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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE DIREITO 

GABINETE DO DIRETOR 

O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal Fluminense, tem a honra de convidar Vossa Excelência 
e Excelentíssima Família para a Sessão Magna, comemorativa do 
Centenário de Nascimento de FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 
VIANNA, Sociólogo, Jurista, pensador político e ex-Professor desta 
Faculdade. 

Será conferencista o Professor Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes . 

Dia : 10 de agosto de 1983 - 4'!- feira 
Hora: 20:00 horas 
Local: Salão Nobre - Rua Presidente Pedreira, 62 - Niterói 
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OLIVEIRA VIANNA, NO SEU CENTEN1RIO 

José Pedro Galvão de Sousa 

Com Oliveira Vianna, a sociologia pol!tica brasileira 
chega 8 o seu pleno amadurecimento. Antes dele, houve, sem dÚ

vida, quem tivesse investigado aspectos da formação da socie
dade e do Estado no Brasil, mas sem chegar a uma compreensão 

elobal do sentido das instituiçÕes e dos condicionalismos 
hist6ricos. Houve alguma sociologia descritiva, muito pouco 

de sociologia ~ompreensiva, trabalhos esparsos, embora por 
vezes sumamente valiosos. 

Antecessor imediato de Oliveira Vianna ~ Alberto Torres. 
Lembro-me do meu tempo de estudante, na Faculdade de Direito de 
são Paulo. Estes dois nomes se associavam na preocupação dos 
acad~rnicos das Arcadas, desejosos de romper com o formalismo 
jur!dico até então dominante -- e que gerou o v!cio do chamado 
"bacharelismo" - e com os mitos de uma democracia toda inspi
rada nos modelos anglo-sax8nios e no ideário de 1789. Depois de 
1930, começava-~e a tomar consciência da :-: "realidade brasile~ 
ra", expressão que era repetida-com f~qu~ncia em manifestos 
políticos e em artigos. 

Ningu~m melhor do que Oliveira Vianna soube denunciar e 
analisar o "marginalismo das elites", isto é, dos dirigentes dõ 

Pa!s, desde a independ~ncia. Vinham de Coimbra impregnados do ~ 
iluminismo do século XVIII)os nossos primeiros homens pÚblicos. 

Recebiam passivamente a influ~ncia do parlamentarismo britBnico 
e do federalismo norte-american~os estadistas do Império e · da Re
pÚblica. Donde as f6rmulas pol!ticas adotadas entre n6s, sem 

nen...'luma significação em face do meio ambie.nte e da nossa formação 
hist6rica. Começava a imperar a ideologia em lugar da hist6ria, 

esquecendo-se os nossos homens de leis que a hist6ria é a 
"política experimental". Era o abstracionismo vazio de conteúdo 

-
sociol6gico, era a "pol!tica silog!stica" no dizer de Nabuco. 
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Entusiasta da ConntituiçÕo republicana de 1891, colcoda 
nas instituiçÕes ianques, Alberto Torres, ao tenninar o seu man
dato de governador do Estado Rio e, em seguida,com a experiêneia 
que teve no Supremo Tribunal Federal, ficava completamente desi-

ludido,tendo verificado a inaplicobilidode daquela corta magna 
ao Brasil. Isto levou-o a escrever "A organização nacional", com 
vistas a uma completa reforma institucional. 

Oliveira Vianna, por outros caminhos, e indo mais longe 
nas suas conclusÕes, apontava igualmente,e de fon~ ainda mais 

incisivo , as falhas de nossa organização pol!tica, seus defeitos 
de origem, sua inviabilidade decorrente do desco~~ecimento da 
formação hist6rica e da~condiçÕes reais do povo brasileiro pe
las elites ~11nis, donde saiam os legisladores,os homens de go
verno e os da administração. Esta tese,enunciada em 1922

1 
num 

pequeno estudo sobre o idealismo na evolução pol!tica do Império 
>da RepÚblica;publicada pelo "O Estado de S.Paulo"-- a mesma que 

constava também do volume "Â margem da hist6ria da República ", 
obra de colaboração de vários autores -- foi uma constante no 
pensamento de Oliveira Vianna,desdle esses primeiros escritos 

\..::...--' 

até as "InstituiçÕes politicas brasileiras". A ela o sociólogo 
fluminense era conduzido a partir de seus primeiros estudos his
tóricos: ;O ocaso do Império" e "~opulaçÕes meridionais do~ra-
il" s • 

Quanta~ lição previosa contida em sua obra, mas infeliz
mente desconhecida ou intencionalmente deixada de lado pelos 
pol!ticos brasileiros l Aos políticos oportunistas e carreiris

tas eão,por certo, ensinamentos inc6modos. Na
1
verdade,caso se ti

vesse ouvido a Oliveira V1anna 1 crises qu~ se vieram agravando 
e hoje a! estão sem nen...\lUma solução,J!U2!1sstv~ teriam sido 

- . -superadas. 1 i \ 
·-- .. "·~Neste centen~rio de Oliveira Vianba: ,na~cido a 20 de junbo,i 

~ t- \ . de 1883, c'Wnprelembrar estas palavras ,ao expressiva do grande 
' · · · I I • 
~~dica ~üguel. Couto, em carta ao autor d' "Pop~çoes", escrita 
, '' I ' :-:-'M ·cinquenta anos,no m3s de março de 1~~3,~ra~e a ditadura 

f \ 
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getuliana s 
.,. 

" "Se eu fosse o ditador, na plenitude dos meus poderes 
dis cric'*nários, decretaria que será publicado diariamente 
por t empo indeterminado e por conta do governot em todos os 
jornais do Brasil,o pre~io, ~o Dr. Oliveira Vianna à sua 

obra "PopulaçÕes meridionais dó Brasil" • ..... 
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OLIVEIRA 
VIANA 

(DADOS BIOGRAFICOS) 
Francisco Jos~ cre Olivei

ra VIana naS<:eu no muni
cípio fluminense de Saqua. 
rema (distrito de Rio Sêco), 
aos 20 de junho de 1883. 
Seus pais - Fnn~isco José 
de Oliveira Viana e d. Bal
blna Rosa de Azeredo Viana, 
- fazendeiros, proporcioa
ram-Ihe instrução primária 
na cid?.'le natal, onde em 
1893, aos 10 anos de idade, 
foi matriculado na Escola 
Públtca, dirigida pelo pro
fessor Joaquim de Sousa. A 
essa época, no entanto, já 
sabia ler, escrever P con
tar... Aprendera em casa, 
eom sua mãe, tn1 como ocor
rera com os cinco irmãos. 

1!:m 1895, prrlS$~indo nos 
estudos primários, entrou a 
frequentar, no município, a 
Escola subvencionada pelo 
Govêmo e dirigida peJo pro
fessor Feli~ Alves de Aze. 
rPdo. Em 18!17, quand<. con
tava 14 anos de idade, Ini
ciou, em Ntt~rói. os e~~tudos 
Becundártos, matriculando-se 
no Colégio Carlos Alberto. 
Concluindo o curso em 1900 
- pelo sistema de exames 
parcelados - tornou e Sa
ouarema, deci.1ido a prepa
I"ar-se para o ingreFso na 
Escola Politécnica. Viria, 
em breve, para '1 Rio - para 
a "capital felieral". . . Aspi
rava ·à engenh~ria . .. -- Uma 
informação errônea ou um 
"cochilo municipal" em Sa. 
quarema - ou mesmo, se
gundo alguns, c. terror do 
••trote" famoso na Politécni
ca - o teriam forçado a 
adiar a realização do so
nho. . . Perdeu o prazo para 
matricula. Ma~ não quis 
perder tuco: e entrou para 
R Faculdade ... de DirPito do 
Rio de Janeiro. pela qual se 
formou em 1!106. tomando
se em 16 professor da do Es
tado do Rio, onde lecionou 
direito judiciário penal (!) 
mais tarde, direito IndustriaL 

Mas o profe!ISOr de "l'u
man!dades" é hem anterior 
:l.o c.e direito~ antes, du
rr. -•e e depois do seu ~urso 
acadêmico, lecionou Oliveira 
Viana em Niteeói, no Col~
gio Abflio, então ci!rigido 
pelo professor Ataliba Le· 
page. (A velha. casa de en
sino é hoje o Colégio Bra
sil, dos maiores e mais con
ceituados da. cidade). Ali re
geu o profesor Francisco Jo
sé a cadeira de História. Te
ve, concomitantemente, alu
nos de matematica - alunos 
particulares. E mantinha 
como que un:. pequeno cur
so. Cumpria, ns~im, cs im
perativos da vocação. Ou 
vingava-se da Polltéc:1ica? 

Pràtizamentc. Oliveira Via
na não advogou. Tentou e 
desistiu . .. Boa parte das 
parte das "Populações Me
ric!.ionais do Hrasil" foi •· 
crlta no escritório de. .. ad
vocacJa. 

Em 1926 oeu'Ja o primeiro 
cargo público. É nomeado 
pelo Presidente Pellciano 
Sodré diretor dO Instituto do 
Fomento Agrfrola do J!lstado 
do Rio. Estuda, então, e 
r rocura resolvr' o problema 
do crédito agllt'Ola. Dai o 
seu estudo _. "0 crédito sO
bre o café" - editado em 
1929. 

o 1\ve~r~ V ~~1\1\_~ 
(c:A~d<X- k:>\O~\~f~c..os) 

OLIVEIRA VIANA, na Fazenda do Rio S~co, quando de uma 
• - 1iitmsGr .... tr . _., ....... -=:pm~-.. ...... 
da vel114 CGSIJ, na nãa. Já doente, o 'fGZ ro 
se tJChc,a, neste re~ "um perfeito matuto... deltr~11114o". 

(Clfcht cec!fdo pela FUNDAÇAO OLIVEIRA. VIIJ(A) 

······································-~ 

Vitoriosa a Revoluçio âe 
30, exonera-se. Em 31, é no
meaeo membr\J do Conselho 
CoJliUltivo do Estado, funçl!.o 
gratUita que exerce até o cu
mêço de 1932, (!U&ndo é no
meado consultor jurídico do 
Ministério do Trabalho Em 
33, nôvo "mu..11.us público": 
tr.embro da Comissio encar
regado do ánteprojeto da 
Constituição de 34. Ainda em 
33, é nomeado membro da 
Câmara Federal de :ReaJUs
tamento Económico. Em 39, 
participa da Cr.mlssl!.o Revi
sora das Leis c!.a Unilo. ll:m 
11140, deixa a Consultoria 
Jurídica do Ministério rio 
Trabalho, sendo DQJr.ea<!O, 
também pelo Guvkrw a~tú
l!o Vargas, ministro dO T:-1-
bunal de Contas da Repúbli
ca, cargo em que é aposen
tado, por lei Pspeclal, em 
1951, no Govêmo Eur1co Dtt· 

Oliveira 

Viana consultor jurídico do 
Ministério do Trabalho. Sua 
brilhante atividade naquele 
cargo foi um alto serviço ao 
país, no sentido de cu.les 
real!dac!.es procurou orientar 
a politlca social. atuando de 
torma decisiva, na elabora
ção de WJl dl.reltc nóvo e 
buscando, para oi! problemas 
do trabalho, soluções na
cionaiS. Dentre aa melhores 
provas que disso nos deu, es
tá, sem ddvida, seu lm'o 
"Direito do Trabalho e De. 
mocrada Social", um dua ol· 
to que deixou inéditos 

Os presentes dados bio· 
gráficos de Oliveira Viana 
foram transcritos do oerióC.l
co .. LETRAS FLUMINEN· 
SES", que lhe dedicou o :Q-0 G, 
referente a março e juüaQ 
19111. 

o \Utimo capitulo de sua 
biografia vai publicado em 
outro local desta pá.gl.!!a, sob 
a assinatura de Vasconcelos 
Tôrree, autor de um 
aObw o assunto 



Na Academia Brasileira f sala da seare taria), pouco antes da solenidade de posse 
(se8sáo de 20 de junho de 1940), Oliveira Vt ana enverga, afinal, inevitàvelmente, o tar-
dao acadêmico. A sua esquerda ,o sr. Wal demar Falcão, então Ministro d.o Trq,balho: 
a 1L4 direita, .u.:es~it·amen.e, o Presidente da Academia, sr. Celso Vieira., o represen-
tante do Presidente da Repüblica. Comandante Otávio de Medeiros; os acadêmicos 
.Afonso Taunay (recipiendário) e Levi Car neiro. De pé, aparecem, da direita para a : 
esquerda, os acadêmicos Viriato Corrêa, Clementino F raga, Múcio Leão, Felinto de ! 
Almeida, Pedro Cttlmon, Alm.sio Castro e A.tauljo de Paiva, bem como os jCYTnalistas ~ 
Joaquim Tomás e HeitCYT Momz, além do desembargador JOBé Duarte. (QZichê cedido 

~~..::::.:~~.A~~~~~~::::~::~~•••••··~~· . ,~~··-•••A••• ·•···· ~ · 
BIBLIOGRAFIA DE 

OLIVEIRA VIANA 
1 - POPULAÇOES MERIDIONAIS DO BRASIL (2 volumes): 
I- Populações do Centro-Sul (1" ed. 1920; 2• ec. 1922; go ed. 

1833; ,. ed. 1938; 5" ed., 1958). 
n-O Campeador Rio-Grandense (18 ed. 1952.). Obra Póstuma. 
2 -PEQUENOS ESTUDOS DE PSIOOLOGIA SOCIAL (1" 

ed. 1921: 2" ed, 1923; 3" ed., 1942) . 
3 - EVOLUÇAO DO POVO BRASILEIRO o• ed., 1923; 2a. 

ed., 1923; 3" ed., 1938; 4" ed., 1956). Traduzido para o espanhol 
Buenos Aires, 1937) e o japonês (São Paulo, s;dat.). 
4 - O CASO DO IMP:lffiiO (1" ed., 1925; 2" ed., 1933). 
i - O IDEALISMO DA CONSTITUIÇAO <1" ed., 1920; 2"' 

ed,. 1927; 38 ed., 1939). 
I- PROBLEMAS DE POLíTICA OBJETIVA (18 ed., 1932; 

