1a Bon que um dos caractensttcos da Idade mo- qu!m Nabuco teria ele ser contemplado nessa 
nutrindo o mesmo tronco varonil , não recebe, derna _é ter torne. do os povos dependentes mui- altlsslma. hierarquia espiritual, como um simbo
tão facilmente influências modificadoras nem I to mats dos outros povos, do que de seus pró- lo daquela vida. 
se afeiçôa às modas literárias, com os seus ca-1 prios govêrnos" · ' Crear é ser Deus. O triunfo da vida é a 
prichos e veleidad,es. Isento de imposições, não "'r:odo homem -deve. ambicionar fica.r fiel , criação, diz Be=gson "ia creation de soi pur soi, 
permite que se deforme sua individualidade a traves de s.ua carreira, ao seu ideal de jovem". l'ugrandissi menL àe la ·personnalité par un ejjort 
natural. "0 artista nasce e não se faz". O valor Ele conseguiU preservar nDqsa parte de si mes- qui tire beaucoup de peu, quctq·ue chose da 
vem da vocação e não do S1tobismo. A imolação mo que deveria, torna-lo imortal. Não deixou rien et ajcrnte sa74s cesse a cc qu il y avait fie 
do pessoal I)ão é possív~l. sem seu profundo apagar-se a chama d!Yina em que seu espi- richcss; d!ms le 1no11de''. Na::mco, · l"ôra, real
desvio · Intelectual. sem a aberração de um novo rtto s e acendeu e em que ele, por sua vez, mente, um e genl~l alador. 
estado de. sensibllldade. n_u;zcra, tambem, acender o espirito de seus Madame Lambert, ou Cícero, 

Há no entanto. uma multidão de co!sas fJlhos e o das novas gerações". Ele prosseguiu novamente sobre a velhice, no seu esb::!o 
que só' a experlênc!a e o mundo ensinam. Eaas naquele "ideal que cada um tem em si e que realeza, em fac · desse per!il de gtga.nte, te ta 
porém refogem ao ângulo de. apreciação em <!Ue l~e. C);lmpre a seu modo lapidar e polir ao in- de retificar e súllllmar a~ns de seus con-
nos fixamos fmlto · · ceitos. 

Aplicar-se-ia a. Nabuco substituindo a • Ouvimo-lo dizer, em 1909, quas! à,; vé$~ras . • 
na ão lo indivíduo aquela' sua expressão em de sua Ausência eterna, que desejaria ent'ai- . A estrela co_m que cac;a. um nasce, na.o .JõP. 
wkhlnpeton em 1908 quando discursou no ;:ar seus filhos em nossa terra. "Hoje 1·e io 1 apaga no céu qt.~ agasalha um !mortal .. Os ro
l g t ' d d do dif!ct d~ tinado ao tudo com ser<'nlclade que dâ a velhice a parte 4Ianos entendiam . que as estrelas pr2!:.tdu:.m o .. ~if:e~~~ 

0

Int~nl':ci~~al el~ R~públ~cas Ame- n;ais feli~ de minha vi<;In". Minha ambição nascimento do ilvmem e ó faziam deu~es. , ~ 
rlcanas: Se me erguutasse!s qual vem a ser t.nal . S<"rl~ falar à moc1dade, S<)mear senti- teri,a Joaq.uim Nabuco, esse toque de dl\.n? ~de 

1 1 pt · ti d Nabu 0 respon- mentos e Idétas com que jâ agora bel de partir pr;:,,ana. Herla um Fabricius, sa nascera. rom.mo. ~ yr nca~a c;rac ens ~a ~dealismc0 :, que 0 tla vida, as quais para mim são eternas". A morte é, no dizer de Garret, o termo da 
c er ~ ce~ a~~ d~e q~!da. eo reflete-se opulenta- Asredito que poderia fazer um testamento po- vida; da existênCJa. não. Na frasa de De Amic_:s :~nt~a~ a uxi'a . a ~ua obra. como 0 acórde pre- lltlCo que fosse a carta dos recifes que temos ha. um ponto _culminante além do qual se n<Lo 
f 'd Ubli d tõdas as suas partituras cs- P~!a pro.a, do rumo que devemos szg Ir para I pode subir maiS senio morrendo. Assim, come-
erl 

0 
e s me e . 1 t 1 , viela evit>\.-los '. · çou Nabuco a sua nova ascençáo ... para al-

plrltuats. Era 
0 

idealismo 
1
.nte ec ua aa ' . "A maior glória de todas. pross gue ele é cançar a maior, a mais perene de tôdas as gló

estado habitual de seu espt~t~ 1 a do mesmo formar <liscipulos, isto é, reviver, politicam~n- rias, a, da Eternidade. Ele a disputou conje
Carollnst Nabuco - sac ~d i~e herdou 85 t<?, em ou~ras gerações, prestando serviço ao co:ado de honras e dignidades conferidas pehts 

cUlto mtelectual. a. filha q e . pais. Recew, porem, qua essa ambição seja virtude que lhe esmaltaram o carater e a inte-ex~elencias do esp!rtt~. _fulgura!1te e contmua: demll~iada para mim, agora". llgência. 
dora de seu l'!stre, ftxou a epoca ele matu Ets ai. cl\nscto de sua autoridade moral e Sa!nt-Eeuve que ele tanto adm!rava en-

Schiller, em sua u ·ebcr naive 1md .!e-nti-
1nentalischc Dichtttng escrevera: quando o 
homem entra no estado de cultura e a arte lhe 
põe a mão, é abollda nê!e a. harmonia sensível, 
e êle não pde mais manifestar-se senão como 
unidade moral, isto é, como aspirando à uni
dade total. Joaquim Nabuco pOderá ser um 
exemplo, de que realmente, pela cultura de seu 
espírito, conse~ :ra atingir a essa unittade. 

f.~~~u~e J~fle':;.~ a~!b~c~n~~tr: ·~eg~é~~ ~l~~~~ ~o vjalorf de sut
1
!.
1 
e~periência, era o. s~u supremo sina: On s'entdrme avec les écrits d'un mort 

.. ' t "A d ê .. ese o, azer < sctpulos, semear 1détas e sen- célebre r;rête ou philosophe on l'etud.ie on 1~ 
chées • quase aos sessNenba. . s uas poc~"j' ti_men_tos, rev iver nas gerações vindouras. As- retour~e on Z'intcrroge à loisir on te talt pose; extremas da vtda de a uco · uma a poest,t, mraçao de um homem de ideal e de fé em ' ' · , 
e outra a meditação''. A itl_tima, a meu \~e r, I terra estranha sentindo 0 acrisolamento d • seu det;ant sct... Au type. v_ague, abstratt, gén~ra. 
é fasa de sublim_ação. Não e, _po;ém, o esti lo, am-or à pátria. Intuição das incomoreeitsõcs CJ,'l!"Un~ prt!micrt" V".te at:ctt embrassé,. se. ~éle ~t 
a forma que var1a. Mas a essencm, a substân- pol1t1cas que nos arrastav~m pa c· Afl' s tnco1pore par d.egré .~ une TCaltté tnd·tvtduel!'1~ 
cia filosóílca os aspectos às vezes místicos, aia-o ~ melat1 colt'~ d~ a~u e·n ~a 0 aos.t 

1 
.1- precise, de plus en plus accentuée et vivement 

X 

Lonc'Lres e Estados Unidos - inal
terabilidad.e de sua jo1·mação he
lé1tica. 

A Frnnça que êle, antes de 1873, já admira
VI\ nos seus transportes de moço e de esteta, 
recebeu-o como hospede e deu-lhe recepção de 
principe da. Inteligência, que mais faustosa ne
nhum outro recebera . Cohl1eceu de perto "os 
seus deslumbrame1Hos artísticos e llterãrlos", 
vive·1 os seus dias históricos atravez ele seus 
J;llonumentos. que teem alma e voz, diante dos 
quais se deteve extâtico, e dos seus museus, 
compreendendo o imperecível das autenticas 
emoções estéticas . aprisionou no fugaz de um 
instante o imensurâYel de suas glórias imortais 
e auscultou. com entusiasmo o elevado grau 
de sua civilização. 

com se não bastasse, prosseguiu na sua 
ln.erlil!'t·ln espiritual, clessedentou·se noutras 

a Capela Sixtinn, onde o des
lumbraram os frêscos de Rafaél, as Loggia, do 
Vaticano, em Florença, aincla palpitante do 
pocler do Medieis, deliciou-o as esculturas e 
o renome dos supremos artistas da Atenas de 
Itália. foi ao Palâolo dos Doges, recordando a 
''enetiae i n cliae ctscentionis - essa Veneza 
que êle <"hamou a J"erusalem das pcrlgrin:~çõe3 

as". R<> ma, admira ns obras de 

· ' · · 1· • T · 1 · '"' '"" ..... 8 cta, a nos agia t' t'll t 1 t · ·t l t ·t t o matór gráu de . espt:t~ua~zaçao. ena t!l\'1: lhE' tocava a alma. Ele· ambicionavR., ainda na s.n.,. ame ... <;,Po,r1m 1Jare c m, on aA rou-
do, talvez, · un;ta_ modl!Jcn;c;:~o de . I?erspe~tn·asl velhice. propugnar por uma civilização humana vé l homme... E o que o;orre, a~ora e s.mpre, 
mentais. A attvldade estettca, porem, ja !ta- de valor superior, queria a felicidade social elo em face de sua obra c de -Ua lid .. , esse gra:ude 
via atingido nele a sua perfeição, que era con- culto da beleza. P I livro de máximas imortais. . 
substancial à s1,1a nq.tureza. Joaguim Nabuco trouxêra "por um deter- Sugere-nos e~te instante a expressao de 

O seu talento descritivo, a sua expressão minism6 hereditário várias PI!Ifeições harmo- Tatue. em "Voyases en Italie", eyocando a fi· 
lapidar, a ima~inação op_ulent_a. o ~e~ pathos, nizadas na sua essência. Dir-se-ia, coexisti- gm·a ele Goethe ~ a apóstrofe_ ~o mestre de Wei
a clareza, o rttmo, a dtspostçã.o logtca e al- rem ne!P, temperando-se mutuamenta para a rqar: .. rr6~e-te. tn c .. ,t '[lal·fatt . Tah·ez hom·ez
teiamento dos discursos, a prosa fluida perma- produçã.o do Justo e do B<>lo as inrloÚ~a vária.~ se dormido "tendo em seu rosto uma expres
necem o mesmo, porque ligeiras alterações que de Eschylo. DemósteneR ~ Àlcebiadcs" I são de serenidade, que demonstras~e estar sa-
se noten1, não chegam ao constitufr uma evo- Fig-uraria. por isso ;11csmo, com maje•tade, tísfeito de haver termina{lo assim''. _ 
lução . na "Escola de Atena3" que se de_,~, pa- Em "Pensées detachées", o filósofo e mo-

O seu primoroso e profundo trabalho so- lheta mágka. de Urbino: que foi exaltado pela r;tlista dessa.s pl\glnas que fazem meditar w!:lre 
bre Camões - in-8o, com !?94 pàginas, é de ~ritica de eleição de um Taine . os éncantos de sua a.polinea vell)ice aflrmi~a 
187_2, quando contava. Nabuco. apenas, _23 an~s. L embrara um seu bl615rafo que uma senho- q;.te a "coragem lnteleC'tual era a mais rara de 
Fot considerado, na época, um do.~ m3;ts sérios ra americana, após ouylr a torrente de sua. todas ~.s coragens". No ental1to, ele a possuin 
estudos que se escreveram no Brastl, sobre eloquência. em inglês "· Diknens, dissera : no sumo grau. st•;tentando as suas idéias, os 
o vate lusitano. Na primeira parte, ocupa-se "Esse homem é (} mal3 belo que conheço de- se;1s prlnclp!os. aa suas etitude morais. Jama~s 
de Camõe~, antes d~s "Luziaelas"; na. segunda, pois elo meu marido" . No vaso de esmer.alcla de ientir:\ o que ;.•~ proprio considerirn o plor C:Cf 
do poeta; na_ ter~eu;a, de sua ~cihiCe e de seu icleal, ainda, mantinha assim. assombroaa eJ!tndos interio~es: "celui ou l'on a pcur ae res
sua m_orte. Ja B:_ttngtra ao g:andtoso. • e sugestiva. uma das sua lmp!!reciveis formas de ter seul avec :'oi-mcme". Nabu~o pou:!e, Eern-

Ve1amos, enta.o, que o g:emo portu_gucs. e Beleza: a P.loonência. pre, ficar só com a sua con3clência, juiz supre-
sua obra contlnull:ram a fascmar Joaqmm . Na- Se "o sentime:tto estético é um dos orõn.c:, n1o de seus atos, co~n a pureza de eeus senti
buc'?, que, por tre'! vezes, nos Estados Umdos, pais fator-es da dignidade humana". nln·,uem mentes. a nobreza de seus pe:ts:\:nento. a exem
reahzou conferêr;_ctas qt~al a qual ':1a!s for- teria atingido mais alto -~rau dessa per!e:çã.o i plaridade de seus costumes e a ret!dão de seu mo~\' so.bre Camoes, bayzando-se a _s1 mesmo. moral do que .Toaquim Nabuco . j carater. 
de rapsodo _;::am.oneano .: for the, tlttrd t•·me I Conservou Nabuco o timbre alto, a pcstu~ Qut:o próprio serin. a'!ora. roubar-lhe a ima
appe_ar befo! c a.~, Á m.eJt.ca.n. Collefl_e as (t C a- ra maÇ(nifica, o aorumo P.bsolutc. a harmonia gem a propósito de Camées e diante do tempo 
mo•t:aa _Rh~P:•0d6 • • l\fa.ls nihda re.ulge a OI?U· su~~;estiva. a simpat:a. irra~iante, as E::th•'l3 mo- 1 d•struirJor rlas cousa3 - tem pus edax rerum, 
lênc.a ltterar1a, versando tema da mesma 111·, r ais " física de 1'111 .. re,o. I di!I\Pr-lhe: ''Tpu túmulo seré,cm Pen!ombuco, 
dole.. I · Que disEe "ll? D~ nm fi;:ego? Rena:1 OJBCT- t'!'"J:l''"> o O::l ~- ''Jhome i; . n Assim, em 190(1 ou 
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•... !I Sabado, 20 de Agosto de 1949 I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!! CORREIO PA UT ,TSTANO 3 8!!!!!!!!!!!!!!!8 

NOTICIAS DO RIO 
E DOS ESTADOS 

NOVOS PRECOS DO PAO E DA FARINHA DE TR!GO • 
RIO, 19 (" Correio") - A C .C.P. 

aprovou, ho~e. a seguinte portaria que 
r eduz o preço do pão: " Art. l.o -
Fica estabelecida a seguinte tabela pa
ra a venda do pão comum no Dis
t rito Federal : unidade de mil gra
mas, no balcão, Cr$ 4,00 ; a domicilio, 
Cr$ 4,20 ; de 500 gramas - ·cr$ 2,30 
e Cr$ 2,50 ; de 250 gramas - Cr$ 1,40 
e Cr$ 1,50 e de 50 gramas - Cr$ 0,30 
tanto no balcão como a domicilio; Art. 
2. o - Na !alta das unidades de mil, 
500 e 250 gramas, as panificações se
r ão obrigadas a vender os tipos de 50 
gramas pelo preço de tabela daque
las unidades; Art. 3 .o - Continuam 
excluidos do tabelamento os seguintes 
t ipos considerados especiais: a) pães 
doces, mimoso e de herva doce ; b) 
:formas de diversas qualidades; c ) pãel' 
de t ipo italiano, suiço, a mericano, sa
cadura e provença ; d ) massas cilin
dradas ou amarelas . Art . 4.o - Na 
:falta de pão comum :ficam as panifi
cações obrigadas a! pesar e vender ao 
consumidor o:; pies especiais, de acôr
do com a tabela acima. Art. 5.o -
Para efeito de fiscalização, deverá 
sempre ser verificado o peso das se
guintes unidades, colhidas indistinta
mente : 5 de mil gramas, 10 de 500 
gramas, 20 de 250 gramas, 100 de 50 
gramas, sendo que a diferença de cada 
pesada para cinco quilos não deverá 
el'çeder de 5%. Paragra!o tmlco - Se 
não existir quantidade suficiente pa
ra completar cinco quilos a toleran
cla de 5% será computada sobre a 
quantidade existente no momento da 
:fiscalização. Art. 6.o - O comprador 

poderá sempre pedir verificação 
pesada e no caso de faltar exigir qu 
a diferença lhe seja reposta em uni
dades Inteiras de 50 gramas. Art. 7.o 
- As Comissões Locais de Preços, le
vando em consideração as compensa
ções a que se refere a portaria n. 90, 
de 23 de agosto de 1948 deverão .con
slderar o presente tabelamento como 
padrão para efeito de regular o co
mercio de pão nos respectivos Estados. 
Art . 8.o -Todas as panificações são 
obrigadas a afixar em lugar de tacll 
visibilidade a presente portaria que 
entrará em vigor 48 hora~ depois ~.e 
sua publicação no "Diario Oficial", 
revogadas as disposições em contrario. 