7' ed., 1947) • 
'l-RAÇA E ASSIMILAÇAO (18 ed'., 1932; 2° ed., 1983; 3& 

ed .. 11138; .... ed., 1959). . 
• - PROBLEMAS DE DIREITO CORPORA'l'IVO (1" ed., 

Jlll8). 
t- PROBLEMAS DE DIREITO SINDICAL (18 ed., 1943). 
lO - PROBLEMAS DE ORGANIZAÇAO E PROBLEMAS 

.DIBEÇI.O ua ed., 1951). 
~~~..nl:&ii!TI'1D I'O.TRA.BALHO E DEMOCRACIA SOCIAL 

ed .. 1951) • 
.11 - INSTITUIÇOES POLíTICAS BRASILEffiAS (2 volumes) : 
z- !'Undamentos Sociais do Estado (18 ed., 1949; 28 ed., 1955). 
:11 - Metodologia do Direito Público (1 a ed., 1949; 28 ed .. 1955). 
li - INTRODUÇAO A HISTóRIA SOCIAL DA ECONr UA 

Pftfl..CAPITALISTA NO BRASIL (18 ed., 1958) . Obra Póstuma. 
1<&- msTORIA SOCIAL ECONOMIA CAPITALISTA NO 

BRASIL (2 volumes) . Obra Póstuma, no prelo. 
li - HISTóRIA DA FORMAÇAO RACIAL DO BRASIL: 
I -Raça e Seleções :ttnicas. Obra Póstuma, no pr elo. 
II - Baça e Seleções Telúricas. Obra Póstuma, n o prelo. 
lf - ENSAIOS (reunião de trabalhos esparsos do Autor: 

..,.a.cuios e publicações em jornais e revistas especializadas) • 
Ollr'a Póatum.a, no prl'lo. 



OLIVEIRA 
VIANA 

(DADOS BIOGRAFICOS) 

• Francisco Jo~;é d'e Olivei
ra Viana nasceu no muni
cípio fluminense de Saqua
rema (distrito de Rio Sêco) , 
aos 20 de junho de 1883. 
Seus pais - Fnm~isco José 
Cl.e Oliveira Viana e d. Bal
bina Rosa de Azeredo Viana, 
- fazendeiros, proporcioa
ram-lhe instrução primária 
na cid:>.'ie natal, onde em 
1893, aos 10 anos de idade, 
foi matriculado na Escola 
Pública, dirigida pelo pro
fessor Joaquim de Sousa. A 
essa época, no entanto, já 
sabia ler, escrever f' con
tar... Aprendera em casa, 
eom sua mãe, tn1 como ocor
rera coll' os ci11co irmãos. 

Em 1895, pm~-::~guindo nos 
estudos primários, entrou a 
frequentar, no município, a 
Escola subvencionada pelo 
Govêrno e dirigida peJo pro
fessor Felip~ Alves de Aze
rf'do. Em 18!?7, quand(J con
tava 14 anos de Idade, ini
ciou, em Nit~rói. os e~tudos 
secundários, matriculando-se 
no Colégio C~rlos Alberto. 
Concluindo o curso em 1900 
- pelo sistema de exames 
parcelados - tornou z, Sa
quarema, deci.1ido a prepa
tar-se para o ingresso na 
Escola Politécnica. Viria, 
em breve, para '> Rio - para 
a "capital federal" ... Aspi-
rava . à .. engenh~-ria ... -- Uma 
informação errônea ou um 
"cochilo municipal" em Sa
quarema - ou mesmo, se
gundo alguns, c. t-error do 
"trote" famoso na Politécni
ca - o teriam forçado a 
adiar a realização do so
nho. . . Perdeu o prazo para 
matricula. Ma~ não quis 
perder tuC.o: e entrou para 
n Faculdade . . . de Dirf'ito do 
Rio de Janeiro, pela qual se 
formou em 1906. tornando
se em 16 professor da do Es
tado do Rio, onde lecionou 
direito judiciário penal (!) 

mais tarde, direito industrial. 
Mas o professor de "ru

manidades" e t>em anterior 
!lO C. e direito~ antes, du
n :::':.e e depois do seu ~urso 
acadêmico, lecionou Oliveira 
Viana em Nite~ói, no Colé
gio Abílio, então óirigido 
pelo professor Ataliba Le
page. (A velha. casa de en
sino é hoje o Colégio Bra
sil, dos maiores e mais con
ceituados da cidade). Ali re
geu o profesor Francisco Jo
sé a cadeira de História . Te
ve, concomitantemente, alu
nos de matema.tica - alunos 
particulares. E mantinha 
como que urr. pequeno cur
so. Cumpria, assim, cs im
perativos da vocação. Ou 
vingava-se da Politéc:lica2,. 
Pràti~amente. Oliveira Via

na não advogou. Tento\t e 
desistiu ..• Boa parte das 
parte das "Populações Me
riC.ionais do 8rasil" foi es
crita no escritório de ... ad
vocacia. 

Em 1926 IJeU'Ja o primeiro 
cargo público. 1!; nomeado 
pelo Presidente Feliciano 
Sodré diretor dO Instituto do 
Fomento Agrícola do Estado 
do Rio. Estuda, então, e 
procura resolvr1 o problema 
do crédito agncola. Daí o 
seu estudo - > "0 crédito só

café" - editaóo em 

o t\ve\.r~ V i~t\1\.~ 
(o\~ do~ la \ O~\~f \ c..oc::,) 

OLIVEIRA VIANA, na Fazenda do Rio Sêco, q11ando de 
de suas últimas idas a Saquarema. Mostra-o a. foto à entmda 
da velha casa, na soleira da varanda. Já doente, o ' fazendeiro" 
se achava, neste retrato, "um perfeito matuto... destreinado" . 

(ClicM cedido pela FUNDAÇAO OLIVEIRA. VIANA) 

--------------~-------------·---------------
Vitoriosa a Revolução de 

30, exonera-se. Em 31, é no
meado membro do Conselho 
Consultivo do Estado, função 
gratuita que exerce até o co
mêço de 1932, QUando é no
meado consultor jurídico do 
Ministério do Trabalho Em 
33, nôvo "munus público": 
n:.embro da Comissão encar
regado do anteprojeto da 
Constituição de 34. Ainda em 
33, é nomeado membro da 
Câmara Fedeml de ReaJUS
tamento Econômico. Em 39, 
participa da Cúmissão Revi
sora das Leis da União. Em 
1!140, deixa a Consultoria. 
Jurídica do Ministério <lo 
Trabalho, sendo norr .eaco, 
também pelo Guvêrno G?tú
lio Vargas, ministro dO T::-1-
bunal de Contas da Repúbli
ca, cargo em que é aposen
tado, por lei f>special, em 
1951, no Govêrno Eurico .Du
tra. 

Viana consultor jurídico do 
Ministério do Trabalho. Sua 
brilhante atividade naquele 
(argo foi um alto serviço ao 
pais, no sentido de cujas 
realidades procurou orientar 
a polftica social. atuando de 
!orma decisiva, na el3.bora
ção de um dh·eitc nôvo e 
buscando, para os problemas 
do trabalho, soluções na
cionais. Dentre as melhores 
provas que disso nos deu, es
tá, sem dúvida, seu livro 
"Direito do Trabalho e De
mocrada Socfal", um dos oi
to que deixou inéditos 

Os presentes dados bio
gráficos de Oliveira ViQ,na 
foram transcrito3 do ?erióC.i
co "LETRAS FLUMINEN
SES", que lhe derticou o n° 6, 
referente a março e jUlho de 
1951. 

O último capitulo de sua 
biografia vai p"blicado tm 
outro local desta página, sob 
a assinatura de Vasconcelos 

autor de um 
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O GUIA LOPES 

Naquela noite, Oliveira Viana 
abrindo algumas gavetas repleta~ 
de jornais e revistas, fez-me con
fissão a re~eeito de seu método 
~2L-ª.. çpnfrán
~ no processo intu itivo . ..no vai.Qr 
da ex.Q~.tiénc!ã:_p~da capaci
d..§.de _próE_ri~ de observaj;ão, de 
análise e c!? síntese: confessara 
que, quando escrevia- os seus li
vros, traçado o plano geral come
çava a trabalhar, e, então, tudo 
quanto descobria, em suas leituras, 
que interessassem à obra, atirava ao 
fundo elas gavetas, lançava à 

Jayme de Barros 

I 
Não é outra a conclusão da ol>ro~ 

de Gilberto Freyre, que reúne ma
terial imenso pa. ra ser estudado po 
uma Congregação de Sábios. Ele 
próprio é uma Universidade, toda 
uma Academia. 

Em resumo: se os técnicos, os 
sociólogos, os doutores, os gover
nantes não resolverem, a exemplo 
do passado, os nossos p~oblemas, 

novo o u1a 



Oliveira Vianna 
e a democi~ciê 1 

O pensamento democrático de Oliveira Vian- l) Levado por suas obs~icas, O li- ~ 
nã, cuj2-centenário de nasctmento se come- veira Vianna não desprezava o ético para a qualifi-
mora este ano, é acentuadamente pragmáti- 11 cação dos dirigentes de nossa democracia. Defendia 

~· positivo, invocando a todo instante o realismo unJL~spéçie @. eleiç_ão indir~ta para Presidente da 
dos fatos. Poucos pensadores neste País foram tão República , que seria escolhido por um corpo eleito- ·) · 

9t dLametralmente opostos ao idealismo de Rousseau, 1 ral "próprio, privativo, selecionado de conformida
~ como o autor de O Idealismo da Constitui ão. K- de com certos critérios de competência e responsabi-

. egundo ele, "o sufrá i o universal e o sufrá io '!idade." (O Idealismo da Constituição, XII.) 
i I ão nt' ien ' · an o a cados sistemati- O que chama a atenção, porém, em seu 

,.f éame.nte ao nosso povo", e ~' em todo o 1:::-4 pensamento democrático , é a insistência sobre a 
se undo volume d · · -es Política ileiras, /!.

7 
o r aniza ão de nossas fontes de o lriiãõ. Defendia 

l
ll por uma mel or organização de nossas fontes _Qe / 1 e a ' Jura 1 de eleitorados"; o eleitor que 
1\ o~ião, ou se}<!J. o"eleitorado. Não via a necessária ' elegesse para níveis federais não poderia ter a 

sociabilidade ou socialidade, nem a suficiente cons- mesma dimensão que o eleitor que elegesse para 
cientização olítica em nosso " ovo-massa" , ara o níveis estaduais ou municipais. Lançava um · -
exercíciO do su rág_io igual", sem que o País quia~do eleitorado, como remédio para filtrar as 
éOrresse o perigo de c~ nos braços. da anarquia. \. ~piniõe~ e garantir a qualidade dos dirigellf.e.s: "O ~ 
Considerava esse sufrágio igualitarista uma importa- 'POJ:O )J.rasileiío nunca teve escolas gue o preparas-

-' ção francesa, e desprovida de eco em nossa tradi~;ão F sein para a democracia- já o demonstramos. Nem 
'1 e em nossa cultura. Para ele, nosso povo se preocu- /como fiomem da ctdade, nem como homem do 

pava mais com as liberdades civis e individuais que I ~ - o nosso homem do povo nunca pôde 
propriamente com uma eleição direta. organizar insfituições SOCiaiS, que educassem na 

Se, no pensamento democrático de Oliveira pr~ do dtretfo do voto e na íradição....d.e..esrolha 
Vjruma. não encontramos o idealismo e-xtremo de}- dé seus administradores e dirigentes, habituando-o a ln)J 
Roussea~~cen~entalismo de Lo?cke, tam- 6 ma~~jar esta pequenina arma: uma c~-JJj 

..Jbém nao vem~~ o Stl11pl~I!IQ..de T~~evtll~~ Nosso~ tor. (lnst. Pol., X.) 

9 s[,ió.!Q_go e ctenttsta político, pragmático sem.Qre,J' . ....--...... 
a· voga "fr~ios e contra-freios" para a elaboração Q UANDO 1951 d' O;lh .. rt..-) 
dos altOS co'fôlárÍOS ae uma r~blica democrátiC.ª . • " mo~u. em ' . lS~e ~O 
estável entre nós. f_!!Yre:. Com a morte de Ohvetra ytanna, 

o Brastl perdeu um de seus matores~ 
Não se deixand? envolver pe~s teorias P?líti- melhores mestres; mestre, precisamente, da 

Incas da éP?~a, que. JU.Jgav~ fantaSIStas e alheiaS à ciência dé descobrir, explicar e~Q!a-
11 nossa realidade, Ohvma Y1anna s.e .... debru~a s.obre af:=' . ~a;te bra~~a. Mestre~plo 
n~rezaoe nosso povo, sobre suas carenc~as so-11 âdlmráveÍ cta<fevoção de um homem à sua ciência e 
~Jats, sua dese.reparaça~ p~oft.sstonal, educ . na! e ' sua vocação." (O Jornal) 
~e defen~e a extstencta , ~e uma ehte ue Faltou, talvez, ao pr~ociólogo um pouco 1~ 
preserve o senttme_!lto d~rahco. de transcendentalismo com relacão ao direito de 

A9 idealismo de nossas cartas constitucionais 1:: liberdade do indivíduo , conquanto em toda a sua 
responde com a eictensão de nosso territ<irio, sua obra ~e guie por rigoroso espírito científico e um} 
he'lerõgen~ a~ c 1mática e a inconsciência !lolítica J.:=:J indisfarçável amor por seu_país. Além do mais , era 
de nosso ~vo ~ara uma democracia que hoje se um"éstilista, como observou Josué1Jontello: "Sou 
cnama de popuhsta. mesmo inclinado a concluir que ele foi um prosador 

da linhagem de Joaquim Nabuco - o Joaquim 
Nabuco que escreveu Um Estadista do Império." 
(JB, 28-6-83) 

Concordando ou discordando do g~ció- !="' 
logo, somos forçados a indagar de sua átualidade, 

. num momento em que novamente' discutimos ~ 
-. vántagens oli]eSVãnfagens de uma eleição direta, ):: 

;;:.;.:...:::.:.::..:.;::.:::.::::;::.:=:;;;.-==::..;:.~=.,.,._--=.....,..~ . de um parlamentarismo ou um colégio eleitoral. 
A'iiie a crise íffiensa que nos cerca, parece razoável, ~fi 
pelo menos, ceder uma cadeira, à mesa de conversa- f 
ções, ao grande pensador de Saquarema. 

Sérgio Gallo é professor de Literatura, licenciado pela UFF, 
advogado e autor de sete livros. 
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JOSÉ PEDRO GALVÃO-DE SOUZA ~Bastaria uma revisão, como propunha 
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Dois centenários reccnteniente ocorri-- Mais longé foi Alberto Torres, que 
dos devem fazer-nos '.refletir: o segundo do ' havia sido também um dos proJ'agandistas 
nascímento de Simón Bolívar, o Libertador da República. Coube-lhe assum1r, em 1898, 
(24 de julho de 1783) e o primeiro do "nome o governo do Estado do Rio. Depois veio a 
mais expressívo da~ociologia política brasi- ser ministro do Supremo Tribunal Federal. 
!eira, Oliveira Vianna (20 de junho de Nos últimos anos, e refletindo em tomo de 
1983). sua própria experiência, dedicou-se a estu-

Em Bolívar - como pondera o poeta dos com vistas a uma reforma política do 
nicaragüen~ Pablo Antonio Cuadra - não País, tendo escrita um livro bastante conhe
devemos ve~ apenas o romântico liberta- cido, "A organização nacional". No prcfá
dor, mas também o Retificador, símbolo do cio desta obra, escrito em agosto de 1914, 
desrino de sua raça. Lições de perene atuali- diz que, ao ser investido na pcimeira magis
dade deixou-nos, neste sentido, quando via tratura daquele Estado, sua confiança na 
a sua grande obra ameaçada de perder-se ·constituição de 24 de fevereiro era comple
elitre os desvios a que davam lugar ·os ta. E prossegue com esra confissão: "Ao 
bacharéis ideólogos, imbuídos do iluminis- passar, em 31 de dezembro de 1900, o 
mo do século XVIII e desconhecedores das governo .da terra fluminense a meu suces
realidades sociais de seus povos. E foi o que sor, o general Quintino Boqüuva, já não 
aconteceu. Não só se desv.aneceu o sonho podia ser tão firme - de~iludido, como 
da Grã-Colômbia c da unidade hispano- fora, pelos fatos - a minha confiança no 
americaná, depois do malogro do Congres- regime político que havíamos .adotado; .e 
so do Panamá, como ainda os novos Esta- quando no deCo/SO da magistratura . vim a 
dos em que se dividiám os quatro vi'ce-rei- fazer trato mais íntimo com a Constituição. 
nos da Coroa de Castela começavam uma da República; fixou-se em meu espírito a 
vida atri,bulada na ·interminável oscilação convicção da sua absoluta impraticabili
entre a demagogia e Q caudilhismo, caracte- dade". 
r:fstica .de toda a, história dessas rtpúblicas, Foi Alberto Torres um precursor. Ao-
desde a independência. ·. · tecipou-se a Oliveira Vianna, cuja obra 

' Na Carta da Jamaica (6 de setembw de fornece, a quem os queira encontrar, · ele-
1815), B~lívar advertia os homens 'p~b!ic~s m·cnros prévios a um delineamentO dos 
de sua patri'a -:-- ou melhor, das pamas a rumos de que o Brasil precisa para •• 
que dava nasc1mento - para o nsco de . institucionalização política que ainda não 
~íre~ em "ana~quia~. demagógicàs" ou encontrou. Alberto Torres, porém, foi uma 

nramas monocrancas . Noutro texto, la- voz clamando no deserto; e o centenário de 
mentava que os códigos consultados pelos Oliveira Vianna passa agora quase desper
magistrados seus compatricios não tivessem cebido! 
por base a ciência prática do governo, mas p 1 · · 1 d 
fossem ·obras de visionários a imaginarem . e a pnme•ra vez, aque e que po e sc;r 
repúblicas aéreas. E concluía melancolica- c.ons•derado o fundador: da sociOlog~a poli
mente: "tivemos filósofos por chefes; filan- nca bras• letra - sem desfazer dos que 'O 

tropia por legislação; dialética por tática e P!e_cederam, com obras esparsas e sem. 2 

sofistas por soldados". · v1sao global a que ele chegou -:- t~atou dos 
. . . . defe1tos do nosso rcg1me consntuc1onal, em 

, E ass1m contmuou a ser depms. de trabalho publicado pelo 0 ESTADO D~ s. 
~_ohvar ... Comp_ree.nde-se, pms, que, des•lu- PAULO no ano da independência, sob o 
ihdo com ~s propnos esforç<!s e amargura- título "O idealismo na evolução política do 
do n~ ~1sao d_o futuro, o ~~be~ador, nos Império e da República", tema a que vol
seus ul~~~s d1as de peregn~açao t~rrena, rou, em 1924, ao ser um dos colaboradores 
tenha dmg~do aos compan_he•r.os ~~ 1d~al e do livro "À margem da História da Repú