Com essa decisão que é a segunda 
reduzindo o preço do pão. A C.C.P. 
baixou em juiho 40 centavos se ago
ra, 60 centavos no quilo do produto, 
o que corresponde a uma redução to
tal de um cruzeiro em quilo. 
TlliBEM A FARINHA DE TRIGO 
Foi Igualmente, aprovada portaria 

estabelecendo o preço de Cr$ 190,00 
para a saca de 50 quilos de farinha 
de trigo de qualquer procedencia, com 
a mistura de 5% de raspa de mandio
ca a ter fornecida pelos moinhos pa
nificadores. Fixa a portaria para a 
farinha de trigo pura, de qualquer 
procedencia, o preço de Cr$ 200,00 a 
saca de 50 quilos. Os moinhos de trigo 
no Distrito Federal, São Paulo, Esta
do do Rio, Pernambuco e Bahia, ficam 
obrigados a apresentar até o dia cin
co de cada mês, os documentos ha
bels que comprovem a compra de 5% 
de raspa de mandioca para mistura. 

----:o:----

ALTA GERAL NOS PRECOS DO CAFE' • 
lnforma~ões prestadas pelo sr. Rui Almeida 

. RIO, 1 (Asapress) - O mercado finos, a elevação é de 250 pontos, ou 
eafee.ro desta capital está tomando seja de 3 dolares por saca. 
aspectos sensacionais com a alta do Disse o sr. Rui que as cotações tam
café no.> mercados mundiais. O sr. Rui bem elevaram-se no mercado de Vi
Almeida, presidente do Centro do Co- · toria, embora lentamente devido à es-

• mercio do Café no Rio e vice-presi- treiteza dos mercados compradores e 
I dente da Associação Comercial, 1alan- outros !atores. 
t do à imprensa, atribuiu o fato a va- Concluindo, afirmou que a alta 
I rias causas, entre as quas a excepcio- atual é o coroamento do beneficio da 

nal posição estatística do produto e a politica governamental que fez desa
extinção de "stocks" do DNC e en- parecer a grande arma contuslonlsta 
tradas dos palses europeus no merca- com a qual se assustavam todos aque
do do café. Acrescentou que em con- les que trabalhavam com café. Refe
sequencia desses fatores há uma alta rindo-se à consequencia da alta atual 
no mercado americano desde o dia 1 na nossa situação das divisas, o sr. 
de Juiho do corrente, alta no mercado Rui de Almeida afirmou que a mesma 
de Santos e alta no mercado do Rio, significa, calcuiada a existencia de 
aumento este de cerca de 60 cruzei- café naquela época e a safra em cur
ros por saca. O mercado americano, so, um aumento de cerca de ..•..• 
de Julho até agora, nos contratos que 60.000.000 de dolares para o comercio 
permitem a entrega de cafés menos brasileiro. 

----:o::----

I PROCESSOS JUlGADOS NO S. T. f. 
RIO, 19 ("Correio") - O Supre-, 9408 - São Paulo - Recorrentes, 

mo Tribunal Federal julgou hoje en- Antonio da Silva Fernandes e sua 
Ue outros os seguintes processos: mulher; recorridos, Leopoldina Mar!a 

Acravo de Instrumento: do Espirito Santo e outros. Não co-
~3 Ne~ão Paulo - Agravante, nheceram do recurso contra o voto 

• alll'avado, C1n1ra Paula do ministro presidente. 

'Dedicadas à memoria de Joaquim Nabuco'O clima e o carvão de pedra 
_ · . J. PIRES DO RIO 

as sessoes das duas casas do Congresso 
RIO, 19 ("Correio") - O Senad 

h cmenageou a memoria de Joaquim 
Nabuco. Da tribuna. falaram svbre a 

ersonalldade do estadista brasileiro os 
~rs. liW1ilton Nogueira, A.Ylusto ~
OL-. Salgaao Filho, :tiQvals Fi~ e 
AI!.QJonlo Sale§.;-bepols, prcssP__g\1 u a 
discussão das emE";ndas ao Plano Sal 
U:. Aprovou-se a de autoria do sr. 
Melo VIana, que manda conceder 180 
milhões de cruzell'OS às obras da an
tiga Estrada de Ferro Paracatu, atual 
Rêde Mine;ra de VIação. Os benefi
cios desse credito atingirão São ao
tardo, nucleo de criação de gado e 
tambem a cultura do trigo naquela 
Importante região mineira. 

NA. CAMARA 

entregue ao 

RIO, 19 (Asapress) - Informa-se dos diversos part idns de Minas Gerais, ' candidatura militar na proxlma su
não ser verdadeira a noticia de que para um telegrama a ser dirigido ao cessão presidencial, 
no almoço ontem realizado na resi- governador Milton Campos, dando-lhe o sr. João Augusto dos santos de
dencia do sr. Georgino Avelino, tenha clen~la oficial do exito das dem~rches clarou que houve exploração em tor
sldo resolvido pelos proceres do PSD relativas ao acordo mineiro e h1pote- no das declarações e que 0 sr ouaraci 
entregar o caso da sucessão ao gene- cando-lhe apolo político e administra- Silveira ocupará a tribuna 'para es
ral Dutra. O general Dutra ainda on- tlvo, nos termos da nota sobre o acor- clarecer seu pensamento. 
tem falando à bancada mineira pro- do. O telegrama seguiu ontem mes- Só FALTA 0 p L. 
meteu não intervir na escolha do seu mo, assinado por todos os parlamen- • 
sucessor, deixando com os Partidos a tares atualmente no Rio RIO, 19 (Asapress) - Ao que se 
solução do caso. RESTRI·ÇõES A CANÔIDATURAS anuncia o P. S. T. decidiu particl~r 

TELEGRAMA AO GOVERNADOR MILITARES dos entendimentos Ptlra a sucessao 
_ presidencial aceitando a formula PSD 

1\DNEIRO RIO, 19 (Asapress) Continua UDN, PR.. Somente falta agora rece~ 
RIO. 19 (Asapress) - O sr. Ga- tendo repercussão no Senado as de- ber resposta. do Partido Libertador I 

brlel Passos colheu ontem, na Palacio j cla;rações atribuidas ao sr. Guaracl que possivelmente será dada alnd~ 
Tiradentes, assinaturas dos deputados Silveira, sobre as restrições quanto a esta semana. 

lNFORMAÇõES POLITICAS E LEGISLATIVAS 

EXEMPLO DE CIVISMO POLITICO 
E DESPRENDIMENTO PESSOAL 

O ndtlcla.rlo politlco de ontem, principalmente vindo do Rio quase quee 

PALACIO NOVE DE 

(Copyright da "News Press". Direitos de 
publicação exclusivos em todo o Estado) 

RIO - Os que desejam maior 
progresso do Brasil esquecem, fre
quentemente, a influencia do 
meio geogratlco e geologico, ao 
mamfestar, como jornalistas ou 
politicos, a sua aspiração. 

Exigem, com Ingenuidade, que 
os governantes tudo façam para 
tanger o pais num caminho de 
progresso identlco 1t0 seguido pe
los Estados Unidos. A vizinhança 
do mesmo Continente, ambos na 
America, força a uma compara
ção o Brasil e os Estados Uni
dos. 

Infelizmente para o primeiro, a 
comparação tprna-se ingrata. 

Têm os Estados Unidos um cli
ma frio e ·é riquíssimo de jazi· 
das carboniferas. O Brasil, ao 
contrario, é pais de clima quente 
e é pauperrlmo de carvão de pe
tlra. O clima dificulta, no Bra
sil, o plantio do trigo, cereal in
dispensavel na alimentação do 
homem branco. A pobreza de 
carvão dificult-a a industrializa
ção moderna, baseada no empre
go do ferro e no consumo, de 
energia. 

Além dessas duas circunstan
clas, ha uma terceira, desfavora
vel ao Brasil e favoravel aos Es
tados Unidos: referimo-nos ao pe· 
troleo, abundantlsslmo neste e 
multo raro naquele. Os Estados 
Unidos produzem o dobro do pe
troleo consumido no mundo, ao 
passo que o Brasil quase 11ada 
produz. 

Essa enorme diferença de re
cursos naturais, provindos da ter
ra, torna qualquer comparação 
inteiramente descabida, entre o 
Brasil e os Estados ·Unidos. 

Infelizmente ,todavia, é a com
paração que fazem jornalistas e 
politlcos, ao reclamar dos gover
nantes maior intellgencia para 
enriquecer o Brasil. 

Reclamam que os governantes 
façam do Brasil uma nação com
paravel à dos Estados Unidos. 
Entendem que a industrla é um 
estado de espirito, que falta aos 
governantes brasileiros o estalo 
de Vieira para lhes abrir a lnte
ligencla. E não dizem essas coi
sas de má fé, mas por ingenui
dade. Repetem o que disse Pero 
Vaz de Caminha ou Rocha Plt
ta a terra é dadivosa, nenhuma 
outra lhe é superior; em tudo, 
é a melhor. 

Essa llu§lí.o de Caminha e de 
Rocha Pltta aparece na palavra 
magnlflca de Rui Barbosa, ao di
zer, em 1890, que e.stavamos à es
pera de substituir a Monarquia 
pela Republlca, para ver o Bra-

JUJ.JIO 

sll num caminho de progresso por 
onde breve alcançaria o nivel dos 
Estados Unidos ou mais alto ain
da . Meio seculo depois, o progres
so esperado pelo grande Rui Bar
bosa não surgira no Brasil. Nem 
poderik ter surgido. Falta ao 
Brasil o carvão de pedra, que é 
o elemento principal do progresso 
dos Estados Unidos. 

Mas ao genial Rui Barbosa 
passou despercebida a revolução 
industrial do seculo XIX. Rui !1-
cou na revolução francesa. Nun
ca, em seus discursos, aludiu ao 
carvão, ao ferro, ao petroleo. Ja
mais falou em fontes de energia 
industrial. Para Rui, tudo estava 
no regime político de governo, co
mo para alguns politlcos e jorna
listas de hoje, tudo está no espi
rito e na imaginação. 

Ambas as criticas são envol
vidas pela observação de Enrico 
F ·?rri, nestas palavras : apesar do 
que dizem os poetas, que vivem de 
Imaginação, e do que dizem os 
políticos, que vivem de exagera
ção, as condições naturais da 
Italla são muito ingratas. Rui, 
ficou, repetimos, na revolução 
francesa, não viu a revolução in
dustrial, baseada no carvão e na 
maquina a vapor. Bem adverso 
é o pensamento dos estadistas de 
hoje, esclarecidos pela guerra 
mundial. Um deles, o ministro 
Georges Bidault, na mesa dos 
Quatro Grandes, exclamou: " A 
Inglaterra sabe que o carvão é 
tudo". Um outro ministro, René 
Pleven, observou que "o dono do 
Ruhr será dono da Europa". Tu· 
do por causa do carvão. Rui Bar
bosa jamais falou do carvão e 
dele não cogitava quando !alou 
da Monarquia, da Republlca e do 
:futuro progresso do Brasil. 

Não admira, pois, que ainda 
haja politicos e jornalistas que 
julgam posslvel conseguir-se, no 
Brasil, tal como nos Estados Uni
dos, pelo que chama de estado 
de espirlto, de força de Imagina
ção, como se produzir ferro fosse 
como fazer versos . . • 

Esses politicos e jornalistas, 
denunciando a pobreza do Bra
sil em face da. opulencia dos Es
tados Unidos, esquecem o funda
mento material da industriallza
~'ão moderna, Isto é, o aproveita
mento das fontes naturais de 
energia: o carvão, o petroleo e a 
força hldraullca. Esquecem tam
bem o clima, como determinante 
da natureza a~lcola de um país. 
Esquecem o clima e o carvão de 
pedra. Es~uecem o principal, e 
ficam !maglilalldo .•• 

se circunscreveu à. visita que as forças mineiras colig~da.s, tendo à frente o 
deputado Artur Bernardes, !lzer2m ao presidente da Republlca, a quem to- NO 
ram dar ciencia do acordo concluido na terra. montanhesa, visando o clima ---------------------
de calma e compreensão na politica estadual e nacionaL 

Compreende-se bem a importancia do ato, um dos mais . .. 



--- ... Sabado, 20 de Agosto de 1949 

NOTICIAS DO RIO 
E DOS ESTADOS 

NOVOS PRECOS DO PAO E DA FARINHA DE TRIGO • 
RIO, 19 (" Correio" ) - A C.C.P. 

a provou, ho~e. a seguinte portaria que 
reduz o preço do pão: "Art. l.o -
Fica estabelecida a seguinte tabela pa
ra a venda do pão comum no Dis
trito Federal: unidade de mil gra
mas, no balcão, Cr$ 4,00 ; a domicilio, 
Cr$ 4,20; de 500 gramas - Cr$ 2,30 
e Cr$ 2,50; de 250 gramas - Cr$ 1,40 
e Cr$ 1,50 e de 50 gramas - Cr$ 0,30 
tanto no balcão como a domicilio; Art. 
2 .o - Na falta das unidades de mil, 
500 e 250 gramas, as panificações se
r ão obrigadas a vender os tipos de 50 
gramas pelo preço de tabela daque
las unidades; Art . 3.o - Continuam 
excluidos do tabelamento os seguintes 
t ipos considerados especiais: a) pães 
doces, mimoso e de herva doce; b) 
:formas de diversas qualidades; c) pãe~< 
de tipo italiano, suíço, americano, sa
cadura e provença; d) massas cilin
dradas .ou amarelas . Art. 4.o - Na 
falta de pão comum ficam as panifi
cações obrigadas i pesar e vender ao 
consumidor 03 p:íes especiais, de acôr
do com a tabela acima. Art. 5 .o -
Para efeito de fiscalização, deverá 
sempre ser verificado o peso das se
guintes unidades, colhidas indistinta
mente: 5 de mil gramas, 10 de 500 
gramas, !!O de 250 gramas, 100 de 50 
gramas, sendo que a diferença de cada 
pesada para cinco quilos não deverá 
exceder de 5%. Paragrafo unico - Se 
não existir quantidade suficiente pa
ra completar cinco quilos a toleran
cia de 5% será computada sobre a 
quantidade existente no momento da 
:fiscalização. Art. 6.o - O comprador 

poderá sempre pedir verificação de 
pesada e no caso de faltar exigir qu 
a diferença lhe seja reposta em uni
dades inteiras de 50 gramas. Art. 7.o 
- As Comissões Locais de Preços, le
vando em consideração as compensa
ções a que se refere a portaria n. 90, 
de 23 de agosto de 1948 deverão .con
siderar o presente tabelamento como 
padrão para efeito de regular o co
mercio de pão nos respectivos Estados. 
Art. 8.0 - Todas as panificações são 
obrigadas a afixar em lugar de facil 
visibilidade a presente portaria que 
entrará. em vigor 48 horas depois tl.e 
sua publicação no "Diario Oficial", 
revogadas as disposições em contrario. 

Com essa decisão que é a segunda 
reduzindo o preço do pão. A C .C .P. 
baixou em julho 40 centavos se ago
ra, 60 centavos no quilo ào produto, 
o que corresponde a uma redução to
tal de um cruzeiro em quilo. 
TAI\-IBEM A FARINHA DE TRIGO 
Foi igualmente, aprovada portaria 

estabelecendo o preço de Cr$ 190,00 
para a saca de 50 quilos de farinha 
de trigo de qualquer procedencia, com 
a mistura de 5% de raspa de mandio
ca a ter fornecida pelos moinhos pa
nificadores. Fixa a portaria para a 
farinha de trigo pura, de qualquer 
procedencia, o preço de Cr$ 200,00 a 
saca de 50 quilos. Os moinhos de trigo 
no Distrito :Federal, são Paulo, Esta
do do Rio, Pernambuco e Bahia, ficam 
obrigados a apresentar até o d!a cin
co de cada mês, os documentos ha
beis que comprovem a compra de 5% 
de raspa de mandioca para mistura. 