de luta aquelas palavras tao s•gn•hcanvaí: blica", valioso "inquéríto por escritores da 
Hemos arado en el mar... · geração nascida com a República". Tais 

. O que ~. passo~ com o venezuelano, estudos prepararam "O idealismo da Cons· 
CUJO centc:nano, esta sendo comemorado, tituição", em volume da Coleção "Brasilia-
~ rnnr,.ceu tambtm COm OS 0~05 jUandf:i " '-- .L h ' 

.- .. . .::.:J.:: ~ ~ --~ tar n~: ontr:a.s_n ra.s...t.Dl!Y't:t.atlfPC. 
a umdadc: pohaca e a tntt:gr!d ~rial TOO.. .s c~ brasileiras vêm 
do País, ao ser a indepcndên"CCa proclamada assinaladas desse erro de orig.m, que I'M 
por-seu inho, o Prfll'tipe Regent e: e daí por sua vez se; prende ao que Oliveira Vianna 
diante o primeiro Imperador. Assim, esca- chamou de "marginalismo das elit~", que
pamos ao que aconteceu na América espa- rendo significar coin esta expressão-ó alhea
nhola, onde quatro vice-reinos .se fragmen- mento dos nossos dirigentes à formação 
taram em dezoito repúblicas. O mesmo histórica e às ·realidades sociais do povo 
teria acontecido no Brasil se: não fosse a brasileiro, muitos deles com a mente povoa
unidade e continuidade monárquicas, pois da de quimeras constitucionaiS e fantasias 
várias repúblicas se constituiriam, a exem- ·ideológicas, tendo as vistas voltadas para 
pio -das tentativas dos Inconfidentes em modelos estrangeiros. Estes modelos eram 
Minas, da Revolução Farroupilha no Rio ·ontem a França de 1_789 ou de 1830, a. 
Grande do Sul e da Confederaçã9 do Equa- Inglaterra parlamenrarista e os Estados Uni
dor em Pernambuco. Além disso, a estabili- dos da · consntui~ão 1de Filadélfia. Hoje 
dade e a ordem 1ntenor eram garantidas por passaram a ser. a soc1al-democracia curo
um regime que:, não obstante às influências péia, quando não o comunismo soviético, c 
estrangeiras - na Constituição de 1824, até mesmo Cuba de Fidel Castro e a Nicará
inspirada em boa parte: pelo doutrinarismo gua sandinista. 
francês de Benjamin Constant e Cle~mont- 0 que nos tem faltado _ e 0 que se 
Tonnerre, el entre os. deputb~o~, fascmados pode encontrar na obra de Oliveira Viaima 
com 0 par amentansr_no nramc'? :-• se - é um pensamenro orgânico de reconsrru-
adaptava aos nossos hab1tos da coloma e do - · 1 Fo· d 1 d · 
Reino Uilid~ c: mantinha certas instituições ~:n~~d~n~~rç~ cift;6:, ~:n:os0c:~;; 
fundamentaiS. Um e~emplo: 0 Poder Mode- mos retalhadores da ordem constitucional e 
rador anula~a o efeitO anarqu1zante que o numa "abertura" feita de encomenda ara 

I
paglrlamentansmo tem produzido ,fora da favorecer as esquerdas veio a encontr~r o 
n aterra. . . • . seu fim melancólico. 

A Repubhca,. porem, transportou para A. . f - . . d. · r 
o Brasil a mesma problemática das nações msans açao cc:'m.o_reg~m~ ·~•p m_a. 
vizinhas e irmãs, .afastando-nos· da nossa do pela atual Const•tu1çao - ms~nsfaçao 
constituição histórica, ao alterar a forma de que, dosde Alberto Torre~, tem Sl._do a de 
governo e a forma de Estado. Quanto a tod?s os tempos ---, su~cna o clamor de 
esta, passava-se do Estado unitário ao Esta- mUlt~s p_or uma nova let m~l?"a c por uma 
do federal made iiJ. U.S.A. Nas legítimas Cons.ltumt~ .. ~as, .qu~m ma ela~orar a 
aspirações pela descentralização política, nova Const1tu1çao. E amda que seJa e~ra o 
confundiam-se duas coisas muito distintas~ . pro~ut? de um a~rado trabalho?~ emmen-
o federalismo, . como princípio orgânico tes Junstas e poh~cos de_ pr~ng~o, q~em 
assegurador das autonomias sociais, e a no.s. garante '!4e nao es.~eJa_m el_es donu~a-
teoria do Estado federal elaborada pelos · dos pelos mitos ~onsntucto~;us _que t~m 
constitucionalistas norte-americanos, tendo- pr?~o~ado o .~~nfl1to entre o pa1s lega:l _e 
em vista condições peculiares da formação ? . p_a•s real . . Basta le~br~r~ a pcrfe•çao 
de seu país·. Se princípios havia, na Consti-. )Utl~lco-form~l da Çonst!tu1çao. d~ 198 ~· 
tuição de Filadélfia, .suscetíveis de se esten- · mteuamente ma~equada as cond1çoes roo•~ 
derem a outros povos e adquirirem validez do povo bras1le•ro. . 
universal - por exemplo, o do controle da _ Nem . ~ra outro o ~onvo pelo qual 
constitucionalidade das leis pelo Poder Ju- Bohva~ d1z1a em 1826: Tenho mil vez~s 
diciário -, no que diz respc1to à organiza- ma1s fe no povo quem em seus deputados . 
ção político-adminisrrativa era um absurdo 9 que importa, com ·urgéncia, embora 
querer encaixar· as províndas do Império st· trate de .11m trabalho a longo prazo, é 
nos moldes do federalismo estadunidense, esclarecer as idéias, promover a educação 
mesmo porque havia certas províncias que, política das novas gerações -libertando-as 
longe de poder constituir "Estados" --: na do marxismo' que as tritura -e contribuir, 
linguagem adotada - não podiam ser mais assim, para a formação de uma consciência 

• • o. ' • .. ---=---1 T .. -L. ... 1L ..... _ _._: .. : .... ;.,,t; c~n .::~ ua1 n,!jl., 
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Dois centenários recentemente ocorri--
dos devem fazer-nos ·~cflcrir. o segundo do 
nasdmento de Simón Bolívar, o Libertador 
(24 de julho de 171}3) c o primeiro do·nomc 
mais expressivo da sociologia política brasi
leira, Oliveira Vianna (20 de junho de 
1983). 

Em Bolívar - como pondera o poeta 
nicaragüense Pablo AntoniÓ Cuadra - não 
devemos ver apenas o romântico Liberta
dor, mas também o Retificador, símbolo do 
destino de sua .raça. Lições de perene atuali
dade deixou-nos, neste sentido, quando via 
a sua grande obra ameaçada de perder-se 
entre os desvios a que davam lugar ·os 
bacharéis ideólogos, imbuídos do iluminis
mo do século XVIII c dcsconhecedores das 
realidades sociais de seus povos. E foi o que 
aconteceu. Não só se desv.aneceu o sonho 
da Grã-Colômbia e da unidade bispano
amcricaná, depois do malogro do Congres
so do Panamá, como ainda os novos Esta
dos em que se dividiám os quatro vi'cc-rci
nos da Coroa de .Caste!a começavam uma 
vida atrlbulada na interminável oscilação 
entre a demagogia e Q caudilhismo, caracte
r:ística .de toda ~ história dessas rçpúblicas, 
desde a independência. 1 :, · 

' Na Carta da Jamaica (6 de setembro de 
1815), Bolívar advertia os homens 1públicos 
de sua pátria - ou melhor, das pátrias ·a 
que dava nascimento - para o risco de . 
caírem em "anarquias demagógicàs" ou . 
"tiranias monocráticas". Noutro texto, la
mentava que os códigos consultados pelos 
magistrados seus com patrícios não tivessem 
por base a ciência prática do governo, mas 
fossem 'obras de visionários a imaginarem 
repúblicas aéreas. E concluía melancolica
mente: "tivemos filósofos por chefes; filan
tropia por legislação; dialética por tática c 
sofistas por soldados".. · 

E assim contjnuou a ser depois de 
Bolívar ... Compreende-se, pois, que, desilu
oido com os próprios esforços c amargura
do na ·visão do futuro, o Libertador, nos 
seus últimos dias de [lCregrinação terrena, 
tenha dirigido aos compànhciros de ideal c 
de luta aquelas palavras tão significativa!~: 
Hemos arado cn cl mar... · 

O que se passou com o venezuelano, 
cujo centenário está sendo comemorado, 
~rnnr,.ct'u tamb~ com 05-P~OS..Ittand~ 
a unidade política e a tntegrid terrirorial 
do País, ao ser a independência proclamada 
por-seu iiiho, o Prfnt:ipe R"tgente e daí por 
diante o primeiro Imperador. Assim, esca
pamos ao que aconteceu na América espa
nhola, onde quatro vice-reinos se fragmen
taram em dezoito repúblicas. O mesmo 
teria acontecido no Brasil se não fosse a 
unidade c continuidade monárquicas, pois 
várias repúblicas se constituiriam, a exem
plo · das tentativas dos Inconfidentes em 
Minas, da Revolução Farroupilha no Rio 
Grande do Sul e da ConfederaçãÇ> do Equa
dor em Pernambuco. Além disso, a eMabili
dade e a ordem interior eram garantidas por 
um regime que, não obstante às influências 
estrangeiras - na Constituição de 1824, 
inspirada em boa parte pelo doutrinarismo 
francês de Benjamin Constant e Clermont
T onnerre, e entre os deputados, fascinados 
com o parlamentarismo britânico -, se 
adaptava aos nossos hábitos da colônia e do 
Reino Unido c mantinha certas instituições 
fundamentais. Um exemplo: o Poder Mode
rador anulava o efeito ana:rquizantc que o 
parlamentarismo tem produzido fora da 
Inglaterra. , 

A República,. porém, transportou para 
o Brasil a mesma problemática das nações 
vizinhas e irmãs, .afastando-nos· da nossa 
constituição histórica, ao alterar a forma de 
governo e a forma de Estado. Quanto a 
esta, passava-se do Estado unitário ao Esta
do federal madc fu U.S.A, Nas legítimas 
aspirações pela descentralização política, 
confundiam-se duas coisas muito distintas~ . 
o federalismo, . como princípio orgânico 
assegurador das autonomias sociais, e a 
teoria do Estado federal elaborada pelos · 
constitucionalistas norte-americanos, tendo
em vista condições peculiares da formação 
de seu país. Se princípios havia, na Consti-. 
tuição de Filadélfia, .suscctívcis de se esten
derem a outros povos e adquirirem validez 
universal - por exemplo, o do controle da 
constitucionalidade das leis pelo· Poder Ju
diciário - , no que diz respeitO à organiza
ção político-administrativa era um absurdo 
querer encaixar· as provindas do Império 
nos moldes do federalismo estadunidense, 
mesmo porque havia certas províncias que, 
longe de poder constituir "Estados" -: na 
linguagem adotada- não podiam ser mais 
do que territórios. . 1 , 

A febre federalista dos primeiros anos 
. da Repúbfíca provõcou a reação do próprio 
Rui Barbosa - o arauto do novo regime
que, dí.;mte disso, desfraldou a bandeira do 
revisionismo. A Constituição de 1891 era 
perfeita do ponto de vista da técnica jurídi
ca c da redação ... Mas não era uma Consti
tuição para o Brasil. · 

Bastaria uma revisão, como propunha 
Ru1? ~· / .. , , 

• Máis longe foi Alberto Torres, que 
' havia sido também um dos propagandistas 
da República. Coube-lhe assum1r, em 1898, 
o governo do Estado do Rio. Depois veio a 
ser ministro do Supremo Tribunal Federal. 
Nos últimos anos, e refletindo em tomo de 
sua própria experiência, dedicou-se a estu
dos com vistas a uma reforma oolítica do 
País, tendo escrita um livro bastântc conhe
cido, "A organização nacional". No prefá· 
cio desta obra, escrito em agosto de 1914, 
diz que, ao ser investido na pr-imeira magis
tratura daquele Estado, sua confiança na 
·constituição de 24 de fevereiro era comple
ta. E prossegue com esta c~nfissão: "Ao 
passar, em 31 de dezembro de 1900, o 
governo .da terra fluminense a meu suces
sor, o general Quintino Boqliuva, já não 
podia ser tão firme - de~iludido, como 
fora, pelos fatos - a minha confiança no 
regime político que havíamos adotado; .e 
quando no de~so da magistratura. vim a 
fazer trato mais íntimo com a Constituição. 
da República; fixou-se em meu espírito a 
convicção da sua absoluta impraticabili
dade". 

Foi Alberto Torres ilm precursor. An
tecipou-se a Oliveira Vianna, cuja obra 
fornece, a quem os queira encontrar," ele: 
mentos prévios a um delineamento dos 
rumos de que o Brasil precisa para 'a 
institucionalização política que ainda não 
encontrou. Alberto Torres, porém, foi uma 
voz clamando no deserto; e o centenário de 
Oliveira Vianna passa agora quase desper
cebido! 

Pela primeira vez, aquele que pode ser 
considerado o fundado~ da sociologia polí
tica brasileira :- sem desfazer dos que 'O 

precederam, com obras esparsas e sem. 11 

visão global a que ele chegou -tratou dos 
defeitos do nosso regime constitucional, em 
trabalho publicado pelo O ESTADO DE S. 
PAULO. no ano da independência, sob o 
título "O idealismo na evolução política do 
Império e da República", rema a que vol
tou, em 19~4, ao ser um dos colaboradores 
do livro "A margem da História da Repú
blica", valioso "inquérito por escritores da 
geração nascida com a República". Tais 
estudos prepararam "O idealismo da Cons
tituição", em volume da Coleção "Brasilia
~J..lu b oun=2LI>hnls..imnn~ 

Toda. ti c~ brasileiras vêm 
assinaladas desse erro de origem, que flC'1' 
sua vez se; prende ao que Oliveira Vianna 
chamou de "marginalismo das elite!l", que
rendo significar com esta expressão-ó alhea
mento dos nossos dirigentes à fonnação 
histórica e às realidades sociais do povo 
brasileiro, muitos deles com a mente povoa
da de quimeras constitucionaiS e fantasias 

· ideológicas, tendo as vistas voltadas para 
modelos estrangeiros. Estes modelos eram. 
"ontem a França dê 1.789 ou de 1830, a 
Inglaterra parlamentarista e os Estados Uni
dos da · consntui~ão ,de Ftladélfia. Hoje 
passaram a ser a social-democracia euro
péia, quando não o comunismo soviético, e 
até mesmo Cuba de Fidel Castro c a Nicará
gua sandinista. 

O que nos tem faltado - ~ o que se 
pode encontrar na obra de Oliveira Viaima 
- é um pensamento orgânico de reconstrU
ção nacional. Foi a grande lacuna do movi
mento de Março de 1964, que nos casuís
mos retalhadores da mdem constitucional e 
numa "abertura" feita de encomenda para 
favorecer as esquerdas veio a encontrar o 
seu fim melancólico. . 

A insatisfação com o regime disciplina. 
do pela atual Constituição - insatisfação 
que, dosde Alberto Torres, tem s~do a de 
todos os tempos --: suscita o clamor de 
muiros por uma nova lei magna e por uma 
Constituinte. Mas .quem iria elabor~r a 
nova Constituição? E ainda que seja esta o 
produto de um aturado trabalho de emincrt
tcs juristas c políticos de presrigio, quem 
nos. garante é!l!C não estejam· eles domil)a
dós pelos mitos consri"tucionais que têm 
provocado o conflito entre o "país legal" e 
o "país real"? . Basta lembrar a perfeição 
jurídico-formal da Constituição de 1981, 

. inteiramente inadequada às condiçÕes reais 
do povo brasileiror 

Nem era outro o motivo pelo qual 
Bolívai: dizia em 1826: "Tenho mil vezes 
.mais fé no povo quem em seus deputados". 

· O que importa, com ·urgência, embora 
si trátc de .um trabalho a· longo prazo, é 
esclarecer as idéias, promover a educação 
política das novas gerações -libertando-as 
do marxismo' que as tritura -e contrib11ir, 
assim, para a formação de uma consciência 
nacional. Trabalho prévio indispensável pa
ra chegarmos a encontrar os rumos da nova 
ordem constitucional que almejamos, 1 
qual a obra de Oliveira Vianna fornece os 
melhores subsídios. 'Cumpre divulgá-la • 
fazê-la ·ser conhecida c meditada nos colé
gios, nas Universidades e sobretudo nu 
Faculdades de Direito e nos curso~ de 
ciências sociais e políticas. 
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A lição de 
• Oliveira Viana 

V EJO Oliveira Viana che
gar à Biblioteca Nacional, 
segurando pela alça a sua 

pasta escura, quase ao fim da 
tarde. A figura alta e magra, de 
mestiço levemente pálido, cabelo 
aparado rente, sem o ombro 
curvado de quem passou a vida 
lendo e escrevendo, parece trazer 
consigo o silêncio. Não se lhe 
ouve o passo vagaroso. 

Quando dou com ele, já está 
no vão da porta de meu gabinete. 
Vou ao seu encontro. O mestre 
passará pela Biblioteca Nacional, 
ao fim da sessão do Tribunal de 
Contas, para me deixar um car
tão. Ao saber que eu estava na 
casa, viera entregar-mo pessoal
mente. 

I

.J. Foi essa a derradeira imªgem 
7 fisica que me ficou õê õiiveira 

Vlãrta. ""Mas com uma outra, que 
naturalmente a completa: como 
vou levá-lo à porta da Biblio~eca, 
ao fim de sua visita, vejo-o descer 
a escada, sempre vagaroso, para 
tomar o carro que o espera na 
Rua Araújo Porto Alegre, e de 

H onde ele ainda me acena. A visita 
se fecha nessa despedida. 

1 
Guardei-ª data. gqe é a de seu 

.~ cartão : 11 de novembro de 1949. 
,Depois, soube apenas que Olivei
ra Viana pouco saía, recolhido à 
sua casa de Niterói, na Alameda 
São Boaventura, 41. 

Foi Marcos Almir Madeira 
quem me chamou a atenção para 
o fato curioso de que Qljveil:a, -J Viana não iniciava perlodo com a 

· letra E Outro amigo, Rodolfo 
"Garcia, adiantou-me que a tese 
por ele desenvolvida, por suges
tão do Instituto Histórico e Geo-

t gráfico Brasileiro, sobre o O Oca
so do Império, intitulavã-se, ini
cialmente, A queda do Império, 
tendo sido alterada pelo próprio 

]osué Montello 
prio me confessou essa ojeriza, 
adiantando-me: 

- Empreguei-a uma ou duas 
vezes, para ver se me acostumava 
com ela. Mas acabei por deixá-la 

:=f de lado. Arranha-me os nery.os. 
Meu velho e sauãoso amigo 

· Viriato Correa tinha horror à pa-\ 
~ lavra todavia. E alteava a sua voz 

de surdo, para me sussurrar ao pé 
da orelha, no plenário da Aca
demia: 

G 
- Só ela me separa do~o~ 

<2!mon, que a e~ui-J 
.• oAosto. 

E por isso me olhava, esbo-
=tçando um sorriso, todas a~ 

que o nosso querido Calmon, na 
tribuna da Academia, eloqüente, 
erguia a sua bela voz e a empre
gava, no improviso de uma 
oração: 

-Todavia ... 

para o texto introdutório de O 
Ocaso do Império: "Esta pesqui
·sa das causas primeiras poderia 
me levar, de inferência em..infe- r 
rência, rríuito longe - porque a 
rõgfca do historiador é como 
aquele hipopótamo de uma fan- · 
tasia de Machado de Assis: tem a 
fome do infinito e tende a procu
rar a origem dos séculos." 

O estudo da obra de Olivei-
ra Viana deve conduzir
nos também à análise e à 

apreciacão de seu 'estilQ.. Essa 
dbra não é apenas uma visão~ 
pessoal da história braslletra - é 
igualmente uma obra de arte li te- -
rária, esplendid®rente conce6i- -
'ff'a ê reahza(fu. -

go ou do historiador, resta-nos a 

- Por isso mesmo, sempre quer 
di~q9.rdam~s das teses do sociQ.lo-

. 'ããm~~__escmor. Sou 
~· ~ ~~ Bandeira, no :=f~ inc..!!!J,ado a concluir que 
~ P?sse na ele fo1 ~ prosador da linhag~mb::

Acaderma, refermdo-se de JoaqtilmNabuco-o J.oaqi:i!.gl,\ 
a palavras pouco comuns emnre- :Nabuco que escreve U a- 1 
~. em A dis a o Império. E que se en- ' 
Carne, qualifica de medonho o li tronca necessariamente na linha- : 

j verbo adregar (acontecer por U gem- cláss1ca dos mestres e, 'i 

B acaso). o edecen o a 1ção e eródoto, 

1 
. Essa s~nsffill1dade aud1tiv.a ;t de Tácito ou ~e Tito Lívio, ~o':lbe-t

do escritor extremada na ojeriza ram harmoruzar a ressurre1çao e ~ 
de Oliveira Viana à letra_.A, leva- a interpretação do passado com a -
nos a repassar a prosa do mestre p lição ideal do puro texto literário. 
de Populações meridionais do Seu discurso de posse na Aca- ' 

l 
Brasil, para nele prontame_lliel\~ de~a~ ~raçando CLEerfil hum~o \c: 

\!
identificar úm dos grandes pro.sa- e llterano de Albe e <?llvelra, 
dores da Imgua portuguesa. Não · co ~a os altos_ merecrmentos;
um ~§íre renovador de ritmos I do escntor, que ru transfenu, do 
como· Gilberto Freyre, mas u~ f~ to soci~l ~histórico pªra o fenô
mestre harmonizado com OS rit- ffieno pOetlCO, O seu olhar arg11t0, 
rrios tradicionais do idioma, a • com. wal claridade. 

'

que naturalmente associou o sen-~ Essa oração de Oliveira Via
timento pessoal da melodia da na, na tribuna acadêmica, situa
frase. se entre as mais belas ali proferi-

Pelo fato de reclamar, para a das. Alberto de Oliveira não po
sua leitura e reflexão, um 2úblico deria ter tido um sucessor mais 

.f~speciã}istas, interessados nos~ ·adequado, capaz de sentir-lhe a . 
atos e nas idéias gue se relacio- goesia J)erene, para bem demar- f 

Se bem refletirmos, esmiu- iiãii'i'â"" nossa evolução histórica, c~a. -
çando nossas singularidades pes- Oiiveira Viana ainda não foi estu- Em certo trecho da oração de 

...f Oliveira Viana, par~tra 
A do título originãf. 

soais, hav. emos de concluir que ~ dado -penso eu, - P.elos analis-) Oliveira Viana, tem-se a impres-
todos nós temos o nosso grão de tas de sua prosa. E esta, no meu são de que o novo académico, 
loucura, pronto a germinar nas modo de ver, é mais do que exem- traçando o perfil de seu anteces-. 
ocasióes adequadas. Eça de p~osa - é mo- sor, est.,á a tra~ar_o .s.eu. 2_r.Q.grio F 

[

Queiroz tinha a superstição do pé delar. - P.erfil. como neste trecho: "Ho-
direito quando subia u~a esc~- ~iveira possuía aquilo que . l~~m ête peque~a roda e de so~ia-\ 
da. Nosso Coelho Neto nao perrm- poderíamos definir como a sensi- bil1dade reduZida, amava a v1da 
tia que se lhe deixasse no g~bir:e- bilidade a+)Olinea da línguãpôr-~ sossegada, a_v~da lareira e quieta, 
t~ uma figura e~ gesso. ~llve1ra ~Tudo quanto lhe saía da~l fora do b~líc10 e,do rumor da 
V1ana, como se vm, !.sgwvava-se l pena tr-a Q requinte do equilí- , grande sociedade. 

~ Q_a letra A: - par~ ac~6ar se~ã? brio sem aualguer excess"6 SeJ!l Só faltou trocar de endereço: · 
suced1do, na A~a~erma Bras1le1- qualquer traco de demasia ver- em vez de dar o endereço do 
ra, por Austreges1lo_ de Athayd~, ~Veja-se, como exemplo, a ele- poeta, em Niterói, dar o seu pró-

\r q.ue parece ter na~c1do de propo- 1\ gância com que vai buscar, de prio endereço, acrescentando 
ft s1to com a vocaçao do A. I =::f modo .2reciso e oportuno, uma 1= que ali tinha, além de um ou 

d Afrânio Peixoto im licav recorrencia machadiana, nas Me- outro amigo, a companhia das . 
·I com a palavra meig_a. ele pró- mórias póstumas de Brás Cubas, velhas árvores. . ' 

..·· 
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Oliveira Vianna: 
Limiar do centenário 

Em percuclente estudo na pá
gina 5, Angelo Longo se re
fere ao centenário de Oliveira 
Viana, o fluminense que, com 
Alberto Torres e Gilberto Freire, 
forma a trilogia de sociólogos da 
máxima expressAo contempo
rânea. 

O articulista adverte para a 
proximidade do Importante even
to - "Apenas quatro anos nos 

.. 

separam do notável àconteci
mento cultural. O slt~nlficado da 
obra e do pensamento do gran
de sábio fluminense como re
novação metodológica e cientr
lica da ciência social, no Brasil, 
será certamente objeto de am
plo programa comemorativo e 
homenagem à passagem do pri
meiro século de nascimento, em 
1983". 

..... 

Oliveira Vianna: 

LimiaT 
do 
centenário 

Angelo Longo 

Estamos às vesperas do centenário de 
Oliveira VIanna. Apenas quatro anos nos se
param do notável acontecimento cultural. O 
significado da obra e do pensamento do 
grande sábio fluminense como renovação 
metodológica e cientlfica da ciência social, 
no Brasil, será certamente objeto de amplo 
programa comemorativo e homenagem à pas· 
sagem do seu primeiro !jéculo de nascimen
to, em 1983. 

VIanna nao foi o tipo convencionai de 
historiador e sociólogo, onde tio-somente ca
biam descrições de fatos superficiais, rlgida 
cronologia de governos e heróis. Vianna sen
tiu uma sociedade ainda por ser desvenda
da; um povo ainda por ser entendido; uma 
naçlo ainda por ser analisada. Sua posição 
nlo se alinha à ortodoxia histórica dos cul
tores oficiais, cuja evocação d9 um passado 
aiienado e distorcido o repugnava. Vianna 
penetrou mais profundamente no veio histó
rico nacional porqué, pela primeira vez, ele
vava o povo à consideração suprema dos fa
tos sociais . Reclamou a ausência de nossa 
gente na tessitura de nossa formação. Vian
na mergulhou, com absoluto sucesso, nas 
tarefas arquivais do perlodo colonial e co
roado, buscando desde Gabriel Soares de 
Souza, em Tratado Descritivo do Brasil, a An
tonil, em Cultura e Opullncla do Brasil; des
de os cromstas inaclanos aos narradores tes
temunhais da nascente burguesia, gerada pe
la Mineração; desde a chegada de Joio aos 
ciclos regencials; desde a Maioridade à acla
maçlo do Campo de Sant'Ana; desde a es· 
pada de Floriano à aliança dos Governado
res. Tudo Isto, é verdade, servindo de mol
dura para o grande painel popular, onde vi
via e construis uma naçlo o povo-ma ... : 
Amador Bueno, Beckmam, Emboabas, Mas
cates, Felipe dos Santos, Palmares, Conju· 
rados, Alfaiates, 1817, Sabinada, Balaiada, 
Cabanada, Liberais e a Praieira. 

VIanna foi o desbravador pioneiro, equi
pado sem o monismo deformante da vlslo 
unilateral. Valeu-se dos ditames da teoria da 
complexidade social, argüit~do uma realidade 
objetiva e reproduzindo todo o contingente 
histórico-econOmico de nossa formaçlo, for
necendo os padrões básicos dos comporta
mentos da imensa massa de trabalhadores e 
camponeses, sempre relegados ao esqueci
mento pelos estudiosos. 

Autor de mérito, Vianna mostrou, com 
erudiçlo, um acentuado sentido antropológi
co para a soluçAo dos problemas da naçlo, 
cuidando em bases nltidas da situaçlo con
creta do povo . Foi, de fato, um esplrito ana
lltlco e objetivo, capaz de equacionar a pro
blemática brasileira, traçando os novos ca· 
mlnhos da pesquisa histórica. Toda a obra 
do mestre é uma demonstração de vitalidade 
intelectual, sem subjetivismos acadêmicos e 
generalizações comprometedoras. 

Oliveira VIanna nlo se definiu por uma 
história de dimensões cronológicas em rela
ção aos fatos humanos e recusou as propos
tas sobre o imobilismo dos grupos sociais 
brasileiros através de um tempo linear e re· 
gularmente percorrido. Pelo contrário, no de
correr de toda a contextura de sua imensa e 
consagradora obra, ele encontrou a necessi
dade de averiguar à exaustão os dados ge
rais e especificas das questões, ativando um 
variado mecanismo de erudição. A modifica
ção profunda introduzida por Oliveira Vianna 
nos estudos sociológicos brasileiros foi as· 
sinalada por eméritos pensadores nacionais 
e estrangeiros, entre os quais, Monteiro Lo· 
bato, Miguel Couto, Gilberto Freyre, Geraldo 
Bezerra de Menezes, Agripino Grieco, Capis
trano de Abreu, Fernando de Azevedo, Ce
zarino Junior, Assis Chateaubrland e TristAo 
de Atalde. 

Vianna realizou a slntese cientlfica de 
nossa constituiçlo como povo. E às vésperas 
de seu centenário, nAo se tomará por aço
damento uma lembrança em mais um 20 de 
julho. 

~ 
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O elogio~ de Oliveira Vianna na AP AD 
A. F. ~ESARINO JúNIOR 

t 

cas em grande parte ao seu me- seu prefácio escreve ele; falando e visavam pontos vitalt da· ret• ra textualmente u obras e os 
todo rigorosamente cientifico" . E' sobre emendas ao referido proje- rida Lei Organica (Dec. 1.40Í). títulos de nosso patrono: "Ao fim 
Oliveira Vianna o nosso primeir(l to: "Elaborei sobre taits emendas Para l!atisfazê-los, e atendendo a de 1943, no balanço da sua ati
sociologo sistematico. Amoroso também um largo parecer e, jus- um despacho do ministro do Tra· vidade intelectual, tinha publica

Nasceu Francisco José de Oli-/ Lima (Tristáo de Athayde) o con· tarnente quando estava a ultimá- balho, tive que elaborar um pro- do os seguintes livros: Populações 
veira Vianna em Saquarema, na 
Fazenda do Rio Seco, Estado do 
Rio de Janeiro, a 20 de junho de 
1883 filho do fazendeiro Fran-

sidera "obra de ciencia, observa· lo, recebi do sr. Oliveira Vianna jeto de decreto, em que, embora Meridionais do Brasil; Pequenos 
ção e rnetodo'' Ingenieros o elas· farta série de observações ao meu transigindo nos pontos que me estudos de psicologia social; Evo
sifica de ·:n?table", o mesmo di primeiro parecer. Tive a fortuna pareceram secundarios da lei, pro- l!lção do ~?vo Brasil-eiro;_ O idea
~endo Agnpmo Greco e CapJstra· de ver muitas das minhas obje· curei ressalvar os seus pontos vi- llsmo ~ohhco . no Impeno e na 
no d? Abreu, qu~. se quei.xa dt> ções esposadas pelo laureado so- tais e o seu espírito. Este proje- ~ep_u~hca; O IdealiSmo da COJ_lS· 

cisco José de Oliveira Vianna e I ter S!do n~le ornltJ~o. a T~unay, ciólogo noutras não tive a feli· to depois de sofrer algumas mo- tJtuJçao; O ocaso do Imper1o; 
D . Balbina Rosa de Azeredo Vian- ~~~~nd!::i~~r~~ o;~v~~~~~~~~n~~ ci~ade 'de obter s~a ~oncordanéi~. dUica?ões, se transfo~mou no ~~le:~ssi~il~~~:ic~o~~t~\~~: 

Academia Brasileira de Letras Nao obstante, aditei aquela bn· Dec. 2.353, de 29 de JUnho . de t . d IT • . I· P 
1 na, no solar do Rio Seco, como 

6. 0 filho do casal, ficando orfão 
d.c' pai aos 2 anos de idade, de 
quem he rdou o gosto pelos li
vros. Até aos 10 anos frequentou 

lhanle dissertação ao meu pare- 1940, que alterou alguns artfgos nzes a .P0.i Jca socJa •. rob e-
. · · d d .,. d ud mas de Direito Corporativo · Pro· Em 1922 publicou no pnmeiTo cer 150bre as cmen as de segun- o Dec . 1.402. "'• antes e t o, bl d D. ·t s· d" ' F 

d d. - bl" d - d · fi ê 1 emas e 1re1 o m 1ca1 e or-volume do Recenseamento do Bra· a 1scussao, pu 1can o-a como uma expressao a m u nc a pau. m r 'th · d B .. 
1 siL . realizado em 1920,_ es tudo sob parte integ~ante . dele, sem afas· list~ na el~boração da nossa Iceis· lo~i~.n E:se 

11~~~Junt~ bi~~i ra~~: 
o tJtul? ;;o povo brasJ_lc1ro e sua tar urna umca v1rgu!a, para que laçao smdical". co 

0 
levaria a fazer arteg das 

. . evoluçao , revelando as tenden- a ('amara dele pudesse conhecer, insti · - · P . 
o curso prunano na Escola Pu- cias de nosso processo evolutivo h . d d"f" ld d A respeito destes seus livro~ . tuJç~es. a~aJXo arrolada~. Ins-

. . . . · recon ecen o as I JCU a es que . . . . t1tuto Histonco e Geograf1co do 
blica Estadual, sempre lendo rnu1· ma1s tarde transformado no livro terá de vencer" Dele resultou 0 Jundicos, o melhor e dar a .pa- B a .

1 
S · "t · d A · . t 

· · 1 - do 8 ·1 · · 1 · rta di r SI ; oc1e e es mencams es, to. Fora da leitura, ding1a-se ao Evo u~ao _Povo rasJ eJro •. ~or dl. n.o 1.237, de 02 de maio de l~v~a a e e pr?prlo, em ca • de Paris· Instituto Internacional 
enll:enho banguê, acompanhando este livro. fo_J por alg!l!ls cnhca· 1939, que deu estrutura básica à n~Jda ao entao c?~cel-sr os- de .Ant~pologia; Academia de 

. . do de anamsmo, cnhca a que nossa Justiça do Trabalho. WALDO ARANHA. QuBD4o em Hist . d P t 
1
. So . d d• 

• aUv1dade de seus trabalhadores, respondeu inclusive em sua ou· pleno trabalho de elaboração 4êS- or1a, e ?r uga , Cl~ a ~ 
,_ tn ob ' R APJmll - · · ibh de Antropologia e Etnolocr1a do 

~!!l ;~ ~Jt~r~r~ : . EDL..,_~ "M.wdef.~;-.. a ~C:. ~~~le l ~r 0~f'}b '-pro~sito ~:~ li~· ~Jf.- !.:~ a Porto; Academia Dominic;n~ de 
matriculou-se no Coleg1o dõll"Jí .,.,..~...,,, . .-- aa nM -iérirfià..,al, entre mem- • ~ 1'' ll-ttiS- Historia· Uni- c lt 1 u · 

membro efetivo do Instituto Intel' b d · · M" · t · d T terio do 'Í'rabanío Tive er-&ão. • ao u ura mver-
fessor Carlos Alberto, em Nite· nacional de Antropologia com se ros o p~op.no ~rus erJO o .ra- que abandonar tud~ romp'er bruS: sal, de Sevilha; Academia de 

. . . • balho Ohvetra VIBnna e o D1re· • Ciencias Soei is d H · c oról. Em fins de 1900 (;OncluJU no de em PariS . Refenndo-se a elE' tor d~ Departamento Nacional do camente com velhos estudos qu-e Ih . a • e avana, ~n-
Colegio Pedro 11 os exames do disse Marcos Almir Madeira: "Ver- Trabalho dr Luiz AucruGto do vinham desde a rase de elab()ra- : ~ ~acJOnal. de Geografia; 

. . dade, verdade e verdade, eis a ' : " . . ção de Populações e Iançar-md de ca em1a Flummznse de Letras 
curso secundano. Tendo perdi· obra palad"na d socJ"ologo du Rego Monteuo. Seus prmc1pa1S d e Academia Brasileira de Letras 