- ---:o:----

ALTA GERAL NOS PREtOS DO CAFE' • 
lnfonna~ões prestadas pelo sr. Rui Almeida 

RIO, 1 (Asapress) - O mercado 
eafee.ro desta capital está tomando 
aspectos sensacionais com a alta do 
caf~ no.> mercados mundiais. O sr. Rui 
Almeida, presidente do Centro do Co
mercio do Café no Rio e vice-presi
dente da Associação Comercial, falan
do à imprensa, atribuiu o fato a va
rias causas, entre as quas a excepcio
nal posição estatística do produto e a 
extinção de "stocks" do DNC e en
tradas dos países europeus no merca
do do café. Acrescentou que em con
sequencia desses fatores há uma alta 
no mercado americano desde o dia 1 
de julho do corrente, alta no mercado 
de Santos e alta no mercado do Rio, 
aumento este de cerca de 60 cruzei
ros por saca. O mercado americano, 
de julho até agora, nos contratos que 
permitem a entrega de cafés menos 

finos, a elevação é de 250 pontos, ou 
seja de 3 dolares por saca. 

Disse o sr. Rui que as cotações tam-
. bem elevaram-se no mercado de Vi
toria, embora lentamente devido à es
treiteza dos mercados compradores e 
outros fatores. 

Concluindo, afirmou que a alta 
atual é o coroamento do beneficio da 
política governamental que fez desa
parecer a grande arma confusionista 
com a qual se assustavam todos aque
les que trabalhavam com café. Refe
rindo-se à consequencia da alta atual 
na nossa situação das divisas, o sr. 
Rui de Almeida afirmou que a mesma 
significa, calculada a existencia de 
café naquela época e a safra em cur-
so, um aumento de cerca de ..... . 
60.000.000 de dolares para. o comercio 
brasileiro. 

----:o:----

, , PROCESSOS JUlGADOS NO S. T. f. 
RIO, 19 ("Correio") - O Supre-~ 9408 - São Paulo - Recorrentes 

mo Tribunal Federal julgou hoje en- Antonio da Silva Fermndes e sua: 
tre outros os seguintes processos: mulher; recorridoo, Leopoldina Maria 

Agravo de Instrumento: do Espírito Sar.to e outros. Não cà-
14.023 - São Paulo - Agravante, nheceram do recurso contra o voto 

Manoel Fa!e; agravado, Cinira Paula do ministro presidente. 
Leite de Barros. Negaram provimento. 13.700 - São Paulo _ Recon-en-

Becursos ~traordlnarlos: tes, Curador Judicial de Ausentes e 
7122 - Sao Paulo - Recorrente, Incapazes - Noel de Oliveira; recor

Ade~ Americo Lopes, sua mulher e rida, Fazenda do Estado. Conheceram 
outros, recorrido, Fazenda do Estado. do recurso contra os votos dos minis
Conheceram do recurso e negaram-lhe tros relator e presidente e negaram-
provimento. lhe provimento · 

8010 - São Paulo - Recorrente. · 
Antonio Venancio Lopes; recorrido, 15.420 - São Paulo - Recorrente, 
Carlos Castilho Cabral. Deixaram de Isabel S~"!!lpaio de Almeida Prado; 
tomar conhecimento do recurso. Não recorrida, Cia. Paulista. de Estradas 
ocorreu divergencia na votação. de Ferro. Não conheceram do recurso. 
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'Dedicadas à memoria de Joaquim Nabuco O clima e o carvão de pedra 
- J. PIRES DO RIO 

as sessoes das duas casas do Congresso 
RIO, 19 ("Correio") - O Senad 

hcmenageou a memor\a de Joaquim 
Nabuco. Da tribuna. falaram oobre a 

erson:1lldade do estadista brasileiro os 
srs. li.!Lmilton Nogueira, A@;'usto ~i
~ Salgaao Filho, :t:iQ.va!s Filho e 
A_QQ]onlo Sale!i.. "Depois, prcssegill"u a 
discussão das emE:ndas ao Plano Sal 
tE:. Aprovou-se a de autoria do sr. 
Melo Viana, que manda conceder 180 
milhões de cruzerros às obras da an
tiga Estrada de Ferro Paracatu, atual 
Rêde Mine:ra de Viação. Os benefi
cios desse credito atingirão São Go
t:irdo, nucleo de criação de gado e 
tambem a cultura do trigo naquela 
importante região mineira. 

NA CAMARA 

magn!fica oração, de Vulto unhzer:;wl 
E' bem verdade que a maioria do; 
oradores de hoje se constituiu de gen
ta que tem o que dizer e sabe como 
dize-lo. Os srs. ~unhoZ da.JWcha, 
Hermes Li~ ~ton~o AJlnO/i, ~
llãno ?Jtê e l:.u.z VIana são 'estudio-
$0~ d~ ""~ hrasileU:ã.....Õu da sôêiõ

ou do direito, e estudaram o 
au.tor da "Mlnha F\Jrmaçãc", sob o 
pnsma de suas especialidades. 

Alçm disso, foi a Camara distin
guida com a presença de um filho do 
esta.dlsta homenageado, monsenhor 
J.oaquifu Nabuço. uma dat' gtandes 
figuras do clero brasileiro, que se fez 
acompanhar de d. Carlos r elo de 
Vasconcelos Mo arceb s o :-.o 

au ora nes a cap . ce dos por 

neceu, como não seria. de surpreender, 
a nota diss~nante nos discursos ouvi
dos com emoção pelo plenario. O re
pre~ntan~ comunista evocou tam
b~m a. figura deNãtiuco, mas para 
imputar-lill! conceitos marxistas, co
mo õre~ursor de certos nrinclpiõs so
ciais da época.. Desagradou, aliás, co
mo sempre. 

E a sessão chego•l ao seu fim, sem 
dispersar, todavia, aquela impressão 
primitiva de que a recordação de 
um ~de tal expressão se 
assemelhasse à de outros motivos e 
nomes menos solenes, que a cada pas
so interrompe o curso dos trabalhos 
parlamentares regulares. 

SEW COMEMORATIVO 

~S]Oipiíã;iõ'i;:'lr:~::m~~;..m;?ffi~ uma comissão composta dos srs. Café RIO, 19 . (Asapress) _ Segundo co-
o ~o. paJl.la_Sa,rnzate e Alli:es Pàtjiiã, municado do diretor geral do Depar

es !lustres visitantes passaram a assis- tamento dos Corretos e Telegrafes, os 
tir às homenagen que a Casa prestava selos comewrativos do centenar!o de 
à memoria de Joaquim Nabuco. Joaouim Nabueo nib entrarao já em 

Falaram a respeito os srs. Mun circulação, mas slln no dia 30 do cor-
p.a R.QQha, Af o Arinos de elo rente. O comunicado

1 
esclarece que 

~co, Aurel ano A o so Car- não houve tempo para: suprir a to-
~""'-"~..)1!>-...-..;;"-f .Yifuo, ~ Llm!!, o~ c~rnevo l das as diretorias regionais com o refe

em Luiz Vinaa e.~ ..::::::r:o:;t.~o:m:a:r::·:..:Es=te:::__:fo=.r- rido selo. --- - - - f -------
Desmentido . tenha o P.S.D. entregue ao 

general Dutra a escolha d .o seu sucessor 
SO' FALTA O P. L. RESPONDER À CONSUtTA DOS "TRÊS GRANDES" 

RIO, 19 (Asapress) - Informa-se dos diversos partidos de Minas Gerais,, candidatura militar na proxlma su
não ser verdadeira a noticia de que para um telegrama a ser dirigido ao cessão presidencial. 
no almoço ontem realizado na resi- governador Milton Campos, dando-lhe O sr. João Augusto dos Santos de
dencla do sr. Georgino Avelino, tenha clenc!a oficial do exito das demarches clarou que houve exploração em tor
sido resolvido pelos proceres do PSD relativas ao acordo mineiro e hlpote- no das declarações e que o sr. Guaracl 
entregar o caso da sucessão ao gene- cando-lhe apolo politico e administra- Silveira ocupará. a tribuna para es
ral Dutra. O general Dutra ainda on- t!vo, nos termos da nota sobre o acor- clarecer seu pensamento. 
tem falando à bancada mineira pro- do. O ~elegrama seguiu ontem mes- só FALTA o P. L. 
meteu não intervir na escolha do seu mo, assmado por todos os parlamen-
sucessor, deixando com os Partidos a tares atualmente no Rio RIO, 19 (Asapress) - Ao que se 
solução do caso. RESTRIÇõES A CAN:ÓIDATURAS anuncia o P. S. T. decidiu partic!~r · dos entendimentos Pttra a sucessao 

TELEGRAMA AO GOVERNADOR . MILITARES presidencial aceitando a formula PSD 
MINEIRO RIO, 19 (Asapress) Continua UDN, PR.. Somente falta agora rece~ 

RIO, 19 (Asapress) - O sr. Ga- tendo repercussão no Senado as de- ber resposta. do Partido Libertador I 
briel Passos colheu ontem, no. Palaclo j claJ"açóes atribUídas ao sr. Guaraci que possivelmente será dada e.lnd~ 
Tiradentes, assinaturas dos deputados Silveira, sobre as restrições quanto a esta semana. 

lNFOR.MAÇÕES POLITICAS E LEGISLATIVAS 

EXEMPLO DE CIVISMO POLITICO 
E DESPRENDIMENTO PESSOAL 

·------------

(Copyright da "News Press". Direitos de 
publicação exclusivos em todo o Estado) 

RIO - Os que desejam maior 
progresso do Brasil esquecem, fre
quentemente, a influencia do 
meio geograflco e geologico, ao 
mamlestar, como jornalistas ou 
políticos, a sua aspiração. 

Exigem, com ingenuidade, que 
os governantes tudo façam para 
tanger o pais num caminho de 
progresso !dent!co ao seguido pe
los Estados Unidos. A vizinhança 
do mesmo Continente, ambos na 
America, força a uma compara
ção o Brasil e os Estados Uni
dos. 

Infelizmente para o primeiro, a 
comparação tprna-se ingrata. 

Têm os Estados Unidos um cli
ma frio e ·é rlquissimo de jazi
das carboniferas. O Brasil, ao 
contrario, é pais de clima quente 
e é pauperrimo de carvão de pe
tlra. O clima dificulta, no Bra
sil, o plantio do trigo, cereal !n
dispensa.vel na alimentação do 
homem branco. A pobreza de · 
carvão diilculta a industrializa
ção moderna, baseada. no empre
go do ferro e no consumo, de 
energia. 

Além dessas duas circunstan
cias, ha uma terceira, des!avora
vel ao Brasil e favoravel aos Es
tados Unidos: referimo-nos a.o pe
troleo, abundantiS!ilmo neste e 
muito raro naquele. Os Estados 
Unidos produzem o dobro do pe
troleo consumido no mundo, ao 
passo que o Brasil quase nada 
produz. 

Essa enorme diferença. de re
cursos naturais, provindos da ter
ra, torna qualquer comparação 
Inteiramente descabida, entre o 
Brasil e os Estados Unidos. 

Infelizmente ,todavia, é a com
paração que fazem jornalistas e 
politicos, ao reclamar dos gover
nantes maior inteligenc\a para 
enriquecer o Brasil. 

Reclamam que os gove1nantes 
façam do Brasil uma nação com
paravel à dos Estados Unidoo. 
Entendem que a industria. é um 
estado de espirlto, que falta aos 
governantes brasileiros o estalo 
de Vieira para lhes abrir a inte
ligencia. E não dizem essas coi
,;as de má fé, mas por Ingenui
dade. Repetem o que disse Pero 
Vaz de Caminha ou Rocha Pit
ta a terra é dadivosa, nenhuma 
outra lhe é superior; em tudo, 
é a melhor. 

Essa iluSão de Camtnha e de 
Rocha Pitta aparece na palavra. 
magnifica de Rui Barbosa, ao di
zer, em 1890, que estavamos à es
pera de substituir a. Monarquia 
pela Republica, para ver o Bra-

sil num caminho de •progresso por 
onde breve alcançaria o nível dos 
Estados Unidos ou mais alto ain
da. Melo seculo depois, o progres
so esperado pelo grande Rui Bar
bosa não surgira no Brasil. Nem 
poder!h ter surgido. Falta ao 
Bn.sil o carvão de pedra, que é 
o elemento principal do progresso 
dos Estados Unidoo. 

Mas ao genial Rui Barbosa 
passou despercebida a revolução 
industrial do seculo XIX. Rui !1-
cou na revolução francesa . Nun
ca, em seus discursos, aludiu ao 
carvão, ao ferro, ao petroleo. Ja
mais falou em fontes de energia 
industrial. Para Rui, tudo estava 
no regime politico de governo, co
mo para alguns políticos e jorna
listas de hoje, tudo está no espl
rito e na Imaginação. 

Ambas as criticas são envol
vidas pela observação de Enrico 
F·3rr!, nestas palavras : apesar do 
que dizem os poetas, que vivem de 
Imaginação, e do que dizem os 
politicos, que vivem de exagera
ção, as condições naturais da. 
Italla são muito ingratas. Rui, 
ficou, repetimos, na revolução 
francesa , não viu a revolução in
dustrial, baseada no carvão e na 
maquina a vapor. Bem adverso 
é o pensamento dos estadistas de 
hoje, esclarecidos pela guerra 
mundial . Um deles, o ministro 
Georges Bidault, na mesa dos 
Quatro Grandes, exclamou: "A 
Inglaterra sabe que o carvão é 
tudo". Um outro ministro, René 
Pleven, observou que "o dono do 
Ruhr será dono da Europa". Tu
do por causa do carvão. Rui Bar
bosa jamais falou do carvão e 
dele não cogitava quando falou 
da Monarquia, da Republlca e do 
futuro progresso do Brasil. 

Não admira, pois, que ainda 
haja políticos e jornalistas que 
julgam possível conseguir-se, no 
Brasil, tal como nos EStados Uni
dos, pelo que chama de estado 
de espirito, de força de imagina
ção, como se produzir ferro fosse 
como fazer versoo .. . 

Esses políticos e jornalistas, 
denunciando a pobreza do Bra
sil em face da opulenc\a dos Es
tados Unidos, esquecem o funda
mento material da industrializa
~'ão moderna, Isto é, o aproveita
mento das fontes naturais de 
energia: o carvão, o petroleo e a 
força hidraulica . Esquecem tam
bem o clima, como determinante 
da natureza agricola de um pais. 
Esquecem o clima e o carvão de 
pedra.. Esquecem o principal, e 
ficam imaginando .• • 

O noticiario politlco de ontem, principalmente vindo do Rio quase queO 
se circunscreveu à visita que as forças mineiras coliguda.s, tendo à frente o 
deputado Artur Bernardes, flzer2offi ao prr:sidente da. Republica, a. quem fo- NO PALACJO NOVE DE JUJ.JtO 
ram dar ciencia do acordo concluido na terra. montanhesa, visando o clima 
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do deputado Artur Bernardes. Os objetivos atingidos foram reptição de : 
todos os seus atos quando na presidencia da. RepubllLU, Isto é, visando tão 
somente os interesses do pa!s, acentuadoo nesta emergenc!a com o reconhe
cimento da necessidade, por parte dos homens de boa vontade, da existen
cia de uma grande compreellllão neste periodo que antecede tw pleito eleito-
ral do pl"Oximo ano. 
· Mais uma: vez o general Eurico Gaspar Dutra, neutralisando as finali
dades escusas dos "coveiros da democracia", deixou bem esclarecido seu 
nont de vista a. respeito do problema sucessorlo e da renovação dos gover-

Engenheiro militar esteve em visita ao Cubatão - Apelo ao prllsidente 
da Republica para que defenda os interesses da agricultura nacional . 

Presidida pelos srs. Bras1lio Macha-J zarlam as provas para provim~~-~ 1 !_u::_~:~~a~~~ d1~rl~~~~.N~~~~t,~erl~ão 

• 



d.;' j~Iho ;tê" ag~ra":·;;;~-;,nt;;t;-;-q;;~ j 6o". ooo.ooo de dolares p~ra o comercio 
permitem a entrega de cafés menos brasileiro. 