. . • I o e · d t - t" E todo corpo num novo campo e t . . do o prazo para a 1nscnçao na cador" ao estudar "o espírito de ocurnen os sao os ar lgos nqua- t d d t . ... di e c. - No JOrnal contmuava es-
' d t s· d" ai d !f es u os -o os aspec os JU·~ · d . 

Escola Politecnica, não quis per. sua obra". 
0

ramen ° m Jc 0 u liDO e cos dos problemas sociais. Não creven. o artigos de profunda re-
. . . uadro e Enquadramento na nos- "rit levanc1a ... Colaborou com mais 

der um ano e se matncu!ou na A Academia Bras1leJra de Le· sa legislação sindical, do primeiro, lame:'to, _entr-2tanto, esta lflt.er, assiduidade nos seguintes ·or-

Fac~I?.ade de Direito. ~~~ei~a e~~o~h~i~h~a~~~~c~~~~o~~ a~b~~ public~dos na revista "Di- ~L~~ç~~mv~~~~~~ a~~~ :U~u!n ~~: ~is: iR~vista do Brasi_l; Mun~oJ Li· 
Ali foi, entre outros, aluno de Claudio Manoel da Costa, suce- relto • do RJo de Janeiro, vol. sagrei. Dela me salram al&uns ~rar ?: Terra de Sol, Corz:eJo da 

Candido de Oliveira, Didirno da dendo a Alberto de Oliveira, em VI, de 1940, e VII, de 1941. livros de interesse geral que eon- Manha, Jo_:nal do ~omercJ?; Es-
. . 27 rle maio de 1937, tendo sido · . sidero uteis ao meu país. !)ois tado de Sa~. Paulo, Bo!etJm do 

VCJga e Serzedclo CorrCla, pro- recebido em 20 de J"ulho de 1940 Na terceiT~, ta~bem sobre e~ d I~ ·: bl" d _ p obl • M.T.I.C. etc .. 
· · · ' sa mesma Ie1 estivemos envolv1- e ~s Ja pu ICa os r s 

fcssor de Economia Polillca, ma· por Alfredo D'Escragnolle Tau- ·d C ' , lt J "d" d de Direito Corporativo (1 ), Dela ainda extralm t 
. dil • E t d a os, como ooou or un 1co a . . t· . os es a pre-

tena de sua pre eçao. s u ou n Y. - Federação das Industrias do Es- que Ja. Jve o prazer de envl a cisa apreciação: '"Alberto Larnego 
muito Direito, mas sem abando- V~ncedora. a. Re~oluçao de 1930 tado de São Paulo, então sob a V. :E?ccJa. e Problema de Di lto Filho, num arhgo intitulado "Via· 
nar a matematica. Diplomou-se e .criado 0 MmlSterio ~o Trabalh~, presidencia do eminente senador Sindical <1943>, que tenho nismo", publicado em 1927, fixou 

. . Lmdolfo Collor conVIdou a Oli· R b t s· Fo· d ra o prazer de remeter-Ih:! acertadamente: "Oliveira Vianna 
em 1905, sendo esta a dlV1sa veira Vianna em 1932 para seu 0 er 0 ~donste!l. . 1b0 c~15~ e mais dois ainda ineditos, m é 0 formidavel mestre da nova 

d d d f 1 . . A 1 d" que os m us naJS ras1 etros t d Hl constante e seu qua ro e o r· Consu tor Jund1co. respe to 1z . . 1 t li t ' cornpos os a meu mo o: s gera"ão brasileira E' a mais 51·n . . v li T . pnnc1pa rnen e os pau s as por d Q t- s 1 1 B sil . ~ - · · . · matura· Ante omnia me esse rus- com razao asconce os orres l l"d d . 1 a ues ao oca no ra ( tetwa cerebraçao nacional viva O 
· "D · • d " . e e 1 era os, dCl!eJaram co abo· 1940) F d to d p . . · enommaçao e um car.,o so . e un amen s 1 o monumento soc10log1co desse ho-

tum opportet. mente porque em verdade st> rar no aperfeiçoamento do seu Brasileira (1930-1945) Estes me · · · d t · 
· ·' · · · · t D · ·d·d · f •t . . · m, que Ja e uma ou rma, Lecionou matematlca no Cole. constltuma no centro cnador e pro]e 0: aJ 0 pe 1 0 a nos el o ulhmos livros foram para chamemo-lo de Vianismo _ de-

elo Abilio, em lugar de iniciar orientador da reforma social" . de vanos par~ceres soJ:~re o as- veta; não os quis ultimar veria ser meditado por quantos 
. . . Para Geraldo Bezerra de Mene- sunto, nos qua1s o presidente da ra". aspiram a conduzir mufd-e , 

• advocacia, contmuando_ porem, zes, além de fixar as normas do Confederação Nacional da Indus- 1 0 5 
a estudar, mas Historia e Filo. novo Direito, ele propôs soluções tria, então o dr. Euvaldo Lodi, se Convidado por Getulio V1 
•ofia reunindo dados a respeito "a numerosos e va~iadissimos ca· baseou para escrever e fazer pu- para ministro do Supremo 

' d ind ind"t b sos concretos relativos a contra· blicar no "Jornal do Comercio" bunal Federal, OLIVEIRA 
em ca erno a a 1 o so o d b Ih ã d - d t . . · · ' NA i t"d ' ' to e tra a o, uraçao o ra- do Rw de Jane1ro, vanos artigos, recusou a nves 1 ura, 

Oliveira Vianna feleceu a 28 de 
• • março de 1951. A seu respeito 

disse Gilberto Freyre, que dele di
vergia parcialmente: "Com a rnor

titulo ''Idéias e Fantasias", que balho, a ferias, á organização sin· em resposta a outros tantos de rando-se ". . . muito velho · 
:·á prenuncia o futuro escritor. dica!, á_ Justiça _do Trab~~o, a Oliveira Vianna. Desta polêmica estu~ar Direito Civil". lnlil 
Escreve sobre Escola AntropOlo· c?nvençoe~ colehvas, e~c. · As· resultaram também dois livros: presidente, em 1940, CODV • 

. . . . Sim, em mto anos, atraves de mi· Problemas ele Direito Sindical de do-o de novo, desta vez, parl\~1-

·a I te de Oliveira Vianna o Brasil 
perdeu um dos seus maiores e 
melhores mestres: mestre, precJ. 
samente, da cie_ncia de descobrir, 
explicar e interpretar a chamada 
"realidade brasileira". Mestre que 
foi um exempio adrniravel de de· 
voção de um homem à sua cien

,gica Class1ca, Darw1rusmo na li· lhares de pareceres, formou o Ias· Oli · v· 1943 ' • nistro do Tribunal de Co.a~a . . . . . . ve1ra 1anna em e o nos 
teratura, U1ermg-SaVJgny, smtese tr? JUT!Sprudenclal d_o . nosso dl· 50 Direito Corporativo 8 Direito União, cargo. que aceitou.: is 
conciliatoria, a poesia e a arte no reJto do trabal~o. _Plimo Barreto do Trabalho, em dois volumes pu- tarde del-e disse o antilo 
IJ>Onto de vista filosofico, futuro 0 ch_a~o~, de Gula do Governo blicados em 1940 e 1942. A res- t:o do Trabalho, WaJd, 

BrasileiTo . "t 1. . . cao que OLIVEIRA VIJ do espírito (NIETZCHE) a Fran· . pe1 o escreveu O 1ve1ra V1anna no • 
. . ' . Co?lo con~eq~enc1a desse l~bo~, articro 0 Decreto 2_381 e seus fun. ~ar~o de seu Co~~to~ Ju.f!, 

ça e seu papel hJS_tonco,, o Pn_n. publicou p:I~CJpalmente dOJs li· dam"entos doutrinários, publicado detxou uma tradJC!IO ~·· 
cipio da democracia, a evoluçao vr?s essenc1a1s.: Problemas de DI· no voL V da citada revista "Direi- de honradez, de c~!terJG, 

reito Corporativo e Problemas de t , d 1940. ''E t t (d f balho e de cultura . da idéia de Direito, seu futuro 
provavel, a pena de morte, litera· 
tura pOrtuguesa, a crise social, a 

Direito Sindical . O primeiro é 0 • : · s e. P;O~ o as e- . 
urna replica ao parecer de Wal· deraç_oe~ ~ do crlte~to da sua . De ind~le retra1da, nM: 
demar Ferreira sobre 0 projeto constttu1çao) foi_ o umco que teve r1os conv1tes para visitar 
de lei da Justiça do Trabalho em um debate pubhco; mas, o grupo Estados e pafses e P81'á 
1938. ' paulista era forte e temivel, não par de congressos, em' 

Em seu prefacio escreveu Oli- pelo seu ~elegado aqul, o ~r. Eu· tes enviasse te&el, o 
veira Vianna; "Um projeto de or· valdo Lod1 que, _como se VlU. en· zendo quanto a ':Minlo 

. e à sua vocação" . 

O Estado do Rio de Janeiro, pe· 
la lei n.o 2. 4GB, de 30 de jun11o 
de 1955, criou em Niterói a Fun
dação "Oliveira Vianna" destina

• • da a manter sua residencia, biblio· 
teca, arquivo e a instalar um mu· 
*'u com os seus demais per ten
eei, a republicar as suas obras e 
a criar um centro de pesquisas e 
'~ações so.bre temas brasilci· 

aatureza e a ·arte, romantismo, 
clas.siclsmo e naturalismo, estilo· 
mlllia e o progresso intelectual 
Anota, aplicando-a também aos 
brasileiro•, a frase de EÇA DE 
QUEffiOZ: "O português nunca 
pode ser homem de idéiu por 
causa de &ua paixão da forma". 
JOAQUIM NABUCO era seu mo· 

n1za - d J t1·,.a d Trabalho tendia pouco do assunto, mas pe- ca ~tua. o ~"da 
ga çao a us ~ o • 1 rt d · · ta i lhe quiS confiar · 
elaborado por uma COmiSSãO de a e I e ~ JUTIS S que serv am, • .' r Perpetuado, assim, O SCU nome, 
tenicos dO"'Ministerio do Trabalho, todos espíritos agudos e d~stros YASCON~ELLOS TORREe, f de esse grande brasileiro continua
da qual eu fazia parte, e enviado na _argume~tacã~. • • e tambem no CUJa magnífica biografia , de rá, pelo exemplo de sua vida e 
à extinta Carnara dos Deputados, sofl~~-. Na o fot pequena, embo· OLIVEmA VIANNA (se ' -.exeê- de sua obra, a realizar a tarefa 
deu motivo a uma larga crítica r.a lDVJSivel cá fora, a luta q~e tuarmos as referenciu pot nós l:rerculea que somente a alguém 
do então deputado WaldernarFer- t1ve que sustenta.r c_om eles. Nao pessoa.lm~n.te feitas aos - !1- co~o. ele seria poss~vel, a de "um 
reira, insigne tratadista de Direito eram. so~ente habeJS, eram tam- vros JUr1d1cosl, este t;logl( nao ·espU:J!? capaz de ditar rumos ao dclo intelectuaL 

. . Comercial e professor catedratico bém msJstentes nos seus ataques passa de um resumo, as.sun eJJ!Ume- Brasil . 
Colaborou com arhgos soc1olo- na Faculdade de Direito de São 

:icos em varias jornais locais: O Paulo - Depois de expor, em no
Fluminense A Capital Diario Flu- tavel parecer, as suas idéias sobre 

' ' . . as novas instituições do Direito So-
mlnense, passando depois aos JOT· cial e do Direito Corporativo, es-
lllais cariocas A Imprensa, de AJ. se eminente mestre da ciência 
cindo Guanabara e O País, de do direito entrou a demonstrar 
.Abner Mourão. 

E' ele mesmo quem diz, con
(orme narra VASCONCELLOS 
'fORRES em sua magnífica bio· 
lirafia de nosso patrono, que aqul 
cesumlmos: "Das colunas d'O 
Pais me chamaram paulistas: 
Pinheiro Junior e Plinio Barre· 

a existência de profundas con-' 
tradições entre certos dispositivo 
centrais do projeto e o texto d 
Constituição de 34, então vigente 
Para o profeSl!or Waldemar Fer
reira o projeto era inconstitucio
nal em muitos pontos, dado o ca· 
rater, que ele dizia fascista, d 
varios de seus dispositivos. 1 
Tendo participado da organização 

to - para a Revista do Brasil· e 1 do projeto, achei que me corri 
· ' o dever de vir a publico defen

dê-lo; tanto mais quanto a críti· 
ca articulada contra ele partia d 
um dos nossos mais brilhante 
e acatados tratadistas. Neste sen 
tido, escrevi urna série de art · 
gos, que vieram a lume no "Jo 
nal do Comercio" e que são exa• 
tamente os sete estudos, que co 

depois, Monteiro Lobato - para 
a grande publicidade dos livros 
(po.is devo a Lobato a primeira 
edição das Populações Merldlo-
nais). 

Quanto à advocacia, fez apenas 
wna tentativa, ao abrir no Rio es
critorio com um colega, Porfirio 
Soares Neto, de quem logo se se-

. !Parou, voltando aos livros de so
oe:iologia. 

Cornt> pensador, afirma ANSEL
MO CACIEmA, "dominou-o des
de o primeiro instante, a "santa 
obsessão do realismo. Nada de li· 
teraturas, de divorcio com o 
meio". Aproximou-se, assim, de 
outro fluminense ilustre, ALBER. 
TO TORRES, menos quanto à ati
vidade politiea, que este abando
llOU desiludido, enquantt> OLI· 
VEIRA VIANNA não a quis co· 
nheccr. OLIVEIRA VIANNA PU· 
blica artigos em "O Pals" sobre 
a obra de Alberto Torres nos 
Problemas de Polltlca Objetiva, 
•ilenciando sobre suas discordan. 

põem este livro".· 
O antigo ministro do TrabalhO' 

Agarnenon Magalhães, definiu 
debate como um conflito entr' 
duas concepções do Direito, a in 
dividualista e a nascida da soei~ 
lização da vida jnridica. A ques 
tão principal foi a da competên·· 
cia normativa dos tribunais do 
trabalho. Na realidade C~>ta foi 
uma das três grandes polêmicas 
referentes ao nosso Direito Cole-
tivo do Trabalho, em que se en· 
volveu Oliveira Vianna. Dela 
resultaram, além do seu citado 
livro Problemas de Direito Cor-
porativo, também o do saudoso 
prot. Waldemar Ferreira, Princl· 
pios de Legislação Social e Direi· 
to_.! uidiciárJCL..do~balh~ 

; 

~ ·~~,..._, 

.i) 



Faculdade de Direito. 

Ali foi, entre outros, aluno de 
andido de Oliveira, Didimo da 
eiga e Serzedelo Correia, pro· 

fessor de Economia Politica, ma· 
te ria de sua predileção. Estudou 
tnuito Direito, mas sem abandO· 

ar a matematica. Diplomou-se 
em 1905, sendo esta a divisa 
~onstante de seu quadro de for-

tra.s . o escolhe_u para suceder na ambos publicados na revista 
cadeira que tmha como patrono 'to" d R'o de Janeiro vol. 
Claudio Manoel da Costa, suce- rei • 0 1 • 
dendo a Alberto de Oliveira, em VI, de 1940• e VII, de 1941. livros de interesse geral que con-
27 d~ maio de 1937, tendo sido Na terceira, tambem sobre es- sidero. _uteis _ao meu pais. p _ois 
recebido em 20 ?e JUlho de 1940, sa mesma lei, estivemos envolvi· del::!s .Ja publtcados- Problcf!Ms 
por Alfredo D Escragnolle Tau- dos, como Consultor Jurídico da de D_I~ei~o Corporativo (1 38), Dela ainda extralmos esta pre
nay · Federa~;ão das 1ndustrias do Es- que Ja . tive 0 prazer de env a cisa apreciação: "'Alberto Lamego 

l'enc~dora a Revolução de 1930 tado d~ São Paulo então sob a V. ~ela. e Problema de D lto Filho, num artigo intitulado "Via· 
e criado o Ministerio do Trabalh~, presidencia do emi~ente senador Sind1ca1 (1943), que tenho nismo", publicado em 1927, fixou 
Li~ldolfo. Collor convidou a Oli· Roberto Simonsen. Foi 0 caso de ra _o pr~zer. de rem.eter-lh~· ~certadam~nte: "Oliveira Vianna 
ve1ra VIanna em 1932 para seu . d t . . b .1 . ma1s do1s amda ineditos, e o form1davel mestre da nova 
Consultor Jurídico. A respeito diz qu~ ?s 1 

10 tus na!S !~atas! eJros, compostos a meu modo: Hls geração brasileira E' a mais sin-
- V ll T prmc1pa men e os pau IS s por d Q t• s 1 1 B asll ( . - · . . · atura· Ante omnia me esse jus- I com razao asconce os orres· I l'd d d . . 1 b a ues ao oca no r tebc.-a cerebraçao nacwnal VIva. O 

· "Denominação de um cargo so· e e 1 era os, . eGeJaram co a 0 " 1940) e Fundamentos da Po monumento sociologico desse ho-
um opportet. mente, porque em verdade SP rar. no ap:rfeJçoa~ento ?0 s_eu Brasileira (1930-1945). Estes mem, que já é uma doutrina, 
Lecionou matematica no Cole· 

io Abilio, em lugar de iniciar 
f advocacia, continuando. porém, 
1 estudar, mas Historia e FilO.. 
~ofia, reunindo dados a respeito 
em caderno, ainda !ndito, sob o 
titulo ''Idéias e Fantasias", que 
\A prenuncia o futuro escritor. 
screve sobre Escola Antropolo-
ica Classica, Darwinismo na li
,eratura, Thering-Savigny, síntese 
~onciliat{)ria, a poesia e a arte no 
onto de vista íilosofico, futuro 
o espírito (NlETZCHE), a Fran· 
a e seu papel historico,, o prin

~lpio da democracia, a evolução 
da idéia de Direito, seu futuro 
rovavel, a pena de morte, litera· 
ura pOrtuguesa, a crise social, a 
atureza 111 a ·arte, romantismo, 
assicismo e naturalismo, estilo· 
aala • o progresso intelectuaL 

~ota, aplicando-a também aos 
~rasUelroa, a frase de EÇA DE 
~UEIROZ: "O português nuni:a 
,ode ser homem de idéias por 
ausa de sua paixão da forma". 
OAQUIM NABUCO era seu mo

~elo intelectual. 

Colaborou com artigos sociolo.. 
_icos em varios jornais locais: O 
Fluminense, A Capital, Diario Flu
h,lnense, passando depois aos jor-

ais cariocas A Imprensa, de AI· 
indo Gu3!llabara e O País, de 

!Abner Mourão. 

E' ele mesmo quem diz, con
forme narra VASCONCELLOS 
~ 

trORRES em sua magnífica bio· 
rrafia de nosso patrono, que aqul 
~esumlmos: "Das colunas d'O 
~ 

rais me chamaram paulistas: 
Pinheiro Junior e Plinio Barre
• o - para a Revista do Brasil: e, 
i:Iepois, Monteiro Lobato - para r grande publicidade dos livros 
(pois devo a Lobato a primeira 
~dição das Populações Merldlo-

ais). 

Quanto à advocacia, fez apenas 
pm,a tentativa, ao abrir no Rio es
Fritorio com um colega, Porfirio 
Soares Neto, de quem logo se se
~arou, voltando aos livros de so
~:iologia. 

constituiria no centro criador e proJeto: Dal 0 ped!do a nos feito ultimos livros foram para chamemo-lo de Vianismo _ de-