----:o:----

PROCESSOS· JUlGADOS NO S. T. F. E DESPRENDIMENTO PESSOAL 
:ttocna .f'ltta ai)arece na pa avra 
magnifica de Rui Barbosa, ao di
zer, em 1890, que estavamos à es
pera de substituir a Monarquia 
pela Republ!ca, para ver o Bra-

oem o cli.Ina, como determinante 
da natureza agricola de um pais. 
Esquecem o clima e o carvão de 
pedra. Esquecem o principal, e 
!lcam Imaginando •• • 

RIO, 19 ("Correio") - O Supre-~ 94oa - São Paulo - Recorrentes, 
mo Tribunal Federal julgou hoje en- Antonio da. Silva Fermndes e sua 

O noticiario politlco de ontem, principalmente vindo do Rio quase quee 
se circunscreveu à visita que as forças mineiras co!lg•~das, tendo à frente o ------- ------------------------
deputado Artur Bernardes, fizerem ao presidente da Republlca, a quem fo- NO PALACJO NOVE DE JUJ.JtO tre outros os seguintes processos: mulher; recorridos, Leopoldina Mar!a 
ram dar ciencm do acordo concluido na terra montanhesa, visando o clima Agravo de Instrumento: do Espirito Santo e outros. Não co-

14.023 - São Paulo - Agravante, nheceram do recurso contra o voto 
:Manoel Fafe; agravado, Cln!ra. Paula do ministro presidente. 
Leite de Barros. Negaram provimento. 13.700 - São PauTo - Recon-en-

:Recursos extraordlnarlos: tes Curador Judicial de Ausentes e 
v::ac~=~~~rr!;:?~e{Jm::l;Ec!:~~q:~:;;~~t:~~ e~::~\~~~~ DE B !l TE Jl fl s sEM B I ( E I i\ rlT o \1 t\ ME 1\J TE 
~~~ ::! :es~::~~e~~ s~~ :~;~~~aR:;~~~~·.u~~~va nas urnas", como disse 
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7122 - São Paulo - Recorrente, In~apazes - Noel de Oliveira ; recor

Adelino Americo Lopes, sua mulher e rida, Fazenda do Estado. Conheceram 
outros; recorrido, Fazenda do Estado. do recurso contra os votos dos minis
Conheceram do recurso e negaram-lhe tros relator e presidente e negaram-

do ~~~t:~c:d~~:to;er~~~~~ ~mo~je~:-:!çã~ti~~~~:· f~~~me ~:g~~~di~~ : O PROBLEM 11 DO PETROLEO •r 11 ,10"~1/lL 
todos os seus atos quando na presidencla da. Republic.u, isto é, visando tão Jl li [I '-.J 11 

provimento. lhe provimento. 
8010 - São Paulo - Recorrente. 

Antonio Venancio Lopes; recorrido, 15.420 - São Paulo - Recorrente, 
Carlos Cast!lh;> Cabral. Deixaram de Isabel S~~pab de Almeida Prado; 
tomar conhecimento do recurso. Não recorrida, Cia. Paulista de Estradas 
ocorreu divergencia na votação. de Ferro. Não conheceram do recurso. 

somente os interesses do pais, acentuados nesta emergencia com o reconhe
cimento da necessidade, por parte dos homens de boa vontade, da existen
cla de uma grande compreeru;ão neste periodo que antecede ao pleito eleito
ral do proxlmo ano. 

Mais uma· vez o general Eurico Gaspar Dutra, neutral!sando as finali
dades escusas dos "coveiros da democracia", deixou bem esclarecido seu 
ponto de vista a respeito do problema sucessorio e da renovação dos gover

Engenheiro militar esteve em visita ao Cubatão - Apelo ao prtlsidente 
da Republica para que defenda os interesses da agricultura nacional . 

Chamados à responsabilidade os 
implicados no "escandalo 

:o::----

Irregularidades na entrada de 
imigrantes 

:cantes atuais. 
o acordo mineiro é um traçado precioso do caminho que deveria. ser 

seguido em todas as uniõ.ades bre.silelras. Infelizmente parece que não 
atingiremos a uma igualdade de situação em todos os Estados, porque em 
alguns deles predominam os Interesses politlcos em torno de pessoa~~ e não
de principlos, como seria ·de desejar. E' possível, entretanto, que as dlfi· 
culdades hoje conh~cidas de todos seje.m supemdas, porque à frente da ini· 
ciativa configurada no esquema sucessorio se encontram homens nos quais 

Presidida pelos srs. Brasllio Macha-l zarlam as provas para. provimento de funcionarios da. Escola Normal de São 
do Neto e Alfredo Farhat, a sessão de vagas para escreventes, visto haverem Carlos; oito indicações solicitando a. 
ontem da Asembléia Legislativa foi comparecido mais . de 700 candidatos criação de postos poJ!cla!s nos bair
aberta às 14,30 horas. Cumpridas as e terem sofrido prejuizos com o en- ros de Itaquera, Brooklin Paulista, 
formalidades regimentais, é dada. a gano havido. Indlanopol!s, V!la Ipojuca, Vila Leo-

do betume" RIO, 19 ("Correio") - Numerosos 
imigrantes chegados recentemente ao 
Brasil e qual!ficados como técnicos in
dustriais e agricolas, foram em pouco 
apontados como inteiramente ignÇ>ran
tes dos assuntos que se atribulam ou 
que se lhes atribulam. Recusados pelos 
empregadores, acabaram criando um 

-problema para as autoridades do tra
balho, cujo Mlnisterio elaborou um 
processo e o encaminhou ao presi
dente ela Republ!ca, pleiteando um in
querito para apurar tais irregularida
des evidentemente originadas de Imi
gração. De posse desse processo, assi
nala o noticiaria a respeito que o 
chefe do governo ordenou o Ministe
rio do Exterior a responsab!lizar os 
autores das irregularidades apontadas 
no Serviço de Seleção de Imigrantes 
destinados ao nosso país. 

palavra ao primeiro orador inscrito. Ocupa a tribuna, em seguida, o sr. poldina, Vila Madalena, Parque Jaba-
PETROLEO BRASILEIRO Ma~o Beni, apresentando uma lnd!- quara e Vila Olimpia ; indicaçíi.o n. 

caçao no sentido da Assembléia tele- 239, solicitando o apressamento dos 
grafar ao general Dutra, sugerindo- trabalhos da comissão incumbida de 
lhe que o Banco do Bras!!, antes · de elaborar o projeto do novo regula
for~ecer licença previa para Impor- mento policial do Estado; indicação n, 
taçao de produtos agrlcolas, faça uma 330, solicitando a criação de uma Co
consultJ. ao M!nlsterio da Agricultura. missão Parla!Ílentar para entender-se 
e Secretarias a ele subordinadas, para l com o sr. ministro da Agricultura a. 
inteirar-se da capacidade da produção respeito da portaria que suspendeu 
nacional. Submetld~ à consideração pelo prazo de seis meses o cobrança 
do plenario é aprovada, em regime de das taxas de calefação; em segunda. 
. urgenc:a. discussão o projeto de lei n. 130, de 

RIO, 19 (ASAPRESS) - A Co
missão incumbida de apurar responsa
bilidades no escandalo verificado na 
aquisição de betume para a. Prefeitura 
do Distrito Federal nos anos de 1944 
e 45, já concluiu os seus trabalhos e 
está notificando os funcionar!os tidos 
como responsavels para que apresen
tem defesa dentro. de dez dias. 

se pode depositar toda a confiança. 
Eles têm dado, e o acordo mineiro é disso um exemplo, verdadeiras 

pro\'..48 de civismo e desprendimento pessoe.J. 

Novamente ocupou a tribuna, dis
cursando por toáa a hora do expe
diente, o deputado padre Carvalho, 
focalizando novos aspectos do proble
ma do petroleo nacional. Volta a di-

P. S. D. REUNIAO DE SUA BANCADA áe ser local!zada em Santos a primei-
REUNIU-SE A EXECUTIVA DO I O SR. VALDI RODRIGUES E A zer que se compreende a necessidade 

lnquerifo sobre o desastre da Varig 
RIO, 19 (ASAPRESS) - Não ·são 

conhecidas ainda as conclusões do !n
querito que apura as causas do desas
tre de avl:io da Varig em Porto Ale
gre. O !nquerlto está sendo feito pela 
quinta .zona aérea, e estão sendo pa
gas as Indenizações na base de cem 
mil cruzeiros por pessoa morta. Quan
to a carga, a base de pagamento da 
indenização é de 200 cruzeiros o qui
lo. O avião sinistrado estava segurado 
pela quantia de 300 mil cruzeiros. 

Atendendo ao chamado feito por di- A proposito da. reunião da bancada ra ref;naria, porque São Paulo é o 
\"ersos parlamentares pessedistas or- petebista, quando foram crlt!c~das as centro da maior região geo-ecvnom!ca 
todoxos chegou ontem a esta capital atltudss dos srs. Valdl Rodngues e do pais, integrando parte dos Estados 
o sr. Benedito Costa Neto, !!der da Valentim Amaral, ouvimos, ontem, o de Minas Gerais, Go!az, Mato Grosso 
bancada na camara Federal. Logo deputado Valdi Rodrigues que nos de- e Paraná. A seguir repete declarações 
apo- s seu desembarque teve lugar na clarou o seguinte: do presidente do Conselho Nacional 

"Le d j i d h j do Petroleo, ao responder a uma in-
séde do partido uma reunião da co- • .n o os orl?-a. s e· o e surpreen- terrogação formulada por um depu-
missão Executiva, tendo comparecido ai-me com a notiCia de que havia par- tado trabalhista. Proclamou aquele 
24 dos 47 membros. tlcipado da reunião realizada pela 

Dois problemas foram focalizados pe- bancada do P. T. B. na Assembléia titular que o consumo de gasolinà no 
lo líder da bancada na Camara Es- Legislativa. E a minha surpresa foi Distrito Federal, no pri.Inelro trlmes-

Continua a. votação da materia. da iniciativa do Executivo, fixando no 
ordem do dia sendo aprovada mais a padrão "f" os vencimentos de um 
seguinte: indicação n. 183, sol!c!tando cargo de escrivão, padrão "e", da ta
as . necessarlas providencias do Poder bela I, da. Parte Suplementar do Qua
Execut!vo para que cesse o trabalho dro da Secretaria da Fazenda; em se
gratuito que vem sendo realizado por gunda discussão o projeto de lei n, 

tadual sr. Ulisses Silveira Guimarães, maior ainda no que respeita à atitude tre do corrente ano, foi de 115 · 439 ·802 Instala-se hoje o Congresso dos 
Resfric.ão de compras no estran- sendo o primeiro a posição de desobe- que teria sido assumida por mim na- l!tros, enquanto São Paulo ccnsumiu 

dl·encia do chamado "grupo dos 9" quela reunião, para a qual nem ao me- nesse mesmo periodo três vezes mais. Trabalhadores na lndustr1·a ' ' f' ~ bJ' f i · Nada menos de 363.122.626 iitros de 
gelro as repar ICOeS pU ICaS ~:~ue culminou com o telegrama dirigi- ?OS .u ~onvldado, com referenc!a a co b t · el g to Estad RIO, 19 ("Correio") - Instala-se 

' do ao sr. calo Dias Batista e o segun- JUstifJCaçoes apresentadas e tendentes m us IV as u nosso o, s.er- -
RIO, 19 (ASAPRESS) - A Secre- do a situação de dois destacados di- a arrazoar a ·minha assinatura aposta vindo esses numems para demonstrar amanhã, na Quitand!nha, o congresso 

taria da Presldencia da Republ!ca en- rigentes do Partido srs. Cesar Lacerda ao telegrama a Caio Dias Batista. que a refinaria de petroleo deve ser de operarios promovido pela Confede
vlou uma circular a todos os min!ste- Vergueiro e João J~sé Abdala, auxilia· Como a verdade é justamente oposta. instalada em territorio paulista. ração Nacional dos Trabalhadores. o 

A. variado o "Duque de Caxias" rios e orgáos subordinados, recomen- qu o e I - ti 1 I o sr. Lincoln Fel!c!ano, aparteando, certame terá a duração de cinco dias 
dando que, de ordem do presidente da res diretos do governador. er se arecer que nao par c pe adiánta ter estado um engenheiro m!- devendo à sessão de encerramenu; 

RIO, 19 (ASAFRESS) - Informa Republlca, não sejam firmados contra- Como se sabe 0 P. s.hDf. edstá em ~~%u~~~teacg~ ~a~! reunião tee que I,tar em Cubatão, estudando o local comparecer o presidente da Republica, 
que se encontra avariado na altura de tos de fornecimento com firmas ou oposição construtiva ao c e~ . 0 exe- · ' 0 vo P.a:a r qu~, onde seria instalada essa refinaria. O 0 ml~!stro do Trabalho, e demais altas 
Porto de Ilheus o navio "Duque de t · 1 cutivo e assim não se justificam as junto a? meu Partido, justificar a ml- sr. Nelson Fernandes diz que a Stan- autondades. Ha uma recomendaç:'í.o no 
Caxias" que navegava com destino ao oemb l_lresç~e ecs rabnl_ge!S_lrass que e'?-vo vam atitudes tomadas pelos citados proce- nha açao. ~ssinei gostosamente, como dard Oil Company tamb m fa pre sentido de que não seja vent!lada ne-

dl 
ngai o ds Cam teR; dem Cprevblai au- r·es e deputados. O sr. Costa Neto con· um dos trm_ ta e dois deputados que . e z s- h tã Rio. O Loide envwu o navio Rio Do- enc a a ar Ira e am o do . 

1 1 
t d d ta.mbem 0 fizeram 0 telegrama C 1 são para que São Paulo não possua n uma ques 

0 
polit!ca no Congresso 

ce em socorro do "Duque de Caxias" j Banco do Brasil cllrdou com a prellm nar evan a a, e · · ' a a 0 uma refinaria de petroleo e os mo- e pa.ra custea.Jo, a Comissão do Im-
qu~ se encontra com numerosos passa-I Em outra circular, a Secretaria que era a~?Soi~tamen~ _lndispensav~I ~~a~:.t~~:~~~uj~ã~m~~~e ~~~ r;;:;~ ti vos só essa poderosa empresa poae ~~s~m s~w~:~ ~enccerduezeuiroso. estlpendio 
geiros a bordo. transmite tambem aos mesmos orgãos um pronunciam.nto deflmtivo de tod s .:).Ue a imprensa comente tal atitude, saber. . 

e minlsterlos instruções do presidente aquel~ elen:entos. Ou se enqu~dram principalmente tendo em vista a reu- Retoma:ndo o fiO de seu discurso o ~ t d I 
da Republica no sentido de que na no- na onentaçao partldaria, r~spe~tando ni?.o promovidl). pela bancada traba- oradar ~lZ ~ue num~rosas e_mpresas ~ncon,ra 0 em guape 0 CaSCO de 
meação de funclonarios em comissão a5 diretrizes traçadas pela direçao, ou lh!sta. Ainda há pouco, e vem a pro- mdus~riaJS t~m. prefendo aqu1 l~ve:- , 

RIO, 19 (ASAPRESS) _Está pron- no interior sejam escolhidos de prefe- deixam o P. S. D . posito, reunida a bancada no sul re· ter s-eus cap.tals, po; ser a Paul1cé1a Um naVIO torpedeadO em 1941 
to o Altar da Patna que se ergue de- rencia funcionarios que já estejam nos de od::· c~~~~~~~:~o f~~~~ia!n~:r~:~~~~ ceb~mos instruções de s. exc. o ;ena- o centro de irra~:_açao p~r~ uma lm· RIO, 19 (ASAPRESS -
fronte do Mmisterio da Guerra. Em riJo Junior, presidente da c . E . para dor Getul!o Vargas, no sentido de fa- portantiss!ma reglao brasllerra. Ente,tl- r!dades navais localizar~m nAs au~-

"AlTAR DA PATRIA" 

cima do Altar da Patna está colocada Descoberta de uma celula que este marque uma reunião plenaria zer ao governo oposição construtiva, ~=r o b~~ta~fe q~:b::i::Io p~~~~em:te~~~~ m!dades de Iguape, litoral :a~li:t~Xl~ 
a esta tua do Duque de Caxias. Será , f da Comissão Executiva para tratar do nas esferas estadual e federal, prln· da melhcr maneira ossivel os altos I casco de um navio com a proa imer-
ele o panteon, guardará os despojos comuniS a assunto. cipalmente nesta •. louvando atos que interesses nacionais Cor ultimo cita a sa. A principio suspeita-se tratar-se do 
:~:~~ion~~~o~u!~~~: ;:xi~lia~ :: RIO, 19 (ASAPRESS) - A policia NAO CHEGARAM OS DADOS DA ~!n;~~~~~ o~~:C:nt~resses colet!vos e moção apresentada· pelo sr. L!ncoln "Osvaldo Aranha" que recentemente 
inauguração será no proximo dia 

25
, descobriu, na garage do Hospital Car- SECRETARIA gam respeito q e a eles nao di- Feliciano, a respeito do momentoso desafare;mt daquela zona, depois foi 

_ Dia do Soldado los Chagas, uma celula comunista com- E' inegavei que 0 ta assunto, adiantando crer que não ca-~ a_~e: gu: 
0 

ratar-se de um navio bra-
, posta pelo chefe do nucleo do mesmo Continua o presidente Luiz IJarte, Viação foi de uma 

0 
ex-se

1
c:Jed rio da recerá o presidente da Republ!ca desse s: eiro 1orp:cteado em 1941 por subma-

hospital, Martinho Silva, Joaquim da Comissão de Finanças. esperando t peros a e cons- ir.cent!vo para ordenar que em São r nos a emaes. l 
[ncerra-se hoje O prazo para pedi- soares Rocha, encarregado da bomba que a secretaria da Fa?..enda envie ao ~~~~~id~.rofundamente benefica à co- Paulo se Instale a grande refmaria V , , . , 

• • de gasolina! e Tadeu de tal, servente Falaclo 9 de Julho os quadros estatls- Finaliza o - de petroleo nacional, porque, assim. ultoso o defiCit do D c T 
dOS de IJcenca previa do nec::oteno do m~smo hos~i~al. Estes ticos, elementos lndlspensaveis para o da reuniã:-ct; ~'i~~da nao participe! estará o general Dutra defendendo os I .. , • • • 

' comumst~s, por tres vezes Ja agredi- julgamento do projeto de lei 20!! . Até a e multo menos lr.teresses de São Paulo que são os R O, 19. ( _correio ) - Antes de 
RIO, 19 (ASAPRESS) - Segundo r~m, I_lO mterior do hospital, ao fun- ontem à tarde não haviam chegado acho que dev~~:ed consulta-Ia antes de do Brasil. deixar a direÇao geral do Departamen-

se fioticia nesta capital, deverá encer- ?JOnano Augusto Lira, pertencente à tais elementos. assum~á ~ a 1 ude que ass?ml, pois ORDEM DO DIA to dos Correios e Telegrafos, o coronel 
rar-se amanhá, definitivamente, o Irmandade catollca da matriz Mare- qu: es e acor 0 com as mstruções Raul d~ Albuquarque havia feito uma 
prazo para os pedidos de llcença pré- chal Hermes. O FATO MAIS IMPORTAN:TE DA I por nós recebidas do nosso Partido. Es- Presentes 55 deputados é anunciada exposlçao ao chefe do governo sobre 
via para. importação pagaveis em do-I POSTOS EM LIBERDADE SEMANA ta é a verdade dos fatos", a cr_dem do dJa. Em regime de ur- "def!cit'' de Cr$ 41.794. 616,00 no~ 
lares, francos sulços e escudos. O refe-J RIO 19 (ASAPRESS) E irt Ao passar ontem por esta capital genc1a a Cas~ aprova o 1equerimento creditas orçamentarios daquela repar-
r!do prazo foi dilata~o em ':ista dos de de '" habeas-corpus" l~et~~ f~: em demanda do Rio Grande do Sul: ,.. b . , B 'I b , do ~r. Salomao Jorge, sol!citando in- tiçõ.o, resultante da apl!cação da lõl 
numerosos pedidos, poiS devena. ter se ram postos em liberdade dirig~ntes o deputado Flores da cunha sendo in· ra ncara no ras1 ombas maiS ~e;çao em ata. de um voto de h?me- que a~n:en~u os vencimentos, satarlos 