orientador da reforma social". de vanos par~ceres so?re 0 as· veta; não os quis ultimar veria ser meditado por quantos 
Para Geraldo Bezerra de Mene· sunto, nos quais o presidente da ra". aspiram a conduzir mutidões" 
zes além de fixar as normas do Confederação Nacional da Indus-
no~o Direito, ele propôs soluções tria, então o dr. Euvaldo Lodi, se Convidado por Getulio V1 Oliveira Vianna feleceu a 28 de 
"a numerosos e variadíssimos ca· baseou para escrever e fazer pu- para ministro do Supremo março de 1951. A seu respeito 
sos concretos relativos a contra· blicar no "J()rnal do Comercio", bunal Federal, OLIVEIRA. dlsse Gilberto Freyre, que dele di· 
to de traba~bo, ã duraç~o ~o t:a· do Rio de Janeiro, varios artigos~ NA recus?.u a inv~stidura, . vergia pa~;·d~lmente: "Com a mor-
balho, a íenas, ã orgamzaçao sm· em resposta a outros tantos de r ando-se . . . mwto velllo a te de Ollverra Vianna o Brasil 
dica!, ã Justiça do Trabalho, a Oliveira Vianna. Desta polêmica estudar Direito Civil". perdeu um dos seus maiores e 
convenções coletivas, etc.". As· resultaram também dois livros: presidente, em 1940, c melhores mestres: mestre, preci-
sim, em oito anos, através de mi· Problemas ele Direito Sindical de do-o de novo, desta vez, samente, da ciencia de descobrir, 
lhares de pareceres, formou o las- Oliveira Vianna em 1943 e 0 ~os- nistro do Tribunal de explicar e interpretar a chamada 
1.1"? jurisprudencial d_o. nosso dl· 50 Direito Corporativo e Direito União, cargo_ que acei "realidade brasileira". Mestre que 
reJto do trabalho. _Plimo Barreto do Trabalho em dois volumes pu- tarde del-e disse o ant foi um exempio admiravel de de· 
o ch_a~o~. de "Guia do Governo blicados err{ 1940 e 1942. A res- t:o do Trabalho, Wald v~ção de um homem à sua cien-
Brasilerro · . peito escreveu Oliveira Vianna no cao, que OLIVEm.A V e à sua vocação"· 

Co;no con~eq~encia desse l~bo~, artigo O Decreto 2.381 e seus fun. ~ar~o de seu Con:>~to~ · O Estado do Rio de Janeiro, pe· 
publicou P:I~Cipalmente dOis li· damentos doutrinários, publicado deiXou uma trad!ç~o · la lei n.o 2.438 de 30 de J'unJ1o 
vros essenc1a1S: Problemas de DI· 1 't d . .. . . de honradez, de cr1ter,. . • . .. 

it c ativ Problemas de no vo V da c1 a a reviSta Drre1- balho e de cultura". . . de !955, c:ro? em _Nitero1 a ~un-
re. 

0
• or~or . 0 

e . . to", de 1940: "Este ponto (das fe- : ; daçao "Ohverra V1anna" destma· 
Da reato ~andacal. a~ec~;u:~r~at derações e do critério da sua De indole retraída, · • da a manter sua residencia, biblio· 
~:r::a;e~e~~e~~ ~obre 0 projeto constituição) foi. o unico que teve rios convites para vil flee'a, arquivo e a instala; um mu· 
d 1 · da Justiça do Trabalho em um debate pubhco; mas, o grupo Estad{)s e pafles e com os seus dema1s perten-
1~3se1 ' paulista era forte e temível, não par de congressos, a republicar as suas obras e 

· . pelo seu delegado aqui, o sr. Eu- tes envias:~ . ct1ar um cetftro de pesquisas e. 
~m s~u pre~aclo esc.reve~ Oli· valdo Lodi que, como se vtu. en· zendo quan~ . -açlSes sopre temas brasllei· 

ve1ra V~anna.: U~ proJeto e or· tendia pouco do "asStlllto, mas pe- ca llU's. o . "da 
ganlzaçao da Justiça do ~~alho, la elite de juristas que serviam, lhe quiS confiar. 
~laJ:~ora~o ~- ~!'- ~o~:~~n!e todos espiritos agudos e destros VASCONCELLOS 

denJcosl 
0 

f r;; erloteo e enviado' na argumentação ..• e também no cuja magnífica biografJd a qua eu az1a par , r N" f i bo-
à extinta Camara dos Deputados, 50 ~~~-. ao 0 pequena, em OLIVEIRA VIANNA 
deu motivo a uma larga critica r~ IDV!S!Vel cã fora, a Juta q~e tuarmos as ref~encias 
do então deputado Waldemar Fer- trve que sustenta.r c_om eles. Nao pessoa!m~n.te feitas aos 

. . · tr tad' ta de D're1·to eram somente babeiS, eram tam· vros JUr!dlcos), este el re1ra, ms1gne a !S I bé · · t t t d · 
Comercial e professor catedratico m ms!s en es nos seus a aques passa e um resumo, assnn 
na Faculdade de Direito de São ,. - --'---=---------'--------11 
Paulo - Depois de expor, em no· 
tavel parecer, as suas idéias sobre 
as novas iniStituições do Direito So· 
cial e do Direito Corporativo, es· 
se eminente mestre da ciência 
do direito entrou a demonstrar 
a existência de profundas con-
tradições entre certos dispositivos 
centrais do projeto e o texto da' 
Constituição de 34, então vigente.! 
Para o professor Waldemar Fer·' 
reira o projeto era inconstitucio-
nal em muitos pontos, dado o ca· 
rater, que ele dizia fascista, de 
varios de seus dispositivos. 
Tendo participado da organização 
do projeto, achei que me corria 
o dever de vir a publico defen
dê-lo; tanto mais quanto a críti1 
ca articulada contra ele partia de. 
um dos nossos mais brilhante 
e acatados tratadistas. Neste sen 
tido, escrevi uma série de arti 
gos, que vieram a lume no "Jo 
na! do Comercio" e que são exa: 
tamente os sete estudos, que co 
põem este livro".· 

O antigo ministro do Trabalho 
Agamenon Magalhães, definiu 
debate como um conflito entr· 

Com() pensador, afirma ANSEL duas concepções do Direito, a in
1 ~O CACIEIRA, "dominou-o des- dividualista e a nascida da socia 

tle o primeiro instante, a 'santa lização da vida jurídica. A que 
bbsessão do realismo. Nada de li· tão principal foi a da competên: 
teraturas, de divorcio com o ela normativa dos tribunais de 
meio". Aproximou-se, assim, de trabalho. Na realidade eGta ío 

utro fluminense ilustre, ALBER. uma das três grandes polêmicas 
_O TO~, menos quanto à ati· referentes ao nosso Direito Cole-j 
Idade pol!~a, que este abando- tivo do Trabalho, em que se en-
:ou desiludido, enquanto OLI· volveu Oliveira Vianna. Dela 
'EIRA VIANNA não a quis co· resultaram além do seu citado 
hecer. OUVEmA VIANNA PU• livro Prob'lemas de Direito Cor· 
lica artigos em "O País" sobre poratlvo, também o do saudoso 

obra de Alberto Torre~ nos prol. Waldemar Ferreira, Princi-
.robl~mas de Politlca ~b1etlva, pios de Legislação Social e Direi· 
Jlenciando sobre suas dJscord_an. to Juldlciárlo do Trabalho. Em 

tias com o autor de A Organaza. l 
ão Nacional, embora lhe admi· -------........... ~ .......... ~...,..,. 

rasse a consciencia cívica. 

''Por que não publica um li· 
pro?", perguntou-lhe Alberto 
j!'orres. Depois deste estimulo 
pLIVElRA VIANNA começou a 
reunir seus artigos, pensando em 
~tendê-lo. 

A partir de ·1916 se af1astou da 
lnatematica para lecionar "Teoria 
~ Pratica do Processo Penal" na 
Faculdade de Direito do Estado 
~o Rio de Janeiro, inspirando-se 
em FERRI. Passou depois para 
~ cadeira de "Direito Industrial", 
Ciesde a sua criação. 

Em 1920 publicou o Primeiro 
livro Populações Meridionais do 
!Brasil, editado por Monteiro Lo· 
~ato na Coleção Brasiliana. Nele 
~stabelece a caracterização social 
ao nosso povo, buscando a reali· 
~ade e desfazendo ilusões, eviden· 
~iando, sem pessimismo, nossas 
~eficiencias, recomendando mu
danças de metodos de educação. 

e política, de legislação, de go
f erno. Seu prefacio foi elogiado 
.por Miguel Couto e por Montei· 
o Lo bato. E' convidado pela Li· 
a Nacionalista para uma confe· 
encia, em 1922, não a proferin· 
~o em virtude de doença. Com 
~eu livro, praticamente iniciava a 
~ociologia brasileira, como o re· 
.conhecem Fernando de Azevedo 

Assi<; Chateaubriand, " ... gra-

-

..... 

........ ....... ....._. 
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~ Caderno de studo~s; DiarlO de S. Paulo 

Oliveira Vtiana 
. 

pensamento um 
de reeonstrução nacional 

A NTES as contradições e as incertezas de mais 
uma revolução sem programa, que se insere 
no ciclo da crise republicana brasileira, 

cumpre lembrar o nome de Oliveira Vianna 
e ter presentes os ensinamentos do infatigável es
tudioso fluminense, cuja obra de sociologia poU
tica, é, até esta data, a mais completa entre nós. 

~ssa gbra, jqntamente com f. ,!\qa paJ.:t ~ ,.~ · :
tlca, ·nos proporciona elementos dos mais v&!iosos 
para elaborar um plano de reconstrução naciahal. 

Um dos chefes da revolução de 30, o capitão 
João Alberto. confessou logo ao inicio do primei
ro volume de suas "Memórias" que êle e os seus 
companheiros de luta se meteram naquele empre
endimento revolucionário sem um programa, sem 
saber o que fazer do Pais uma vez triunfante o 
movimento. Isto se passava com os remanescentes 
da coluna Prestes refugiados no Prata, salvo ape
nas o chefe da Coluna, que, tendo aderido ao cre
do bolchevista, era o único a saber o que queria, e 
por isto mesmo se recusou a participar da Aliança 
Liberal em 1930, ou porque não estivesse ainda 
devidamente entrosado com a direção do comu
nismo internacional, para perceber ·as vantagens 
+iiticas de sua rarticipação, ou porque outra fosse 
naquele momento a tática do Partido, à qual mais 
conviria uma omissão do Cavaleiro da Esperança, 
reservando-se para próximas e mais eficientes 
tarefas. 

Outro dos principais promotores da mesma 
revolução, e também remanescente da Coluna -
que posteriormente, depois de muitas experiên
cias malogradas, se desiludiu do apêlo às armas, 
aderindo à campanha do rearmamento moral e 
fazendo-se arauto da "revolução pelo voto", para 
acabar Ministro de um · Govêrno revolucionário, 
não sem declarar que nada teve com a revolução 
que o ·levou ao poder - procurava naquela época 
o sociólogo Oliveira Vianna a fim de lhe solicitar 
um programa de govêrno. 

- "Há um ano estamos governando sem sa
ber como" , disse-lhe o então major Juárez Tá
vora. "Queriamos que nos elaborasse um progra
ma de ação .. . 

- "Quero esclarecer", retrucou Oliveira Vian
na, ·'que não sou revolucionário e que sustento 
idéias contrárias à intervenção dos militares na 
politica". 

O fato nos é relatado por Vasconcelos Tôr
res, dizendo ainda haver o major Távora insis
tido, e ao mesmo tempo declarado que o fazia não 
obstante as acusações de reacionár1o dirigidas ao 
sociólogo fluminense. 

Oliveira Vianna pediu um prazo de quinze 
dias, apresentou umas linhas gerais para a obra 
reconstrutora do Govêrno e o Govêrno continuou 
sem programa. 

também um 

"(: 
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deveria analisar mais tarde, Oliveira Vianna re
sidiu sempre em Niterói, num casarão antigo que 
ainda hoje se conserva como deixou. Mantém-na 
a Fundação "Oliveira Vianna", instituída pelo 
Govêrno do Estado do Rio em 1955. Ali se conser~ 
vam, entre os livros da biblioteca, preciosos ma
nuscritos e as fichas que serviram para a elabora
ção de uma obra ainda não totalmente conhecida 
do público. 

Solteiro, morando com suas irmãs, habituado 
ao recolhimento e refratário a viagens, consagrou 
aos estudos as melhores horas de uma laboriosa 
existência. A paixão pelos livros despertou nele 
quando ainda criança, herdando-a do pai, e na 
casa paterna folheava com avidez um volume de 
História Natural, que lhe servia de cartill;la~ Mos
trando queda para a matemática, quis matricular
se na Escola Politécnica, mas, tendo perdido o 
prazo das inscrições, ingressou na Faculdade de 
Direito. Formado em Ciências Jurídicas e So
ciais não se entregou à advocacia e começou a 
ensinar matemática no Colégio Abilio. Nas horas 
vagas !azia incursões pela história e pela filosofia, 
e aos poucos foi crescendo em seu espírito o gôsto 
pelos temas sociais e os problemas brasileiros. 
Mais tarde, solicitado a lecionar na Faculdade de 
Direito do Estado do Rio de Janeiro, tornava-se 
professor de Teoria e Prática do Processo Penal. 
Depois de 1930 e criada a pasta do Trabalho, 
prestava valiosa, colaboraGão ao nõvo Ministério 
na qualidade de Consultor Jurídico. Nos últimos 
anos foi ministro do Tribunal de Contas da União, 
recusando um lugar no Supremo Tribunal de Jus
tiça, posto honroso que, entretanto, não se coadu
nava com o seu temperamento e o teria roubado à 
sociologia, o vasto campo em que via ainda pela 
frente muito caminho a percorrer. 

Quando, em 1920, apareceu nas livrarias o 
prim.ç!{a volll.lre de "Populaeões l\feridinnai,; do 
Brasil'· rasgava-se um nôvo e amplo horizonte na 
sociologia brasileira. Com êste vigoroso ensaio, 
produto de pacientes pesquisas e demoradas refle
xões, o seu autor estreava nas letras pátrias con
sagrando-se desde logo como um guia a que não 
podiam deixar de recorrer dai por diante quantos 
quisessem tomar reconhecimento da problemática 
nacional. 

Era uma obra de pensamento e de ação. Al
càntara Machado disse que nenhum outro livro 
de autor brasileiro exerceu sôbre seu espírito 
maior influência. E Miguel Couto teve a respeito 
Astas incisivas palavras: "se eu fôsse ditador, na 
plenitude dos meus poderes discricionários. decre
taria: "Será publicado diàriamente, por tem1JO 
inde:terminado e por conta do Governo em tod?s 
os jornais do Brasil, o prefácio do Dr. Oliveira 
Vianna à sua obra Populações Meridionais do 
Brasil". Assim como em certos organismos, em
botados pela doença, se faz necessária a sOJ;nação 
das excitações para despertar o mínimo reflexo, 
talvez só as suas profecias e os seus conselhos, 
repetidos a todo momento, consigam ainda vibn
ções no organismo da nossa Pátria". 

Veio depois a "Evolução do Povo Brasileiro", 
reunindo-se aos estudos solicitados pelo Govêrno 
do Presidente Epitácio Pessoa por ocasião do re
censeamento. Aí completava-se, numa vis:lo de 
síntese, o estudo da nossa história política inicia
do monogrMicamente nc- primeiro volumE" di! 
"Populações", que tivera por objeto as popula
ções rurais do Centro-Sul (paulistas, fluminenses, 
mineiros) . Agora era uma vista geral da forma
ção brasileira considerada num tríplice aspecto: 
1) evolução da sociedade; 2) evolução da raça; 
3) evolução das instituições políticas. 

O estudo da nossa formação política - e cfa~ ' • 
formação mental de nossas elites dirigentes - erl'l 
aincJa objeto dos seus trabalhos sôbre o idealismo 
no Império e na República, o idealismo da Cons-
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tituição e, finalmente, as "Instituições Políticas 
Brasileiras", êste último em dois volumes que re
presentam o epílogo de várias obras anteriores, 
não se devendo esquecer, além dos mencionados, 
os "Problemas de política objetiva'". 

Temas de antropologia social forneceram-lhe 
o material reunido em "Pequenos estudos da psi
cologia social", "Raça e assimilação" e "La For
mation ethnique du Brésil colonial" . 

Da colaboração que prestou no :;entido das 
diretrizes para a solução das questões trabalhis
tas, resultaram os seguintes volumes: "Problemas 
de Direito Corporativo", "Problemas de Direito 
Sindical", "Novas diretrizes da Política Social" tt 
"Direito do Trabalho e Democracia Social". 

Na sua bibliografia, dois livros merecc:n 
uma atenção especial: "O ocaso do Império'' e 
"Problemas de organização e problemas de dire
ção". O primeiro, na primeira fase de suas ativi
dades de escritor, manilfesta um historiador da 
têmpera, um intérprete da história ao estilo de 
Taine e Tocqueville. Nenhuma exposição mai!· 
lúcida conheço da queda àa monarquia, embora 
incompleta, pois a verdadeira história da implan
tação da república no Brasil ainda está per ser 
feita. O segundo, publicação póstuma, em breves 
capítulos apresenta-nos sugestões fecundíssimas 
para a reorganização nacional. Ai, mais do que 
nas outras obras, o sociólogo observador dos fa
tos sociais transforma-se no reformador político 
a tirar conclusões práticas das premissas anterior
mente estabelecidas. 