encerra_do no d1a 10. A partir_ de comunistas presos pela Policia, tendo terpelado pela Imprensa, a propos!to da f , , I ge~ à memorla do ilustre brasileiro e grat1f1caçoes dos servidores publicos. 1 

amanha ~ carteira de Exportaçao. e os mesmos prestados depoimento, pros- situação polit!ca, declarou : "No plano ernveiS que a V-2 . Joaqu.~ Nabuco, sobre qu_em disser- Em consequ:nc!a, criara-se uma sltua-
Importaçao do Banco do Brasil ml: seguindo o mquerito Instaurado. Se- politlco, em face da sucessão preslden- RIO, 19 (ASAPRESS) _ In taram 0 auto-r da propos!çao e 0 pa- ção qua~e lnsustentavel de que podc-
clará o exame do c?njunto dos Jedi gundo um jornal local,. ultimamente c!al não há nada. Os três "b!gs" estão um vespertino que chegou ao R! forma drb Carvalho. ria resultar a dispensa em massa, de 
dos qne recebeu a fim de conce er a os dirigentes comunistas importantes· ainda colhendo in1pressões dos parti- Alexandre engP.nhe!ro esp · 11 ° 0 sr. a matena constante da pauta é servidores. 
licença que julgar com·:n!e~te aos ~~- desapareceram do Rio, sendo agor~ dos e possivelmente se reunirão ama- armamen~ e que trabalhoecla s~a em a~;ovada a. seguinte: em segunda O as.•unto foi submetido a aprec!a
t erzsses do pais. O~ est:Jrlos que ser- o local!zados em varios Estados. Entre os nhã. cas de bombas v-2 e que u em abri- dlvcussã.o o proJeto de lei n. 360, r-e- ção do DASP, mas, antes do pronun
:fe!tos corresponderao PS n;:::_~~·!dade~ d~saparecidos figuram Ecl!a Francisco O fato polltlco mais Importante da berto, conservando' em se~rl~ desco- vog~ndo dispositivos da organização ciamento g'r'll deste orgão, o diretor 
interna relativas a un~ tn .•. tre. E Silva, funcionaria da Camara Mun!c!- semana foi a visita de ontem das ban-I bomba mais poderosa e m" J o, uma judlc!ar!a do Estado: requerimento do gral do D . C. T. se ex~merara 
pensamento do govern" u•r lrc~e-renc!a pai do Rio de Janeiro e a secretaria de cadas mineiras ao presidente Dutra as alemães O jornal diz o erna que sr. cunlla Bueno, no sentido da Me~a Ocorrendo nova direção por. suges
aos pedidos pHXa 1:" 0?'-~'.~; c: bens Luiz Carlos Prestes que abandonou o Minas é um bloco poderoso e que po~ nheiro Irá· fabricar a rete':-~J 0 enge- ~a Assembléia oflc!sr ao DASP, reJa- tão do propr!o DASP, o ~ssunto será 
de produ<:~ O e r.l~ c·.•.-; P;'l'o, para emprego sendo c?a:nada por edital,] drrá decidir dos destinos polltlcos do no Brasil e que não precisa da bo~~a tondo 0 equivoco havido em conse- r~~~n•fderado, voltando o processo ao 
u lndustria.5 essP:tC!&.is b. vi·.a do pais. sob pena de dem1ssao, pais", para. d1spara-la. e can ao/ qu~ncla de nota _Publ!cada por um ma- Mlnister~o da Viação para novo exame 

tutmo. sobre a epoca em que se reali- e sugestões, 

682, alterando o item 149 da lei n , 
200, de 1!12!48. 

As 17,30 horas é pedida. uma veri
ficação de presença. Responderam à 
chamada 20 deputados, e por falta de 
"quorum" regimental foi encerrada a 
sessão e convocada outra para hoje, 
à hora regimental. 

PARTfDO REPUBLICANO 

SI!: DE 
RUA LIBERO BADARO', 661 

- l.o andar 
COMISSAO 

DIRETORA 
Raul da Rocha MedeiroS -

Presidente. 
José Levy Sobrinho - Vice• 

Prel;!dente. 
Antonio J:o"erreira de Castilho 

Filho - Secretario. 
Eduardo Rodrigues Ah'es - Te-

soureiro. 
Altino A:antes 
Antonio Carlos de Sl\lle~ Filho 
Candido Motta Filho 
Decio de Queiroz Telles 
João Baptista de Lima Figuei-

redo 
Jose áe Moura Rezende 
Luis Antonio da Gama e Silva 
:Manoel H,ypolito do Rego 
Mario Guimarães de Barru 

Lins 
Octaelllo Nogueira 
Roberto dos Santos Moreira 

REUNIOES 
ORDINARIAS 

As reuniões ordinarias da ( ·o
missão Diretora rl'allzam-se às 
terças-feiras, às 16 horas e 30 
minutos. 

EXPEDIENTE 
Das 9,30 às 1J ,30 e das 14 às 

17 horas, é dado o expedleule 
11elo sr. Oetaviana de Mello, di

. · ·· rl~ c-,.,. .. at'l; ~ia. A'ls s~b::t!os 
só ha expe:Uente pela manhã 

~ ·•" 1 (i :u11·:1s, 
um ou mais diretores atendem 
diariamente aos correligionarios. 



fl ORJlTORifl DE 1\JJ\BUCO 
FRANCISCO P ATI 

Q tnlc:rofone ntll,tou a eloiJll!lU<:Ia, e n.ío !Sl!bleve o terrltorlo. • • quand(l 
tlJ$R elt OJJ~~ Utelõmo a ~plo$1-«t $e desse .•• da poe!. 

Quan!Jo, nos comlclos. nos teatros, ra ~ eson.vtdio 5urg4"~m para !i111ll!· 
no :ra.rlamen~. Joaquim N~~obuco &5· Mr o mundo os clarões de up1a nac!o· 
s~a· à. tribuna, produzia·$e, em toda ~n11-Udade noJva, •sslm çomo da poeira 
l!l extensão da pal11-vrli, um "~qovimen· 1mpalpavel dos 'VIllcóes do Mar de Son
to de sensação". Ten!lo e5tudad(l e lle· da so formaram os grande c:Iaróes crê
corado os discursos com antec~ellcla, puscnlares quo cercarun o clobo". 

orador eU.:dava, então, princlpalmen• Em sou Uvro recente o sr. Ce!so Vlel-
ie., da amplitude da voz e da elegan. ra ~ em devidt~ relevo os talen~os 
cla dos Je$to!l. O esforço dl!' memorla tribJJU:clos de Nabuco e registra carl
~ lhe embaraçava, entre~nto,_ os nhosamente o en:uslasmo que as suas 
vcwe da lntellgenoiJ~, Surpreendido, Imagens llterarias provocam na assis
J}O ~~Selo da oração, por um aparte, tenela. O advento rto Minl5!erlo Cote
:M.o ~dia nem ~ serenidade nem o Jipe, em ago$t(l de t885, ln:lplra-lhe um 
fio: - faz!• da ob;eçâo um motivo Pa· disc'Qrso çontra o poder pessoal do lm· 
f& novas e brllh.an:es digress6es. pera.dor, "entre remlnlscenclas blblloas, 
Con~a Humberto do Campos que em o, antevendo a trajetorla das Idéias abo-

1879, n& Camara, defendendo o sufra~o I Uclonlstas e federativas, entre as evo
tmlversa.l, foi Nabuco ~P8rteado pelo I caçóes puritan3s da época de Crom
seo colega Franco de Sa., que lembrou well ". As galerias, diz o biografo llns· 
a oplnláo contraria. de Nabuco de Ara.u· tre, ;&pla.udem-lhe ~~~ lances oratorlos 
jo sobre o assunto. O pai. era •tlr~do sobre a decepção do Brasa. Espcra.va
&Siins contra o filho. O filho, porem, se um amanhecer fremente de asas e 
ainda quo · atln:ltio proflll\damente na eis que surge, com o dia, "p!rturbada. 
sua saudade (Nabuco de Araujo fZ~.le· por essa luz prematura, a vC:ha c:oruja 
cera em 78, am ano antes), este!e~ lllais conurvadora, a c:oru..a. das torres e dos 
uma vez, à. altar• da-s suas tradrçoes de paços, ~ prisões e das sen:alas ", 
parlamentar. Em lugar c!e embarcar- á · 
lhe a V!)J!, ~u-Ibe a. emoção um sen· Era Jo. o Ma'!;lelo Wand~r~Y· barão 
tido lJrlllo à résposta. -Lembrou então de Coteglpe, & velha. cor11,ia • 
a hlstorla do general Leé. Pa~seand~ O discurso ~. sem çon~taç!o pos· 
'llll1 dia pela praia com o filho, viu o 3ivel, um renero lltera.rlo e ten;t de ser, 
seneral que & crianca. tratava de pisar oomo tal, composto com imaginação 1e 
f!IObre os seus passos ·impressos na. a.re!a, com hueiigenc .. ~-, formando um con· 
e que desde esse ~omento compreen- junto veráadeiramente art.sdco. Des~c 
deu o pai que não tinha o direito de que o homem 6C levante numa tn
d&!' 'llll1 passo onde o fUho não pu- ouna., em presença de uma ()amara ou 
desse acompanha-lo. de nm povo, para uar a sua opi.irlã!> 

Nabuc:o perorou: sobre nm assunto poU;;Ico, tem a obn· 
- Por mais movediças que sejam as gação de ser elegan~. claro, preciso. 

areias da poUtZca., · há nelas para mim ll'm discuteo é a expreasá.o do u...1 pen
pl15&da:5 lndetevels, e, se não tenho se• samento por meio de um lnstrumen_.o 
JUJ"-.ntente outras qualidades, tenho no alado, a pala.vra. Multo embora ~~o 
esplrtto bas~nte Isenção, no ca.rater seja :p,roduzido co~ a preooupação oo 
baatante desinteresse, para não me afas-~ f•car , a verdade e de\e querer 1Mpres
ta.r do caminho que me está traçado! siona.r ou empolgar. Sabiam disso os 

São constantes, na sua. oratorla, a.s homens da geração de Nabuco. Fala
refe~nclas de earllter Uterario, pro· vam, porlsso, com apuro de forma, re
vando, assim, a (IM cultura e a graça qu.n:es de Imaginação e reminiscesu:;as 
4o seu esplrlto. üterarlas. 

Em 1885, na Camara, falando em Essa é, allá.s. a crando tra.dlção par-
nome do "Partido Abolicionista", pro- lamen..ar, nos velhos pai~ da Europa, 
nuncla quatro discursos, "quatro vito- _a começar pela Grã Ure;.a~a. E~u-

1 rias (escreve o sr. Celso VIeira) mode· ~war os mais famosos politicos br.ta
ladas por esse Verbo com o domlnlo rucos equivale a nomear os mais famo· 
absohito ··do pensamento e da Ungnà.· sos oradores. Deus tem permitido ao 
rem". No ffna.l do prime:.ro, proferido mundo contemporaneo ouvir e apiaudir, 
no dia 3 de julho, há e!!ta remlnlscen- por exemplo, a palavra de Cburchill, 

j e::& feliz: - " ••• em todos os pontos cu.. os discursos, duran~ & ultima guer
:fdeste pafs bate hoje o eora.ção aboli• ra, fer.am tanto qua.n;o a polvora dos 
J:!fonl5ta... que ele não rompa 1111) ~ canhões e dos bombardeiros. 

NOTAS & COMENTARIOS 
O CASO 
DA REFINARIA 

Já não há duas opinilles a respeito 
das reflnarla.s de petroleo que se cogita 
de Instalar no Brasil. Enquanto a ex
ploração do nosso "ouro negro" não 
atinge proporçlles rea.lmente economi
caa e nl.o se localizam novas ja.zldas 
DO terr1tor1o nacional - riqueza adnú
Uda em tese mas at6 hoje perdida 
DO limbo dae co1saa Jrreellzadae - há 

forma prattca det&5 
dentro de llOI!I!U trontelraa, do oJeo 
crú !mportado. 

llat a ld~~. hoje v1tor10118., de umas 
tanta.s re!lnar!M, uma da3 quats já 
enoomenda.da na. !"rança pel() g()verno 
!ecleral. Todavia, observa·se agora, da 
parte dos poderes de. TJn!áo. certa de
~tenta.ção indis!arçavel no que diz 
~espelto à !ooal!zac;ão dessa importante 
Usina.. Falou-se pr!melro no :Pará. como 

~nto ideal para o Cometimento. 

' 

Antes de mais :nada, pondere-se que 
o Rio de Janeiro é uma cidade de re· 

I creio, de tlsionomla burocratlc~Jo multo 
acentuada. As industrlas aue nela 
germinaram ultimamente não ·lhe rou
oaram este carater antigo e tradloio· 
nal. Não tem, de resto, atrás de si, 
um mercado oonsumldor como o Esta
do de São :Pawo. que se carateriza pe;o 
vulto industrla.l. pelo alto desenvo•vt· 
menta oomerclal e por ser a maior 
concentração demografica do pa-is -na 
atua.Uda.de. Justiflca-so, portanto, o 
ap6lo telto pela Asaembléia Leg1alat.va, 
para que .. ~ em eantoe ou cu;,a,.. 
tão a re!inarjj de pmoleo adquirida 
pelo governo federal, apêlo este dirigido 
diretamente ao , residente Dutra. Acer
tará o chefe da. nação se ouvir a. voz 
de São :Paulo. 
~ 

O ~vernador do Estado resolveu 
dispensar, a. pedido, o sr. Eduardo :Pal
merl() d() cargo de dir-<:tor, substituto 
de. Departamento do Arqulvo do Esta
d() e nomear p.ll'a exercer aquele car-
o interinamen ra.l Fr n. 

CORRF!TO PAULISTANO 

/ 

O IMPERBTIVO DOS ENTENDIME TOS 
Tanto o discurso do sr. Artur Bernar~ 

des como o do sr. presidente Eurico Gaspar 
Dvtra, durante a visita das bancadas parla
mentares congregadas, representantes de 
Minas Gerais, põem em grande r~levo, como 
indispensavel à sobrevivencia da democra
cia, "o imperativo dos entendimentos". • 

Declarem o sr. Artur Bernardes. do P. 
R., que é pensamento dos políticos mineiros 
"condicionar Cl ambiente politico do país 
para a realização de uma jornada sem re
presalias, de uma peleja sem despojos, de 
uma campanha sem ruínas"- Quanto ao sr. 
presidentfi! da Repqblica, recebendo ns par· 
lamentares de Minas, nã0 ~ó se congratu
lou com eles pelo acordo partidario co:r.no 
salientou, de olhos postos no exemplo do 
mundo, a importancia e a necessidade dessa 
concentração de força.s, çomo consequenci:l 
da copcentração de interesses e ideais. E', 
disse s. exc., aquilo a que se dá o nome de 
"imperativo dos entendimentos". Esses en
tendimentos têm por fim evitar o desgaste 
das forças políticas por força de "contendas 
estereis". 

Ninguem contestará a oportunidade de 
tais referencias ao congraçamento dos par= 
tidos políticos no Brasil. 

Não são poucos os perigos que amea
çam, entre nós, a existencia e o funciona
mento do regime democratico. De um lado, 
as forcas subversivas do mal, sob a egide 
de ideais contrarias às nossas tradições de 
estabilidade do lar; de outro, a demagogia 
dos individualismos excessivos e extrava. 
gantes. Tanto compromete a dem0cracia a 
campanha insidiosa das primeiras como a 
campanha espetacular da segunda. As po• 
sições de comando, numa democracia con· 
valescente, têm de ser conquistadas pelo 
voto, e não pelo suborno. Subornar cons~ 
ciencias equivale a corromper o melhor ca
pital do Brasil, que é o carater dos seus ho
mens publicas. 

Tem-se dito que a democracia quer a 
luta, à boca das urnas, e que uma campa
nha eleitoral tem· de ser, porisso mesmo, 
uma competição de valores.-

Vale a pena meditar no que existe de 
malicioso, à boca de inimigos do congraça
mento politico·partidario, nesse apego à ra
z~o histotica. A luta democratica não pre
cisa desfechar-se necessariamente à boca das 
urnas; pode ser combatida nas ante-salas 
dos partidos. Um acordo não 'é uma ren
dição. Pelo contrario, é uma conciliação de 
forças. Só entram em composição amigavel 
forças iguais. Sendo varios os partidos que 
no Brasil procuram coordenar a opinião pu
blica, e possuindo quase todos eleitorado pro~ 
prio, o que se quer é a concentração e não 
a dispersão de esforços. Deixando de lado, 
naturalmente, as correntes antidemocraticas, 
agindo ostensivamente ou à socapa, tod.as as 

outras visam o poder político, para a defesa 
das instituições. 

O congraçamento das forças politicas de 
Minas é uma advertencia cujo sentido não 
passa despercebido aos que acompanham a 
marcha dos acontecimentos politicos no 
país. 

Leia-se, efetivamente, o discurso do pre
sidente do P. R., sr. dr. Artur Bernardes. 
Nele se fala no perigo de uma luta a ser 
desferida "em arena política extremamente 
fragmeptada e com choques prejudiciais à 
consolidação do regime". Fala-se nele na 
necessiqade de "uma jornada sem represa
lias, de 1,1ma pelejá sem despojos, de uma 
c3.1-npanha sem ru:inas". A :preocupação é 
salvaguardar o regime, evitando que as. po
sições supremas sejam tomadas de assalto 
pela demagogia. O acordo' não é um recuo. 
Só os charlatães da democracia, isto é, só 
aquele~ que deveriam ser processados por 
exercido ilegal da democraciª, temem con~ 
jugar esforços ~ interesses em '9eneficio da 
tranquilidade nacional. 

Não é inadequado nem excessivo o elo
gio feito pelo presidente do P. R. ao espírito 
de concordia do sr. presidente da Republica • . 

No alto onde se encontra, tendo doBra
sil -qma visão verdadeiramente panoramica, 
sabe melhor do que nós o sr. general Eurico 
Gaspar Dutra o que convem e o que não con
vem ao funcionamento do regime. Se desde 
o inicin do seu governo se empenhou naqqe~ 
la obra de concordia a que alude o sr. Ar~ 
ttn Bernardes é porque sente o solapamen
to da democracia. pelas forças do mal. . Ex
plica-se, por essa forma, a relutancia de s. 
exc. por certos contatos .políticos ou parti .. 
darias. Não lhe tem passado despercebido, 
no arroubo dos que enchem a boca çom a 
necessidade das lutas eleitorais, o interesse 
subalterno da conquista do poder para :sa~ 
tisfação de ambições malsãs. 

Falou o sr. Artur Bernardes em "insti~ 
tuições renascidas". Renascemos, com efei· 
to, ha pouco tempo, para a vida democratica . . 
_Somos uma democracia convalescente. Te~ 
mos, porisso, o dever de evitar recaídas, sem
pre funestas. Temos a obrigação de evitar, 
por meio de acordos e entendimentos, que a 
dispersio de forças possa favorecer aos que 
contam efetivamente com ela. 

Notar-se-á que a estrategia dos q1,1e ten· 
tam protelar os entendimentos sobre o pro
blema da sucessão consiste exatamente em 
dividir, corrompendo. Dividir é separar. 
Fazer acordo é resistir ·ao esfacelamento. 
Poclem os partidos unir-se e comparecer uni
dos às urnas. Não ha nisso, para a demo
cracia, diminuição ou desprestigio, Há, pelo 
~?ntrario_. para os que relutam e fogem ao 
1mp~rat1vo dos entendimentos", menor pro
ba~lhdade d~ vitoria, o que corresponde a 
mruo; garantia, para o regime, de sobrevi~ 
venc1a. ____________________________ ....._. ___________ _ 

~~trlbulção ao prestigio do Direito 1 d~ embarque, na homenagem que a 1 da sua eloquencla e _o seu;orestlllio_ 

Sabado, 20 de !gosto de 1949 

POLITICA DE GUERRA 

[onsidera~ões estraJegitas sobre 
a defesa da Europa Otidental 

MEIRA MATTOS 
A recente visita dos chefes de Esta- camente ln;le~a, n!3 &~nda abso!'t .. 

do Malcr dos Es(.ados Un.do~ aos pai· tameute aos povos continentais do 
ses da. Europa Ociden:.a.I, e o con .a:~o Ociden:c europeu. E:es não a ace: .. 
que tiveram com os comandos encar· tam o nem l\ poclerlam aceitar. Ser:ll, 
re;ados da conoepçio e da organ'za, s!mp!eamen·e, ren11nc!ar a defesa do 
ção da defesa das n:J.ç3es slgr;tata.r:&s 1 seu territorlo. entreJ:'a-los se:n u es-o 
d9 Pacto de Bruxelas, ult;mamente forço maior de defesa iJ. vor em do1 
amplla.do pe.o Pao~o do Atlant'eo Nor- Exercltos comun!$t~J,s. 

te, velo trazer multa lu3 sotre os pro. Entre os continentais ha dua:~ op!~ 
b!emas estrate;:-lcos que estio sen~o nlões sobre onde deve ser eJta~e:e~l
encaraüos pe:os respon3avels pela ISfl· da a linha defensiva destinada a bar~ 
JUrança do mundo c':emoerat!co. rar 0 ataque oov:et:co. Uns, os ma.'t!l 

Um ld:la. fundamental, at~ que pa- otimistas, a querem no Elba, outros. 
reco aceita. por tol!os, f:cou a.:leenta.- a vêm no Reno. Di;:-se quo o gen. 
da; a pr:melra. Unha de defesa das De Lattre de ')'assigny, chefe do Es .. 
tlemollraclas cclrlcntals ser!i eJtahe'ecl- ta.do Maior dM Fcrças Terrestres d& 
da p.o continente e1lrcpeu. Isto deo1- un:ão da Europa oc;den~al é um de .. 
dillo. vc!o pâr fim a uma. .lon:;-a d!s- 1 tensor lmper~errlto da llnh:~. do E:ha. 
cussâo en!re os chefes m lltaros da E que os norte-ame:-icanos, que at6 
Jn;:ia.!erra, França, Ho:a.nd1. e Lu· então figura.vam como meros obur .. 
xemburgo, reun~dos so:, a ação co~rw vadores, mas que, a~ora, depo!s dJt. 
denadora. de l\:lontgo~qery, n:> Cas.e- asslnatura do Pacto &o Atra.ntico ~7or .. 
lo de Fon~a.:ne"!l\eaux. Sabe-se que te passaram a, ter voll ativa 110 pro .. 
entre eles havia duas cor~entes: uma biema estra!e:;-lco da de:esa da L...ro., 
que julgava lmposslvel con~er, no con. pa, IIPIIJam pe:a Unha do Repo. 
t!nente europeu, uma ofensiva. dos t . 1 
vermeihos, em vista do que propunha Po~_o que, çomo menc.o?mos ~c Q 

que 05 princ·p:liS recursos cU defe::a ma, Ja ~a um acordo quan,o ào p.n., 
fossem reun!dos nas DhJ.s Brltanlcas; to de v1sta de 11ue. essa Unha dte de., 
outra que Insistia na. possibilidade de j fesa. deve ser estabe.ecida no con .inen., 
aparar 0 go' pe do lmp::rlalfs.."!to sovle· te europeu (conforme se deduz das de"' 
tlco no continente, ne;ando-Ihe assZm c:ara.çóes do ge~. ~radrey ~epols dCl 
a c:onqulsta. do Oclden~e eu<ope-:t e sal• ~eu regresso a.o~ Es~~o~ Un.c.os) ve .. 
vando varlos povos dos hor;·ore:s de )amos. perfun;.orla.men.e, q1lals .~t~ 
nova lnva.são totalltaria. En:re os prl• vantagens e desvanta1::ens :::_p.rere"'l a~ 
melros, como 15erá faell de ~ dcpro· das por essas duas Unhas do Elll<l:o 
ender figuravam os ln~leses e n:> rói e do Reno. 
dos s~gun~os os fra.nc~s e os povos A l:nha dq Elba está aproxlma~a. .. 
continentais. mente a 400 ltms., a leste da do f-eno. 

Sitna•!!e muito proximo a fronteira. 
O ponto de v~sta desposado P?r V&• en!re a zona· de qcnpl!.çáO britan:cm 

rio~ chefes mlhta.res in:;leses, <.e '!ue e sovietlca.. Se for defendida asse
sena perdido todo o t;sforçD defens1v? · gura.rá aos 8 t;a!los ocidentais a posse 
concentrado no contme~te, dado a do vare do Ruhr, a mais rica reg'ãe> 
h;capac!dade das pot~no.a.s ~emoc~a.· Industrial da. Europa.. Sob o ponio (:e 
t.cas,_ ainda não co:np.etame~.e res:a· vista es~rategico é a rnha que mec 
belec1das, de conter um posSlvel l!'o.pe lhor favorece 0 es:a.be:ecimento ee 
das podero~a~ forças do Jl!lllt:'nsmo um sistema defensivo con;,'unto Çue · 
f?.oscovita, ref.etem a mentahdao.e ml- venha en:rlol:la.r os Interesses de e;e., 
h.a.r dos lngl.eses. A Inglaterra baseou gurança de todas as potencia.s sl.'lnf .. 
sua .estrate;Ia mundial na. crença da ta.rias do Pacto do Atla.ntico NorZo.· 
invenclbilidade do poder marltimo. No Deveras, pro!op~ada para o :sul, a.tra. .. 
:secu o passado, maniendo-se fiel a vés das montanhas da Boemia oe do~ 
essa cre_!lça •. e.tca.nçou e:eu apo~eu co- Alpes Jullanos, a Unha do Elba for .. 
m~ naçao r.ca _e poder~sa., Neste ~~~ marla um loll!:o arco de clrcu:o, ve:-... 
cu.o, por. oca.slao do J!r,me.ro co~fl:· dadeiro clntu'r~o defens;vo, abrlga.nde> 
~ nlUllcl•a~, ~eu poderio nava~ anda no seu lnter:or todos os aliados (Ql 
potie contribui!' ponderavelmen e pa.~a. Pacto do At!antico Norte. Este oein• 
a vitoria. fi'!al dos allado~, embora !':;,o turã.o se fosse extemildo ainda mal~ 
fosse deots1v~. Dur.:::.noe a ult1m•a para 0 eul e leste, poderia engf;o .. 
guerra, entre.anto, ficou sob~jamen.e I ba.r no mesmo s:stema defensivo a. 
provado _que some!'t~. o ~om nl~ dos Grecla a Turquia e o lrá. Como ve• 
mllres na.o ga.rant;ra _ma.s a v;tor. a mos, sob 0 ponto de vista estrateg-lco. 
numa guerra de ex.ensao universal. Os a t;nha do Elha é a que ofe:-ece a; 
prop~los i~g!eses deviam ter u, çon- vantac;em de poder circunscrever nu::n 
vencido d1sso, dado ao papel re.evan- grande arco todos os aliados Oclden .. 
te e vital para. a p.a.çao • q~e c:~ube tais. Apresen:a, porém, graves in~ 
à sua .R.A.F.. .Mas a men.a.ldade do convenlen:es. E' multo lcJl.:l'a, por .. 
dom!ruo do_ pod~r naval, criad~ra do tanto vulneravel e d!fleil de ser man .. 
enorme, e n qulss!mo Imperlo ~r.tanlc?• .

1 

tida na. sua in!egridade; está mu:tc 
exis~n.e ha ma1s de um secu o, e a.l .- proxlma, encos:ada. mesmo às reg-liics 
men.ada p~los mais ~onvincen .es ~:u· ocupadas pe:os russos cn1e fl:aráo a~ 
cesso~ polit.cos e militares d~ passa- bases de apolo à sua ofen:s:va. 
do, na.o se p:lde a.pa.~ar do esp1ri o dos I . d 
admiravels pa.!rlclos c':e Churchlll da A b~ha do Ren.o, oferece a rran e 
no!te para o d!a. o fn~lês cr:ou uma oonve~encl~ de es.a.r_ a 500 km~ •. apro .. 
etlc"en!lsslma. aviação militar com 0 ximadamen.e das ba.es de pa.r.1d:t ~: 
pensamento na sua grande marinha I ofensiva. Se o espaço compreendi: 
de guerra. Seu entusiasmo pela ae:-o· entre os vales do Elba _e do Reno ~ur 
nautica era por a.:tn:Io que ela re..,re· preparado para u:na nç:!.:J rctardado,a,. 
sentava como for""- au•dlla.r e · côm. por melo &e reslstene!as loca.ls. destrui"' 

,... • - d pon ·es e de ferrov1as lanya.~ plemen:ar do poder naval. Os acon- çoes e · , , de' ca:n J!l 
teeltt:entos, na ultima gue~ra. 05 obrl· mentos de obs.a.cu.os , e . . P 
garam a pensa.r de maneira.' diferente minados, o lnv~sor tera a ve.oc•da4e 

it d f de sua progressao llmitarla e, ao che~ a respc o a aeronautlca, orçando-os • ·en•·I·· d·o Reno ~er· .._ 
b' • • ~1 b gar as m<Lrgens or. ..... ~ • ., "" a encarar os pro .e!Das e~.ra..~ .. cos so obrigado a fa=er uma parada a filu 

outro prl~ma e, fell;:men·e, e es pude- de concentrq,r seus meios p:ua o a:a~ 
ram con.a.r com essa fcrmldavel R. que principal. Duran:c e~í.e tempG 

I 
A. F. para a. defesa de suas !lhas e 1 ganho pela defesa, 0 efeito da. surpre~ 
depois para o apolo das, op,era,ço::s ter· J sa. do ataque terá de~apa.reeldo e a. 
~,~e~ ~~-~~~~0~..,~~,r~..::!':~:~·--ai~~ I aviado · d ntaria com z opo .. 



- ji ~;há, -d~~-;-~~niêles ~ respeito 
das retinarla.s de petroleo que se cogita 
fle instalar no Bras!l . Enquanto a. ex
~oração do nosso "ouro negro" não 
atinge proporções realmente economi
ca.s e não se localizam novas jazidas 
mo terr1tor1o nacional - riqueza adml· 

acentuada. As ffiâustrias aue uela I 
germinaram ultimamente não -.lhe rou
oaram este carater antigo e tradia!o
na.l . Não tem, de resto, atrás de si, 
um mercado consumidor como o Esta
do de São Pawo, que se carateri:;;a pe~o 
vulto !ndustria.l, pelo alto desenvo,v!
mento comercial e por ser a maior 
concentração demografica do pais .na 
atualidade . Justifica-se, portanto, o 
apêlo !eito pela Assembléia Legislativa, 
para que se sltpe em Santos ou cu~a
tão a refinariá de pe'troleo adquirida 
pelo governo federal, apêlo este dirigido 
diretamente a.o'tlresldente Du~a. Acer
tará o chefe da nação se ouvir a voz 
de São Paulo. 

v a1e a pena 1nectttar no que existe a e 
malicioso, à boca de inimigos do congraça~ 
mento politico-partidario, nesse apego à ra~ 
z&o historica. A luta democratica não pre~ 
cisa desfechar-se necessariamente à boca das 
urnas; pode ser combatida nas ante-salas 
dos partidos. Um acordo não 'é uma ren~ 
dição. Pelo contrario, é uma conciliação de 
forças. Só entram em composição amigavel 
forças iguais. Sendo varios os partidos que 
no Brasil procuram coordenar a opinião pu· 
blica, e possuindo quase todos eleitorado proQ 
prio, o que se quer é a concentração e não 
a dispersão de esforços. Deixando de lado, 
naturalmente, as correntes antidemocraticas, 
agindo ostensivamente ou à socapa, todas as 

por meio de acordos e entendimentos, que a 
dispers:io de forças possa favorecer aos que 
contam efetivamente com ela. -

da em tese mas até hoje perdida 
Umbo das coisas irrealizadas - há 

forma pratica de economizarmos 
ola.res e reforçarmos a nossa receita 
ambial. E' ela a da industrialização, 
entro de !10111188 fronteiras, do oleo 

1m portado. 
l)af a idéia, hoje vitoriosa, de umas 
ntu retinar!a.s, uma das quais já 
comendada na !"rança pelo governo 

:!'eQ&al. Todavia, observa-se agora, da 
parte doi5 poderes da. União. certa de
~1entação indis!arçavel no que d1z 
respeito à localização dessa !mportante 

na. Falou-se primeiro po Pará como 
o ponto ideal para o cometimento. 
Razões? A vizinhançe. relativa dos 
pOÇO$ produtores da Venezuel~k Mas 
outros motivos, sem duvida extrema
!!lente ponderavels, m!litam contra a 
I!ISCOlha. 

-o---
0 g~:>vernador do Estado resolveu 

dispensar, a. pedido, o sr. Eduardo Pal
mer!o do cargo àe diretor, substituto 
d{> Departamento do Arquivo do Esta
do e nomear pll'a. exercer aque1~ car· 
go, interinamente, o dr. GeraldG Fran
ça Guimarães. 

RUI BARBOSA 
EM HAYA 

O petro!eo re!!nado evidentemente A Academia de Direito Internado· 
teria que ser conduzido para os gran- nal de Haya, instalada no Palacio da 
des centros de consumo do pais, e estes Paz, prestou homenagem à memoria 
se s!tuaiit todo$ no Sul, do Rio de de Rui Barbosa, na. Sala de Exposi
Ja.:neiro e São Paulo par~t batxo. Ora, ção das Conferencias de 1899 a 19J7. 
o transporte das lindes' !Setentrionais 1 Houve discursos e exame de todos 
para ponots opostos da costa bras!leira. oS' documentos relativos à participação 
!!Ó poderia encarecer o produto. Ago· do grande bras!leiro no conclave in:er
:re, se~do ISe noticiou, o Conselho N11.- nacional de 1907 . Um professor tran· 
clonal do Petroleo teria optado pelo cês, catedrat!eo de Direito Internacio
!Uo de Janeiro como o local mais con- . nal da Faculdade de Direito de Paris, 
veniente p(l:l'a a Instalação da refina~ : evocou. em reminlscenclas pessoais, as 
ria em projeto. Mas bá muito o que grandes batalhas sustentadas pelo de· 
ss discutir nessa. preferencla. jlegado bras!leiro no Riderzaal e sua 

Notar-se-á que a estrategia dos que ten~ 
tam protelar os entendimentos sobre o pro
blema da sucessão consiste exatamente em 
dividir, corrompendo. Dividir é separar. 
Fazer acordo é resistir ·ao esfacelamento. 
Pod~m os partidos unir-se e comparecer uni~ 
dos !"-s u~n~s. Não ha nisso, para a demo~ 
crac1a, dumnuição ou desprestigio. Há, pelo 
contrario. para os que relutam e fogem ao 
"imperativo dos entendimentos", menor pro~ 
habilidade de vitoria, o que corresponde a 
mruor garantia, para o regime, de sobrevi~ 
vencia. 

--------·---·--------------·-----
alta contribuição ao prestigio do Direito · do embarque, na homenagem que a I da sua eloquencfa e do seu prestigio. 
Internacional. colonia brasileira ali domiciliada lhe Estamos nos aproximando cada vez 

A 20 !le maio de 1907, antes de pã:r- prestou, assim resum4u as conclusões I mais da data comemorativa do primei· 
I tir para Haya, fo! Rui Barbosa home· de Haya: ro centenario do f:eu nascimento. Con· 
'nageado no Rio com um banquete. 1 "El~ mostrou aos forte~ o papel ne- 1 vém, por Isso, ir recordando, desde já, 
AgrlJ.decendo, e!ltáo, as palavras e os · cessar•o dos fracos na e.aboração do I os serviços mais importantes que e:e 
votos do senador Pedro ve:ho, disse Direito In:ernac!onal. Ela adiantou I prestou ao Bras!! e ao mundo, !Obre· 
ele que nil.o se sen~la com torças para as bases da. pacificação internacional, tudo à Amerlca. A homenagem do 
arcar com a imema re:;ponsab!lidade evidenciando que, numa asse:nbléia 

1 

Palacio da Paz, em Haya, realizada no 
que o governo da Republica lhe puõera. convocada para crganizar a paz, nlo dia. 8 ultimo, pós em relevo a sua obra 
nos ombros . Sentia-:e, p:1rém, estl· se podem classificar os votos segundo e a sua figura de campeão do direito 
mulado p~la nossa tradição e pela nos· a importancia. dos seus elementos de ' dos fracos. 
sa h!storia, pois era o ~ras!l um pais guerra. Ela reve:ou politicamente ao -o----.,.-
in!enso à guerra, simpatlco aos juizos mundo antigo o novo mundo, mal co· Pelo governador d:> Estado foi ass!· 
arbitrais e sem outra ambiç:lo "senio nhecido a si proprlo, com a sua flslo· nad·:> decreto abrmdo, na, Universidad:! 
a de retribuir em respeito às Repuhll· nomia, a sua independencla, a sua vo- de s;i.o Paulo, um credito es~cial de 
cas suas irmãs o respeito que lhes me- cação no direito das gentes". • ~c~rr~:o d~s~~~~~: ~e~~~~~~a~ 
recer". Eis at, em sintese traçada pelo pro-~ ç5.o das óbras de adaptação do predio 

Em outubro já estava Rui de regres·j pr!o Rui, as ccnquistas do Brasil em destlnadv à Faculdade de Arquitetura 
so ao Bras!l. Falando e:n Paris, antes Haya, por intermedio da !SUa erudição, e Urbanismo. · 

te e vital para a naçio que coube I 'í~~- A.J,'i-~sen ' a, 
à sua .R.A.F.. .Mas a :men!a'.ld<!de do t'onvenlenle:s. .E' multo lcn:;a, por~ 
domlruo do_ pod~r naval, crlad~ra do tanto vulneravel e d!fioil de ser man .. 
e~ormef e ru~ulss~mo Imperlo ~r1tanic?.

1
. tida. na sua ln~egridade; está mu:tc 

exls~n.e ha mats de um secu 0, e al.- proxlma, encos:ada mesmo às re:;iúes 
men.ada p~los mais ~onvincen . es tU• ocupadas pe:os russos cnie fl=arão al!l 
cesso~ po!it.cos e mll1tares d~ passa- bases de apolo à sua ofe~va. 
do, nao se p:~de apa~ar do esp1rl o dos I 
admiravel:s pa!rlclos C:e Churchlll da A linha. do Reno, oferece a grande 
noite para o dla. o fng-lês cr:ou uma oonven:encl:" de es!ar a 500 l•m~ •. apro .. 
eflc'en~iss!ma aviação mllttar com 0 ximada.men.e das ba:es de par.1d;l ~e 
pensamento na sua grande marinha I ofensiva. Se o espaço compreendbe~ 
de guerra. Seu entusiasmo pela ae~o- entre os vales do Elba _e do Reno füt' 
nautica era por a:Ju21o que ela re11re- preparado pa.ra U:>ta aç;J.:J retardadora. 
sentava como torça au'<Uiar e · c~m- por melo c!e reststenofas locais, destruJo 
p!emen~ar do poder naval. os acon• çóes de pon :es e de ferrovias, lança-o 
teoln:entos, na ultima gue":T&, 05 obrl· m~ntos de obs!acu:os _ e de . ca~p:r$ 
garam a pensar de maneira dlferen!e nunados, o lnv~!or tera a ve.oc1dade 
a respeito da a.eronautlca, forçando-os de ~~~ progressao _ llmi?da e, ao che~ 
a encarar os problemas es!ra!eglcos sob gar a:s margens or1enta1s do Reno ~~:!. 
outro prisma e, feli::men!·e, e'es pude· 

1 

obrigado a fa::er uma paradl. a f;m 
ram con!ar com essa. for.nlda.vel R. de concentr11-r eeus meios pa.ra o a!ao 
A. F. para a defesa de su:r.s Ilhas e 

1 
que principal. Duran!e es:e tempG 

depois para o apoio das operaçó::s ter- 1 ganho pela. defesa,_ o efeito da 1Surpre~ 
restres dos aliados. En :retan!o, aluda. sa dl! ata!lue tera. d~~apa.recldo e a. 