De tão variada e rica produ!,!ão, demandand.> 
muito tempo para ser examinada em tôdas as 
suas facetas quero apenas destacar alguns ponto~ 
capitais, que têm sido objeto de controvérsia E' 
são indispensáveis à perfeita compreensão do pen
samento de Oliveira Vianna. Importa entendê
los devidamente, e isto nem sempre tem acon
tecido. 

São os seguintes: 
I - A análise do marginalismo político das 

elites dirigentes do Brasil. 
II - A crítica ac con::.titucionalismo liberal. 
III - A missão do poder central e a valori

zação dos grupos sociais na refom1a do Estado 
e na defesa da sociedade. 

O MARGINALISMO DAS ELITES 
DIRIGENTES 

NO PREFACIO enaltecido por Miguel Couto 
lemos estas afirmações: "O sentimento 

das nossas realidades, tão sólido e seguro 
nos velhos capitães-generais, desapareceu, com 
efeito, das nossas classes dirigentes: há um século 
vivemos politicamente em pleno sonho. Os mé
todos objetivos e práticos de adzrjnistração e le
gislação dêsses estadistas coloniais foram inteira-

" 



IIveira V[lana um pensamento 
de re~onstrução nacion.al 

ANTES as contradições e as incertezas de mais 
uma revolução sem programa, que se insere 
no ciclo da cri!'e republicana brasileira, 

cumpre lembrar o nome de Oliveira Vianna 
e ter presentes os ensinamentos do infatigável es
tudioso fluminense, cuja obra de sociologia poli
tica, é, até esta data, a mais completa entre nos 

Essa obra, lllntamente com f ,:on~a part ~ ,.~ ! ~ 
t1ca, ·nos proporc1ona elementos dos mais v&iiosos 
para elaborar um plano de reconstrução nacional. 

Um dos che!es da revolução de 30, o capitão 
João Alberto. confessou logo ao início do primei
ro volume de suas "Memórias" que êle e os seus 
companheiros de luta se meteram naquele empre
endimento revolucionário sem um programa, sem 
saber o que fazer do País uma vez triunfante o 
movimento. Isto se passava com os remanescentes 
da coluna Prestes refugiados no Prata, salvo ape
nas o chefe da Coluna, que, tendo aderido ao cre
do bolchevista, era o único a saber o que queria, e 
por isto mesmo se recusou a participar da Aliança 
Liberal em 1930, ou porque não estivesse ainda 
devidamente entrosado com a direção do comu
nismo internacional, para perceber as vantagens 
+.aicas de sua rarticipação, ou porque outra fosse 
naquele momento a tática do Partido, à qual mais 
conviria uma omissão do Cavaleiro da Esperança, 
reservando-se para próximas e mais eficientes 
tarefas. 

Outro dos principais promotores da mesma 
revolução, e também remanescente da Coluna -
que posteriormente, depois de muitas experiên
cias malogradas, se desiludiu do apêlo às armas, 
aderindo à campanha do rearmamento moral e 
fazendo-se arauto da "revolução pelo voto", para 
acabar Ministro de um Govêrno revolucionário, 
não sem declarar que nada teve com a revolução 
que o ·levou ao poder - procurava naquela época 
o sociólogo Oliveira Vianna a fim de lhe solicitar 
um programa de govêrno. 

- "Há um ano estamos governando sem sa
ber como", disse-lhe o então major Juárez Tá
vora. "Queríamos que nos elaborasse um progra
ma de ação". 

- "Quero esclarecer·•, retrucou Oliveira Vian
na, ·•que não sou revolucionário e que sustento 
idéias contrárias à intervenção dos militares na 
política". 

O !ato nos é relatado por Vasconcelos Tôr
res, dizendo ainda haver o major Távora insis
tido, e ao mesmo tempo declarado que o fazia não 
obstante as acusações de reacionário dirigidas ao 
sociólogo fluminense. .. 

Oliveira Vianna pediu um prazo de quinze 
dias, apresentou umas linhas gerais para a obra 
reconstrutora do Govêrno e o Govêrno continuou 
sem programa. 

Mais tarde, houve também um partido nacio
nal de vida efêmera, o Partido Economista, para o 
qual o sr. João Daudt de Oliveira pediu a Olivei
ra Vianna que elaborasse um esbôço programático. 

O fato é que a obra dêste grande renovador 
dos nossos estudos sociais e políticos não chegou 
a ter, até hoje, a repercussão merecida. Oliveira 
Vianna é um nome esquecido dos nossos homens 
públicos, e não admira que assim seja. As con
sequências de suas investigações sociológicas le~ 
vam a uma revisão institucional em moldes que 
não podem, de modo nenhum, agradar aos apro
veitadores do regime, na vida política brasileira 
dominada pelo oportunismo, o carreirismo e a me-
diocridade. ' 

Natural de Saquarema, a tradicional cidade 
do Estado do Rio, onde seu pai era fazendeiro, e 
familiarizando-se desde a infância com o meio ru
ral cujas características, na formação brasileira, 
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deveria analisar mais tarde, Oliveira Vianna re
sidiu sempre em Niterói, num casarão antigo que 
ainda hoje se conserva como deixou. Mantém-na 
a Fundação "Oliveira Vianna", instituída pelo 
Govêrno do Estado do Rio em 1955. AU se conser~ 
vam, entre os livros da biblioteca, preciosos ma
nuscritos e as fichas que serviram para a elabora
ção de uma obra ainda não totalmente conhecida 
do público. 

Solteiro, morando com suas irmãs, habituado 
ao recolhimento e refratário a viagens, consagrou 
aos estudos as melhores horas de uma laboriosa 
existência. A paixão pelos livros despertou nele 
quando ainda criança, herdando-a do pai, e na 
casa paterna folheava com avidez um volume de 
História Natural, que lhe servia de cartilb.a~ Mos
trando queda para a matemática, quis matricular
se na Escola Politécnica, mas, tendo perdido o 
prazo das inscrições, ingressou na Faculdade de 
Direito. Formado em Ciências Jurídicas e So
ciais não se entregou à advocacia e começou a 
ensinar matemática no Colégio Abilio. Nas horas 
vagas fazia incursões pela história e pela filosofia, 
e aos poucos foi crescendo em seu espírito o gôsto 
pelos temas sociais e os problemas brasileiros. 
Mais tarde, solicitado a lecionar na Faculdade de 
Direito do Estado do Rio de Janeiro, tornava-se 
professor de Teoria e Prática do Processo Penal. 
Depois de 1930 e criada a pasta do Trabalho, 
prestava valiosa, colaboraGão ao nôvo Ministério 
na qualidade de Consultor Jurídico. Nos últimos 
anos foi ministro do Tribunal de Contas da União, 
recusando um lugar no Supremo Tribunal de Jus
tiça, posto honroso que, entretanto, não se coadu
nava com o seu temperamento e o teria roubado à 
sociologia, o vasto campo em que via ainda pela 
frente muito caminho a percorrer. 

Quando, em 1920, apareceu nas livrarias o 
J1rimç~m volume d" "Popula~;;Õf>s M~ridi<mail'l do 
Brasil'· rasgava-se um nôvo e amplo horizonte na 
sociologia brasileira. Com êste vigoroso ensaio, 
produto de pacientes pesquisas e demoradas refle
xões, o seu autor estreava nas letras pátrias con
sagrando-se desde logo como um guia a que não 
podiam deixar de recorrer dai por diante quantos 
quisessem tomar reconhecimento da problemática 
nacional. 

Era uma obra de pensamento e de ação. Al
cântara Machado disse que nenhum outro livro 
de autor brasileiro exerceu sôbre seu espírito 
maior influência. E Miguel Couto teve a respeito 
Astas incisivas palavras: "se eu fôsse ditador, na 
plenitude dos meus poderes discricionários. decre
taria: "Será publicado diàriamente, por tempo 
indüerminado e por conta do Governo em tod?s 
os jornais do Brasil, o prefácio do Dr. Oliveira 
Vianna à sua obra Populações Meridionais do 
Brasil". Assim como em certos organismos, em
botados pela doença, se faz necessária a s01;nação 
das excitações para despertar o mínimo reflexo, 
talvez só as suas profecias e os seus conselhc•s, 
repetidos a todo momento, consigam ainda vibn-

..... ções no organismo da nossa Pátria". 

Veio depois a "Evolução do Povo Brasileiro", 
reunindo-se aos estudos solicitados pelo Govêrno 
do Presidente Epitácio Pessoa por ocasião do re~ 
censeamento. Aí completava-se, numa vis5o de 
síntese, o estudo da nossa história política inicia
do monogràlficamente nC' primeiro volume de 
"Populações", que tivera por objeto as popula
ções rurais do Centro-Sul (paulistas, fluminenses, 
mineiros). Agora era uma vista geral da forma
ção brasileira considerada num tríplice aspecto: 
1) evolução da sociedade; 2) evolução da raça; 
3) evolução das instituições políticas. 

O estudo da nossa formação política - e da 
formação mental de nossas elites dirigentes - era 
ainda objeto dos seus trabalhos sôbre o idealismo 
no Império e na República, o idealismo da Cons-
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tituição e, finalmente, as "Instituições Políticas 
Brasileiras", êste último em dois volumes que re
presentam o epílogo de várias obras anteriores, 
não se devendo esquecer, além dos mencionados, 
os "Problemas de politica objetiva'". 

Temas de antropologia social forneceram-lhe 
o material reunido em "Pequenos estudos da psi
cologia social", "Raça e assimilação" e "La For
mation ethnique du Brésil colonial". 

Da colaboração que prestou no 5eniido das 
diretrizes para a solução das questões trabalhis
tas, resultaram os seguintes volumes: "Problemas 
de Direito Corporativo", "Problemas de Direito 
Sindical", "Novas diretrizes da Politica Social" 8 
"Direito do Trabalho e Democracia Social". 

Na sua bibliografia, dois livros merecc:n 
uma atenção especial: "O ocaso do Império" e 
"Problemas de organização e problemas de dire
ção". O primeiro, na primeira fase de suas ativi
dades de escritor, manid'esta um historiador da 
têmpera, um intérprete da história ao estilo de 
Taine e Tocqueville. Nenhuma exposição mai~· 
lúcida conheço da queda àa monarquia, embora 
incompleta, pois a verdadeira história da implan
tação da república no Brasil ainda está per ser 
feita. O segundo, publicação póstuma, em breves 
capítulos apresenta-nos sugestões fecundíssimas 
para a reorganização nacional. Ai, mais do que 
nas outras obras, o sociólogo observador dos fa
tos sociais transforma-se no reformador político 
a tirar conclusões práticas das premissas anterior
mente estabelecidas. 

De tão variada e rica produ~ão, demandand0 
muito tempo para ser examinada em tôdas as 
suas facetas quero apenas destacar alguns ponto~ 
capitais, que têm sido objeto de controvérsia e 
são indispensáveis à perfeita compreensão do pen
samento de Oliveira Vianna. Importa entendê
los devidamente, e isto nem sempre tem acon
tecido. 

São os seguintes: 
I - A análise do marginalismo político das 

elites dirigentes do Brasil. 
II - A crítica ao con!.tiiucionalismo liberal. 
III - A missão do poder central e a valori

zação dos grupos sociais na refom1a do Estado 
e na defesa da sociedade. 

O MARGINALISMO DAS ELITES 
DIRIGENTES 

NO PREFACIO enaltecido por Miguel Couto 
lemos estas afirmações: "O sentimento 

das nossas realidades, tão sólido e seguro 
nos velhos capitães-generais, desapareceu, com 
efeito, das nossas classes dirigentes: há um século 
vivemos politicamente em pleno sonho. Os mé
todos objetivos e práticos de adrrJnistração e le
gislação dêsses estadistas coloniais foram inteira
mente abandonados pelos que têm dirigido o 

País depois da sua independência. O grande mo
vimento democrático da revolução francesa: as 
agitações parlamentares inglesas; o espírito libe
ral das instituições que regem a República Ame
ricana, tudo isto exerceu e exerce sôbre os nossos 
dirigentes, políticos, estadistas, legisladores, pu
blicistas, uma fascinação magnética que lhes dai-

. t~ completamente a VIsão nacional dos nos
sos problemas. Sob êsse fascinio inelutável p!Or
dem a noção objetiva do Brasil real e criarr, para 
uso dêles um Brasil artificial e peregrino, um 
Brasil de manifesto aduaneiro, made in Europr 
- sorte de cosmorama extravagante, sôbre cujo 
fundo de florestas e campos, ainda por descobrlr 
e civilizar, passam e r~p~sam <:enas e iiguras 
tipicamente ern·opéias". 

CONTINUA 
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I E 
IS o statua quéstioni.! ãe um tema ~c e vol- · e p'odia dizer: "cheguei à convi cção de que os ho-

1 tou Olirveira Vianna por várias véw ... con- mens ela elite intelectual do Brasil, não só os que 
sagrando-lhe de modo especial os pnmeiros possuem preparação jurídica, como os que pos-

Lu1.Jitulos do segundo volume de "Instituições Po- suem preparação literária e científica - os cha-
liticas Brasileiras". Se êste livro pode ser consi- macios "homen:; de pensamento (doutrinadores 
d erado wn epilogo, h~ um pequeno opúsculo de propagandistas, idealistas, publicistà, etc.) ~ po~ 
1922, iniciando wna série de publicações do jornal dem ser enquadrados, mui legitimamente, den- . 

"O Estado de São Paulo", que é verdadeilramente . tro da granc e categoria dos "homens marginais'' 
uma antecipação em relação a trabalhos poster!o- (marginal mcn), da classificação de Park. Por-
r es. Acresc;ente-se a colaboração de Oliveira Vian- que - como o tipo d.e Park - vivem todos êles 
na no inquérito "A margem da história da Repú- entre duas '·culturas": . uma ...,. 3: do· seu povo, que 
blica", sob o titulo "O idealismo da Constituição", lhes forma o subconsciente col'etivüi outra - a eu- · 
que em edição considerAvelmente aumentada ropéia QU norte~amerlcana, que lhes dá as idéias, 
veio constituir · depois um volume à parte. · · as diretrizes do pensamento, · os paradigmas cons· 

Ai escrevia o nosso autor : "Disse Eça de titucionais, os critérios do julgamento politico". 
Queiroz que, dos males que afligiam Portugal, . ' · 
uns eram devidos ao próprio temperamento do Dai a "politica silog!~tica" da ironüi de Na-
povo, mas que outros eram "traduzidos do fran- buco, recordada ·por Oliveira Vianna: ''pl,lra arte 
cés" . Com os nossos podemos dizer a mesma de construção no vácuo", em que "a base são as 
coisa. Dos males que nos tem afligido .desde a teses - e não os fatos; o material, idéias - e 
nossa emancipação em 22, uns resultam das não homens; a situação, o .mundo- e não o pais; 
condições mesmas da nossa formação social, mas os habitantes, as gerações futuras - e não as 
outros são simples translações dos males alheios atuais": 
em vernáculo: - e os idealistas republicanos os Tem sido êste um defeito qos brasileiros e 

.construtores dar Conatitu!ção de .. 24; ini~lizmente dos hispano .. americanot> em . geral. Note-se bem, 
parece terem-se devota,do in!lis aos ma'les desta 1 1 não uma espécie de vicio congênito de nossos po- · 
última espécie do que ~:~os males da ·primeira ca- vos, pois é dps intelectuais e das classes dirigentes 
tegoria. Excelentes trad1.1totes de 'males estranhos; que se trata, a estas minorias orientadoras da vi~ · 
péssimos intérpretes dos nossos próprios males. da .nacional . vieram a contrair referidos. hábitos 

• É natu ral, pois, que a sua obra máximíl - a Cons- mentais não por uma disposição inata e fatal, mas · 
tituição Federativa, -:- não tenha sido outra coisa pelas influências recebidas, peta educaÇão escolar 
senão uma obra doutrinàriamente bela, mas fa- e universitária, pela propaganda política contro-
talmente votada ao fracasso Imediato". !adora de cérebros. · 

E mais adiante~ "Realmente. todo o sistema Se "tôàas as utopias, as mais v\J,gas, . as mais 
político engenhado na Co.nst!tuição assenta:~se sô- estranhas, encontram asilo fácil, hospedagem ca-
bre um certo número de presunções, que, entre rinhosa em nossa imaginação", se "os nOS$OS 
nós, não tem nem pode ter nenhuma objetivi- idealismos - pol!tlcos, sociais ou artísticos - nós 
dél de possível. SãQ.. [>!esunções de natureza mera- os temos formado quase sem nenhum contacto 