hoje. a estrutura mUltar brl:anica está I avl~çao aha.da contarlll. com a op51r .. 
assentada. no predomlmo da força na· tun.dade necessa:rfa. para atuar ~oJrfl 
vai. Sua. qua.:idade de nação mari~i- essa$ col~nas mvasoras e gran~~ 
ma justiflc~~o p:enamente este fato A I concentraçoes e arra· a-Ias, inclust;;c 
visão estrate;;-lca de seus estadista~ e · peto bombardeio a.~o:n:co. A linlla. de 
chefes militares, não pode de:xar de Reno, ená'e~an :o, traz a gran::e 4csQ 
ser lnfluenclada pe!a mentalidade Vl1;ntagem de .al:andcnar 5e;l! de!~ :a1 
acentuada.:'llente naval de seu gl-ande Dmamarca, entre:;ar ao 1nbmgq a 
povo, produto de sua geograf:a e '"e 

1 
maior parte do terri:Orio da Holan;a, 

uma tradição gloriosa. Pôr Isso, c deixar a. N orueg!" ~em, o t:anco, exQ 
quando levados a decldlr sobre um po:sto. Poueria cn.re.an;o ser pro.~nQ 
problema estrategico, é Io~ico que os ga.da atra.v~s dos Alpes su:ços a fi:m 
in;le~es dêm sua preferencla a. uma ~e englo!;ar tambem a defesa. da. Ita. .. 
~olução predom'nan:e nA-val - estl- lWJ.. 
mam e!es que a unlea Unha de de- Todas essas considerações, :por ce:-fo. 
fesa t:az!aZ de conter o l~pulEo ofen• Jrão influir no espirito élos chefes m i· 
sivo dos vermelhos é o Canal da Man~ lltares que no fu ~uro Co:nltã de De~ 
eha, e que por Isso a totalidade dos fesa do Pac:o da Atlan~ico Norte, que 
re::ursos de defesa dest:nados à Eu- brevemente e:stará. Jns!alado, terão que 
ropa deve ser acumulada nas Dhas optar por uma soluçio que servirá le 
Britan'cas. base para a es~ruturação do 15iste.ina; · 

Como é natural, ta! solução, tlpl- defensivo oclden!<j,l, 

JBmAPITANGA. que hli de flgu~ 
1 

no, em lteclfc:, ~lndlt. estudante, à. d_e~ fd!oma c!e Renan, lia pouco os autores Rui f~l prQdí3'fo de erudição, ";nle 
- rar na hlstorla da. Educação, por fesa de nm escravo, o P!tto Tomas, c o portugueses e nunca foJ purista. verbal,· " mo.nstro" de tl-abu.lho, escrlw 

ter ensinado y primeiras letras e apll· tambem- castigado a gaJes perpetuas N A B u . . E, R. u. I "4"f:tss::.ngana", uma. pagina Imortal tor -torreneial, advogado in~mparave!, 
· e~do 

0 
met.odo Castilho ~ Rui &rbo· por ter sido o assassino do seu 15enhor. da nossa !iteratqra, foi prlmitivamen• oa.mpeão da. justfç;t e da Uberd&de. 

a, annnei&va, no "Correio Merea.n- Esse 15entl!nento de ternura para te e:serita em francês e par ele tra· Ma.s, arrastado pela. pa.lxáo pa.rti:laria>, · 
tU", que 

0 
menino, filho de João Bar- com 05 humildes foi o que determ!- d.ut<!da. Nabuco era rico de Imagens, provocava odios e prevenções. Laura> 

'bosa de Oliveira, de cinco anos de 1 nou a &nteclpação ·da. estréia de um pintor da na.tureza, como no-lo MuUer, t;:ue sempre o co~bl!.tou, um 
!dade~ er11. 0 malor talento que eonhe· Rui Ba.rbosa., como advogado, pa.ra ar- ANTON 10 GON'f!JQ DE C, A ~V A L~() revela com a descrf~ão das paisagens dos uus lnfern:r.dos, não !llCJ'ece .tãc 
eel'a, em trinta anos de :magisterlo. rasta.r, à, barra do Tribunal, uns po· tt t.~ .. t+ do Petrc:paUs, Enf:ln, um ático, nm rigcraso supilclo, desenhado, eolllO .c 

Um outro professor, o barão de tentado fora.gldo que ma.culara a hon- DISCURSO PROFERIDO ONTEM NA FACULDADE DE DlltElTO DE este!.'!.. foi, por uma pena embebida em feL 
. Taut:phoeus, de :;a.ber enolclopedlco, e n de uma orfã.. Lcdor dos classtcos portu~el5es e Batista Pereira t'nten:!e que nesse re~ 
que fôra reitor de um co!egio. em Frl· Rui Barbosa. e Joaquim Nabuco SÃO PAULO POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES· DO C~+i'tENf\RlO dcs dfclonarlos, em Rtfl os perl~dos trata Rui sobrepujan a Saint-Simon, 
bur&"O, esorev!a ao :senador Nabuco de tentaram a poesia Inspirando-se e!!! são lon;os e se desdo)bra.JU ollnlentos. ao descreve:c o co.rjc~l Dubols. As me~ 
Araujo que o filho era. um talento temas patrlotlcos. ' Não tiveram, po- DO NASCIMENTO DE JOAQUIIH NAUUCO Nil nw.r, cuja !menslttao mouiormente merla.s de Sa!nt-S!m(}n, public~das 
tran1cedente e nunca tlv:era outro alu- rés, 

0 
dom do versó. A poesia era per· conflgõll'a. a. amt~Utude universal do qllllSe do;s seculos dep:~!s de e3crltas. 

illO de ta~ta inteligencla. 5oniflcada. em Castro Alves, 0 sol que • ISI:U gellio, bu:cttva quase eempre Rui !:.inda. provocam · :protestos dos descen~ 
Não se enganavam os argutos edu- na divina arte os ofuscava. !leus deveres, a consclencia dos 15e115 mento abolicionista ao Rio Amazo· .. No fundo, Rui é republicano e eu sou as metaforas fulgurantes da sua elo· !lentes dos retratàdos. O mesmo tem. 

cadores. Se Rui Barbosa, abso~vldo "Poesia e Dfreito", 
0 

dlstlco desta 1 direitos. nas. mona•·quJsta", Nabueo, mena.rqulst.'i quencla, c e harmc-n!a arrebatadora acontecido e ha de suceder cem os do3l 

1105 
livros, con:Julstava do marqu~s de casa. CÓmo explicar, então, a fama do _Em materia.. rell~losa., pagaram o A a.bolição foi feita, com a slmulta· per sentimento m:al, ainda sofr::u a dos seus perlodos dir-se-la. ca:lcntlada p~rfilados d:J Rui, quando se Irritava~ 

Santa Cruz, 
0 

arcebispo da Bah'3:• a estudan!e, que não recitava estrofes tr1buto do secu1~ e o da juven~ude Ir· ne:dade d:~. açiio de tres "~piritol': u influencia c!e Bagehot, que doutrinava pelo ritmo numeroso das vagas. com os po!itl::os que r:eg:J.vam o seu 
medalha de ouro no co~eglo Ab1Uo, cantantes como as de Castro Alves e revere~te. Rui u~ve•tla ~esabr1da.men- po!itico, o revo:ueionario a o de go- a superioridade do governo de gabinr.t~ Nabuco, de cultura menos amnla e genb ou fingiam uesccnlleter os seus 
Joaquim Nabuco, 0 discípulo amado não pugnava as armas do Direito com te con.ra a lgrela Catohca e o poder verno. O primeiro, de Nabuco, com os i inglês sobre o sistema presidenclaJ pro~ução m~ls sistematizada. e dê ex- serviços à patru, da qual fôra cons~ 
daquele professor de Gre~o, não so- a segurança. de um Rodrigues Alves temporal do :""apa, e .o teu tompan_!Icl· seus satélites: André Re~ouças, a.nterlc~no. · tensiio menor, era uma indlvldualida· t.ante apab::mado. 
brepujava a Rodrigues Alves, no Jn· ou de um Afonso Pena? r~ eompare.Cla a mmde às eonfe,en· Gusmão Lobo e Joaquim S~;rra; o se· Titanlea a luta que Rui travou eon• de mais harmonicsa. Os seus julga· A Fac!!ldaue lle Direito de São PauQ· 
ternato D Pedro n, porque, no de· c1as maçon.cas do largo do Lavradfo. gundo, de Patrocínio; o terce:ro, de tra. o Gabinete Ouro Preto, que pr<l ·1 mentos revestem-~e de polidez, de se· lo orgulha-se das seus dois gr:tndel>l 

, +o de Vieira Fazenda, pouco E' qne, no Ateneu Paulistano, o Jo· Impressionado pe:a significação do An~onio Prado e João Alfredo. metia a liberdade de culto, a tempq · renidade, mesmo falando de si ou fa· filhos. Daqui partlr:~,m armados eavaG 
P~tm:a_n- vem, de beleza varonil, de 11alavra elo· cerimonlal litur"ico e a pomp;~. do cu!· Nabuco, ·autor desta classificação, rarledade do Senado, com uma autó· lando do pai. "Minha formação", a leiros do Ideal. Para llllUÍ, à sua alma. . 
eb u va. que~te, batia-se pe!a pureza da demo- to externo, ao frequentar a Igreja dos não incluiu Rui Barbosa, cuja atua- nomia relativa das pravinclas. Resul·l sua encantadora auto-biografia, um matcr, retorn:J.r~m n!mbados de gloria. 

Nabuco inicia o curso de Direito em crac1a, por esses Ideais que valera.m 0 1 jesultas Joaquim Nabuco volta a Crls- çj\o não foi Inferior à de nenhum da· tado: Rui fez a Republlca. m1:de!o de C!JUilibrio. No mais espinhoso Rttl, na campauha civllista, em que . 
São Paulo e o f;naliza em Recife. Rui sacrifício de tantas nações e fa~em to ' queles apostoios de nomeada. Não di· Proclamadas as novas instituições, dcs generos llterarios, o que requer se agi~antou pela. coragem cívica e 
começa. em Recife e o conclui em São com que a vida. tenha outra dlgnida.· No dlsçurso do colegio dos fnacia- rei da. sua porten~osa. o~ra juridica., Na.buco se recolhe à medlta9ão. Desa· maior acuidade de esplrito, 0 mestre esplendor da inte!i3encia, subiu à ca~ 
Paulo. Em 1868, no terceiro ano, en· de. · nos, em Friburgo, onde educava um negando le;;-itimidade ao direito de parece o homem de combate. Rui las· insupera.do. Humberto de Campos es· tedra da nossa escola nara adverth· . 
contram-se, sob es~ teto sagrado, ou- Enquanto oompanJlelros de turma, fllhó, Rul Barbosa proclama a '!>ene· propriedade sobre o homem. Mas, das tima essa atitude de monarquista ro· ereveu obra. com toques de humani· aos moços que tenham" sempre pre~ 
v'ndo~ na aula inaugural, o verbo ma- e · dos mais ilustres, que refulgiram na merenc!a da religião de seus pais. snas orações, notadamente a c:cnfe· nuntlco " O destino - escreve ele - dadê,' parem menos duradoura. ... sente a continuidade da justiça e lli 
:~lco de José Bon!faclo. Tanto um co- hlstoria da nossa. terra, se aferravam Em Nabuco o retorno é pela l!ll!!.w rencia. do PoUteama,' que arrancou de nãõ havia. criado Joaq~m Nab~eo só · ' " Pen::és 'detachés" são de escritor continuidade da tradição. 
mo o outro empolgam os c(lntempora- às id:!ias em voga, com 0 o_lor do pas- g!naçáo. Em Rui, pe!o ~ntimento. · ;:os:í do PàtroeJhio; na "Ga.z:eta da pa.ra · escr«:,ver CO!ll a ~ua. pÇpa. Í!> llis~ !fe ~Dlego,_ de cunho fllosoflcó, bem su- N1!.buco, que acabava de reall~ ~ , 
neos. Castro Alves, Joaquim Nabuco ~do, Ru! e Na.buco anfeVJam 0 por- Atra!dos pcla nolitlca; como arte Tarde", éss~ exêJà.m:i-Ç!o: "Nunca no torla, fCDao t.a.nibePI p::.r' ebborà.:# per:ores as max:tnas · do 'marquês de monumental ,defesa dQ Brasil na c,:ue~w 
o considerava 0 maior de todos. Jul-o vtr. condutora dos povós,'hígressam Juntos Brasil se pronunciara outra. 'líllal": ~m os se~s e~"· ,Carolina. N,ab~co ~ Ma:rJbá. C~óll~ Nabu'eo íi.'dinite que tão dos Umiles com a, Gui:l.Da In,tesa.. 
que não invaltda esse de San~ho :! Imbui«Jos dos _ mesPI~ pr~ncip!os, ~- na Cai'nara dos Deputallos. Defendem Reil.li::2.da. a a.bo!lç!.o, ' Jo~'nüli ' Na- JUStlficou: ~O e~p.r!f-3 de Juta fG\?6 constit~lU~ P,vro des~al, co;no todo ncqs~do ·e.e postas!a, pelos sauéio-Jist::ts: 
:Parros Pimentel, no crepuscu 0 . gu~ a mesm& rota. prop~c!ad~ :pe.o os mesmos prlbelpjos. C::bntundem-se buco ~!h·a-se' à cauipanhl. dli 'federa- como uln3 chama· na. mocf#qe e :vtJ 1-Jvro de pens~mentos · soltos, e serve- do · Imperio, veb "na pia i'.:ttiSn:il! 
existencla.: "A lmpressãete que ~ mtffio. •· nas me;;ma.s camp~nhas. A libe!'da.de ção das prov1nclas; pe:is colujlas' d'"O depois de:rescendo ·coJI} os' apos". ' se desta comp:r.'raçã.o, ~>imp:es e exata: da. sua intelifencia" de!ender-se e di~ 
~=a~~u~~. d:!,a.~~:'~~r!t,1~1~:_:: é Rui é o sucessor de Na.buc.o na prer religiosa, & ele!ç!o direta, a secularlr ~ais". Para deter a marcha da. ~c- Rui desmente essa pr'opci~'ç:lo com o ' ·Como uma ' cesta ' de. ja.b:;ticabas: zer a~s scus ' ecnctaadãos que, se não 

l!idencla do Ateneu. ~o ban:tue-:.e a. zaçáo dos cemtterlo;s. :r- red~nç~o dos publica, ap~e:en~. no Parlamento, 0 seu exemplo: continuou na: eslacâ.da u~~ ~ n~atorés ·~is 4oces mais er;~. um eentrito, r.ão seria um t'bstt~ 
de d~slumbrame!Jto". Jos.: Bonifacio, ambo$ fe<a~irlllll-m D e:;cr•vos, os te:nas qqe donp~~va~ prlmejro pro~eto de federação. e, a.o~ ~tenta an~s, o "ve!hlnhn", · de polput!as". · ' ' ' · · ' n.;do. J!.:xclam~: "N!:.o se a::crc às lds 

Nabuco não era assiduo às auia.s e sua. fé :no poder sacrossanto da densor a.qqe:es cerebros prlvUe.;iados. Rui Barbos:J., que desde:_~. juventl!de I corpo fr~.g!1 e al~ de titã, paJmil!la En~ontrei, na Biblioteca do Museu c 'às lnstituiçãe3, n:::.s 8,05 d~stinas da. 
nã.o há em sua passagem sob estas cracia. Exu_Itados com a vitoria das A emancipaçio cios ne:;t·os passa a l~feva pe:a desceri~ralf-:a_çao e ::empre o sertão bs.iano e · ~tr~vessa rio~ e:u da rua · São C!emente, um exemp!ar p:ltrla". Peror:t, prorra:nando ctcm.:t. 
arcadas vestlgio de que se tenha de- armas brasileiras na cuerra. contra.. o ser a ra::ão da v!Wj, polltiea de Nabu· fora, cc;mo Jca:tuim Na.;uco, U!ll In· canoa p~;a, em c.r:tçóes de fiori!:gh, I des~e livro, ~'Uc ln~meros críticos anon- v::rda~e: "A · r.'t:tis bela fcnte do Di· 
dicado ao estudo do Direito. Nos ar- tirano }larariJll.lo, Rui, no 'teatro Sao co Sublima-se na luta.. No Te::.tro 1 submisso, ca:n~ilh!!., ombro a embro, de u:n frc•ccr de m!!.druo-ada.,' ''p!el- t:lm cem~ cbr:l.·'llrinu no g~ner~ ·cem rel~o é 0 i~eal". 
quivos da nossa Faculdade não figU· José, recita. a. poe!!la "Humaitá" e Na• s~n~ Isabel, em Recife, a mocidade J com o ~:eu va!oroso emu!o, p:;'a.~ pa,;l-~ tear, em cidades lon!)inqu~s. nnr um a s~gu!nte ddbetor:::.: "A Ji,i o No db em (!ue os mo~ ~a Fa=u!• 
ra.m as suas dissertações jurl.dlcas, l buç~, nos festejos comemorativos, é o a.cademica comprime-~e para ap:.audi- n:r.s vibrante~ co "Diar!o de Noticia~". can~id;.to c_om q ~·u. ai não ~ntlnha Gra.n:!e, ofere=e Jcaqulm. N::.buco"·.' da:!e d:! Dir:::!to de sa3 Paul<> reve-
provas de er.ame, destruldas ,Pe•o in- oreuor que comove, empolga e arre- !o. Em torn:) do seu n::~m!l, forma-~e 1 e;n defesa. da ~utoncm!a das proviU- ser..a...., rela~oes dis4ntes. · Que fl:!e!!~~de de pcrf:s, cs ce Rego rt•n:hm· ~ bcmcrl:t do g!c-rl~<o !ora.• 
tend!o de 1880. Ocupcu a tribuna do I bata. uma Ie;ião de bn!l.t!cos, que deela~a I c.:r~. .. N: .bnco era, no entsrcecer da v'd•. Ea.ITos, P:.ls ~::-.rnta, ecrn.'!rdo va~- ni:e·ro, pel'IIlitzl!!-mc, com:~ Ceei:.:> le~:J. 
jurl, t_res ve?~s, na c!dade da. nebll· De indole aristocratica, para falar a.s suas pe!:C!'!.Ç5c~. as sua.s i!llagen~. I N:_bucn e:!v~l!'ava "- fe. er:!.~ã.!:l com a artist:t J?::!':l; no r::uo diferia de R!!l, cancelos, P::.raná., Natu:o ee A1·~ujo, t:!':tç.:!o, r'preduzir eSS!!~ _!•.::.la.vr,;s "-~ 
n:t, nao atratdo po~ !!ma tese Jurl· !!o mundCl que repcn~ava, ~abuco, em I Um dos seus ouv:n' es, Quando nluno mo~~~ut:;;. Ru!, c;;;nlu~!vame!'b,_ a, f:>· fi,UC ~ult1vava a "·':~~ t:ar:l. a cv~:-!rr~ - Z2.ca.rl::.s, Ccte:;J,.,, Ferr:tz e Olinda, N::.bu~o. de ~::.r.ta st:rnlf c:"o no Cl~
d!ca. ou dever profissiOnal, mas por Recife, preside a Arcádia., em que as de Dlrelfo, o "gentleman" e professor I dPr~çae. Fe·!eraçaa cu re7clurao • a hza~a:» de suas ldct2.S. Os trechos d1• 1 engastad(lS em "'Cm Estadista do Jm- mento lrnmatf:!:) q1•e e•t vosis vi::rlr 
um sentimento de solldar'edade hu· senhoras com o deõejo de ouvi-lo, e l Ilustre desta. Ca~a, Manuel Pedro Vi· 1 alkrn:ttlva dad:~. · pelo cxtracri'!!'..arlo insuper:l.VPl be'eza do escritor ha'::.n•· l perl3"! Em sua. !on:ra geler:.a c!e re-i do: "iovens (lu~ nmblc~ona lo ela. 
mana, em defesa de escravos desam- sobretud~ de vê-lo, compal'eeem ves- ~1 labolm, cerca de e!ncoenta anos de- Jcrnallst:~. que no ocaso d~ lmnerio de- são verdadeiros oásis em seus extensos tratos, nrto ha odlos n!!m sarcasmos, I , ·osso caminho, nao te:ma:~~re~e •Me 
parados e que a galés perpetuas foram tidas de gala.. De temperamento de· pois. a 'nda 5e aprazll!- em repetir, gra- Sf'lllp~nhou , na cp'nláo do proprio Na• discursos pr-!ltlccs. No estilo, é sen· não ha Internados como em Rui: ha concorrencb do~ m~ 5 ~- · '~: · • • 
torulenados. 111oeratíco Rui nas reuniões do Clube ças a. nma ~oberba retentlva.. o trecho, buco, o pa.pel de Eva.r!sto da. Veha, na sive! a distinção. Os pcrlodos de Na· ;l115t.eza e medlda. B.'5Sa obra sagra Na• mo, os e romp:,eis n~ura men/, com 

A desa.mb!ção dó dinheiro, 0 amor ~iUca!. dtrlre:se às ela.S~ões des_prote· de beleza inexcedlvei, em que o çau· "Aurora Fluminenl5e :'. A exulleação buco são. curtM, uma tradução livre buco o maior dos nossos bltsor!.ador~ os rebentos ,. ~~'l'!ra. uram • 
tAl$ ~\1-U~ da. ~ !emLI:a.m~ gidas i!!cut!ndo-Ihes, co!l! l!. nação do! de per!lalllbuca.no co!l!pa.r<r> -o .!!!Ov!• de5te dilema deu-a- o proprlo Na.buco: do fra.nces. !Jabitu.a.do a, pensar no !)O!!t!co~ casca da a..."VO'! e '6' • 