mente especulativa,- lnteíramente fOra ctas condi- com as realidaties do nosso meio' ao contl·ário de 
ções reais da nossa vida coletiva''. outros paises, como a Inglaterra e os Estados Uni-

No mencionado opúsculo, ·que se intitula tios, isto se deve às mesmas causas que no con-
"0 idealismo na ·evolução politica do Império e tinente americano oti no Velho Mundo têm produ· 
da República" - originAriamente, wn artigo in- zido os mesmos efeitos. E' o caso dos déraéinés 
serido naquele matutino, em 1922 - já o .autor na França, é o vicio apontado · em Portugal por 
se referira a essas duas modalldades de .idealismo Eça de Queiroz e Oliveira Martins ou na Espanha 
político: o idealismo orgânico e o idealismo utó- pela critica erudita de Menéndez y Pelayo. 
pico. O primeiro nasce da ·própria formaçi\.o his-
tórica da sociedade, funda-se na experiência e se Arrebatados com as modernas conquistas do 
orienta pela observação das condições reais ·do . direito constitucional e deixando-se levar exclusi-
povo e do meio ambiente. o· segundo não leva vamente pelo formalismo dos textos legais, os nos-
em conta os dados da experiência, nem da his- sos constitucionalistas tornam-se meros legistas e 
tória - que Joseph de . Malstre dizia ser a "poL hermeneutas . . Por vê~es dotados de impresslo· 
lltica experimental" - e, se inspira em pres- nante cultura jurídica, mas cultivando, a poll.ti· 
suposto doutrinário que suscitam aspirações po- ca do apriorismo e· não a do empirismo e muito 

' lfticas em desacôrç!o com a realidade do meio menos· a da ciência. . 
social. . Ai está o marginalismo politico: "~ste desa- .... 

Os franceses - sublinha Oliveira Vianna preço a realidade circunstante - revelada pela 
- "criaram um idealismo perfeitamente .utópico, observação - e a realidade experimental - reve-
não só para os outros povos, como para si mes- Jada -pela história - deriva do "margina.lismo" ca-
mas - porque um mero ~·ente · da razão'', como racterístico das nossas elites pol!ticas e dos nosws 
diriam os metafísicos". E' a mesma crítica de publicistas e legisladores". 
Taine, Le Play, La Tour du Pin, Maurras: o di-
r eito abstrato sobrepondo-se ao direito histórico, O resUltado é o panorama que assim se deli· 
o repúdio da tradição, a "politique metaphysique" neia na análise sociológica de '•Instituições Poli-
condenada por Augusto Comte, tjcas · Brasileiras". 

Em contraste com o ocorrido na França. a 
I nglaterra e os Estados Unidos dão-nos dois 
exemplos frisantes ~e idealis.mo orgânico. Nestes 
p aíses as instituições se desenvolveram na linha 
do direito histórico; a Constituição, costul11eira 
num caso e escrita poutra, não foi uma carta ou 

i um diplom'a legal vazado em fórmulas doutriná- . 
1 rias dissonantes da experiência juridica ; as foi'-
' mas pol{ticas brotaram das próprias condições de 

vida da sociedade com um sentido de organlci
dade e uma espécie de antevisão do futuro de 
cada um dêsses povos. 

E agora prestamos bem atenção par a esta 
reflexão de grande alcance: ":tl:sses dois ideal iRmos 
orgânicos, revelados nas instituições polfllcas 
rl f> ;.sE's dois povos - o federalismo de ·um, o par
ldtnentarismo de outro, o self-government . local 
de ambos - só se tornam utópicos, quando pre
ten?emos transladá-lÇls para outros povos, 9bje- . 
uva-los em outras. sociedades de estrutura e men
talidade, diferentes dos anglos-saxônlos''. 

1 - Na vida politica do Brasil, há um direi
to público elaborado pelas elites e concreti· 

. zado na Constituição escrita. 

2 :S:sse direito público não corresponde à forma
ção constitucional orgânica do nosso povo, 

com a qual entra em divergência e conflito. 

!J Dai uma crise, em face da qual se· tornam 
. improfícuos os esforços das elites dirigente!! 

no sentido de ajustar .a. vida nacional dentro dos 
moldes de uma legalidade destituída de · funda
mento na consciência do povo-massa e nas raizes 
históricas c;lÇJ Estado brasileiro. 

Ou seja: o Brasil legar contra 9 Brasil real, 
o Estado contra a Nação. 

A DIALÉTICA DO CONSTITUCIO~ALISMO 
LIBERAL 

Flli o que se deu no BrasiL Os estudantes de 
noss!is academias, os frequentadores elas lojas NO se.gu':ldo volume de

1 "In~t~tuições", ·estuda 
101açonlcas, das "sociedades" poUticas ou dos clu- . OlJveJra Vianna, a propostto do margina-
hes de pro como o Liberal e o Repub)i- lls_m'? de RUJ :Sar~osa, o que foi a metodologia 

•..!i.;;....--~- c~l·~a .:~c:,_,_,?u ,,,~;'al~~~~a ~ ~~' _ ~ir:~t~-- :~~.sy~~~cio_nal 

Império, com a esponsabllidade · formidâve1 de 
dar lJ,Ill Govêrno e uma Constituição ao País". De

' "' pqis de, 'durante 30 anos, terem dcblaterado 
contra o Império, o poder pessoal do monarca e 

'.. os g~:~blnetes . que se sucediam - numa campanha 
1 tõç!a pessoql - "qeram-nos um formidável bar

.. ; · racão ~ederativo, feito de improviso e a martelo, 
. '· com sarrafos de filosofil\ ·positiva c vigamento de 

' pinho a~erlcano''; · , 
. Lamenta Oliveira · Vianna que naquele lapso 

de tempo não tivessem sido capazes de elaborar 
um. plano pormenorizado e preciso, para nos ela-

. rem "um belo edifício, sólido e perfeito, co'nstru!
do corri a mais pura alvernaria • nacional". Mas 
como: l)l~s · seria posslvel . lograr ês.te resultado, 
com , a . sua· formação jurídica inteiramente · margi-
nalizada . em I relação ao direito histórico brasi-
leiro ? · 

' · · ·: · Àchamo-nos' em fac~ de wn problema que 
· . já se punha no tempo do Império, agravando-se 

com a ·República, um problema que não tem sido 
. · apena11 nosso, mas de muitos outros · povos . ao se 

. ,estruturarem ·.nos · moldes do éonstit1.1cionalismo 
. liberal. Vejam-se, em tôrno de nós, as repúblicas 

• : .. ·• ifJ Am~ri~:a e~panhola, .no seu peJ;I>étuq oscillll' 
•' . :ehtre· o caudilhismo .e a demagogia - esta, uma ,. 

. · ' 9onsequênc!a· de ·regimes constitucionais teorica-
. • p:Íente perfeito!!', mas ·inaplicáveis; e aquêl~ uma 1 

' imposição do meio ambiente, um fruto do con-
; P,icionamento histórico diante de uma legalidade 

· ·. postiça .. Percebeu-o Oliveira . Viarina, ao te:r; apon
.tiido no mundo hispano-americario a prevalênCia 
do idealismo utópico sôbre o idealismo orgânico. 
O fracasso po regime democrático em nossos po-

' , . 'vos· não terp outra 'explicação: êle resulta de se 
. querer, a todo o custo, realizar· a democracia àn

. ·.glo-saxônia em meios sociais cuja formação po
. · :· Hfica é ·completamente diversa ~a !nglêsa e da 

: .axpericana. . · . , 
' .. : · Dai ·a instabilidade do regim~. as revolu- ' 
• i. ções frequentes, li!! sucessiva~ alterações da or- . 

. , · dem · constitucional, em contraste com o que se 
passa na Inglaterra e nos Estados Unidos. As 

· nascentes dêste idealismo utópico estão na Fran-
. ça; isto é,· na· Revolução de 1789, e por isso v~mos 

naquele pais a mesma instabilidade constitucio
i}al: de 1789 a ' 1875,' nada menos de treze consti
tuições. A última delas teve melhor sorte do que 
as ."anteriores, . ·quanto ·à durabilidade, mas a so-

í lidez aparente do edifício que se ·construiríl se-
. gundo.. sua planta não resistiu · ante o impacto dos 

iiContecimentos ocorriç!os entre as duas guerras, 
, e . quando já se anunciava a V República, Michel 

Debré .vinha; afirmar: Nous n'avons plus 'd'État. 
• t • • • 

Entre nós, durante o Impérlo, cuja Consti
' :, ttiição hs,via sido influenciada pelo liberalismo 

· doutrinário ' francês, · "~s elementos liberais, na 
' ·, sua reação ·contra a ordem cesarista formada pelos 

conservadores .e na pregação das suas idéais par la
'! mentaristas, federalistas, descentralizadoras e de
: mocráticas, inspiram-se inteiramente em teorias 

· ~ ; e idéias · exóticas e refletem . as campanhas polfti-
•', · cas, "qus agitaram então o cenário europeu e ame

,"/. ricano". Um caso típico é o que se dá com a ·des
! '; centralização: "Tenta-se, a princípio, a 1~10narquia 

. ~."\' federativa , que é rep-elida por inconipativel com 
~i · Y: -a instituição monárquica. Propõe-se depois a ' del!
.. "·': centralização pelo municipalismo - e vem · a 

. ' ' legisl~ção do Código de Processo, de 1832, . mo de
.' lada segundo os princípios do self-go·vernment 

· "· ·,.; americano: o . centro de gravidad e da política· na
: , . .cional Q.esloca-se então do "poder nacional'' e do 
. , ·. ".poder, provincial" para fixar-se no "poder muni

.·: ·, 1 cipal". Propõe-se depois a descentralização pelo 
.. li·:; provi_.cial!smo -:-:- e promulga-se o Ato Adictonal: 
· .. , : e · o centro de gravidade da política desloca-se do 
· / .•1 ''município" para as "assembléias provinciais". 

' ' · : Mas os que assim fazerri "são obr!gaJ.os a reagir 
: ·,. -.. · ~médi~:~tamente, a abandonar estas experiências, a 
·- ·: d;ir o contra vapor à máquina política .diante da 
·, ':1 1 desorganização crescente e geral que êssés 110VOS 
.. /,'(;'sistemas · trazem à vida administrativa e ,política 

do pais". , , 
'·,! .. f!· Quanto aos · homens da República, julgaram 

encontrar. a · solução do problema da desc:entrali
:z;ação na fórmula do Estado federal, · tal como 
.surgira nos Estado.!! Unidos, lá inspirada por um 

•· ; idealismo orgânico. Confundiram duas coisas, 
, :., .como já fiz ver anteriormente: o federalismo, en
' · · ~u~nto princípio . ele fil_?sofia politic~, e a mesma 
.: ~ :_d~la , enquanto e~pressap de uma forma: de Estado. .. ~ . - . . . ... 

I 

çõe.s. O nosso objetivá b'lo "!e r' á a "harmonia" nem 
a "beleza"; mas, sim, a "conveniência" 'e a 
"adaptação". O que devemos querer nA o sAo · re
gimes belos ou harmOnlcos, mas sim regimea 
conven!ente3 e adaptados ao nosso povo". 

A REORGANIZAÇÃO NACIONAL' 

C ONSI~ERAl\IOS, na, obra de Oliveira Vianna 
a· parte crítica. N~o ·SEI trata qe uma critica' 

negativa e puramen~e demolidoréj. A !lledida em 
que vai aníllisando ·as no'iSas talhas, e penetrando 
com profundidade nas causas da desorganização 
nacional, assenta ' ao .mesmo tempo o · sociólogo e 
pensador político certos pressupostos para uma 
reforma do Estado, · · 

· Ant~ dêles Euclides' da Cunha e sobretudo 
Alberto Torres, além 'd!l outros, fizeram ver 0 
conflito entre o Brasil legal e o Brasíl real. 'De
pois dêle novos estudos vão sendo feitos sObre a 
inadequação ao meio das fórmulàs inspirada.s no 
que denominou o idealismo tópico: Costa Pôrto, 
em.uma .das melhore3 Interpretações de n~ssa vida 
ri'~ptibll:c'aila, op6e' ao 1déalisino' de· RÚi 'à' réa.lliimô 

· de Pinheiro Machado. 
. Como deve . entender-se o federalismo no 

Bras~l? Como dar autentlcJdade ao sistema repre
sentativo, inteiramente fa~eado pelq nosso regi
me de partidos? Como dar vitalidade aos grupos 
orgânicos da sociedade e ao mésmo tempo p~-

. mitir o fortalecimento do poder do Estado, re
' clamado pelas condiçõf's atua~ do Brasll e do 

mundo? Como, finalmente, assegurar as liberda• 
des em face da cen~l:al!zai;ão? 

Tais questões · encontram na obra de Oliveira 
Vianna, se não uma solução completa, pelo menos 
respostas sug-estivas, permitindo-nos descortinar 
alguns rumos para a modificação das instituições, 
ou a sua adaptação ac meio ambiente nacional. 

. ·. Neste sentido, Olivej.ra Vianna percebeu, I>.or 
um laçio, a superioridade · da atuação do poder 
central Hcomo fOrça incomparável de organiza
ção, coordenação e administração". O individul
lismo antigrupalista dos briis!leiros - e dos po
vos ,.latinq~amer~çanos em geraJ r- requer .' essa 
a~uaçãQ, P.a:a· despertàr os elementos de ,:.SOlida
nedade soc1al.. · ·,Mas, por 9utro Jado. inculca . d 
pecessidade de estimular· e desenvolver tais eh:
mentos, que se : enqqptra.m nos grupos constitu
tivos dos organi~qs da spc!edade politica: 

O poder central do 'Estado deve ser forte, 
e não podé deixar. de assumir certof. encargos, 
sobretudo. nas .coQtingênciaa atuais. Não se con
funda o Estado forte com o Estado totalitário. 
Neste as liberdade~ · desaparecem e os grupos são 
dewrados pelo Leviat~ e11tatal. Num regime de 
liberdade anárqulca, qve aliás pode coexistir 
com a mais desbragada . centralizaç;lo politico
administratival· como ~em acontecido entre nós, 
as liberdades aos ma\s fracos acabam por sucum
bir 11nte as dos podprosqs. O q?e importa é asse
gurar · a autonomia d9$ ' grupos sóclais em far.e do 
Estado tornando-se êst!ls uma oarrelra que se 
opõe à intervenção· excessiva do Estado na esfera 
dos part~culares e ao 'mesmo tempo elementos que 
per;nitem . realizar· , uq~~ lialutar descentrali.zação . 

A descentralização •federativa, de tipo terrt
torial, vai sendo · 11banqonada em muitos pa!ses, 
caminhando-se pára· u'ma descentralização funcio
nal ou por serviçqs. de tipo corporativo . 

Dian~e ~essas p~rs~:~ectivas, cabe ap Estado, 
numa pnme1ra fase, or~~n!zar ~ vida privada, 
principalmente a econômica, · p·ara' depois entregar 
a gestão de certps setV'içps aos próprios particula
res, "transfe;indp-lh~~ . olj ~e'Hs ·poderes de autor;
dade, investtndo-os· níjs . suas prerrogativas de ·im-
pcrium''· ' •. ,., · .. ,.' ' 

1 E a pro pós~ to · faz •Qliveira Vianna 11111a oq;. 
·servação · muito ·imp'ortante: "po mundo europ ..... , 

· as . novas instituições de ' solidariedade social (sin
llicatos, convençõ~s · coJej.ivas, associações, corpo

, rações, autarquiaS' etF, l . assentam-se sôbre um 
substratum · psicológ~Qo . pree~lstente - porqut! 
de origem histórica. rfo :N'Ovo Mundo - espe
cialmente nos povos lat~nQ-americanoll e, :.:ome
quentemente, no nosso ·..:.. ·estas inStituições l; que 
irão criar, pela educa'çap ·~ pela coação, êste suh...:
tratum psicálógico ou, com mais propriedade, 
""ltnrolól!'ico" . . 'Iudo tendo em vista o fortaleci · 



nossa emanclpacão ~ -em-- - 22, uns resultam das 
condições mesmas da nossa formação social, mas 
outros são simples translações dos males alheios 
em vernáculo: - e os idealistas republicanos os 

.construtores dar Con&tituição -de.-·24, inf~lizmente 
parece terem-se devota.do inf.liS aos males desta 
última espécie do que f.\OS ,males , da ·primeira ca
tegoria. Excelentes tradl!tQtes de · males estranhos; 
péssimos intérpretes dos nossos próprios males. 

• É natural, pois, que a sua obra máxima - a Cons
tituição Federativa, -:- não tenha sido outra coisa 
senão uma obra doutrínàriamente bela, mas fa
talme11te votada ao fracasso imediato". 

E mais adiante;- "Realmente, todo o sistema 
polltlco engenhado na co'nstltuição assenta:~se sô
bre um certo número de presunções, que, entre 
nós, não tem nem pode ter nenhuma objetivi
dade possível. São presunções de natureza mera
mente especulativa, inteiramente fora das condi
ções reais da nossa vida coletiva". 

No mencionado opúsculo, ·que se intitula 
"0 idealismo na . evolução politica do Império e 
da República" - oríginàriamente, um artigo in
serido naquele matutino, em 1922 - jã o .autor 
se referira a essas duas modalidades de idealismo 
político: o idealismo orgânico e o idealismo utó
pico. O primeiro nasce da ·própria formaç&_o his
tórica da sociedade, funda-se na experiência e se 
orienta pela observação das condições reais · do · 
povo e do meio ambiente. o· segundo não leva 
em conta os dados da e~periêncla , nem da his-

1 tória - que Joseph de . Maistre dizia ser a "po! 
lftica experimental" - e, se inspira em pres
suposto doutrinário que· suscitam aspirações po
lfticas em desacôrçlo com a realídÇlde do meio 
social. , 

Os franceses - ·sublinha Oliveira Vianna · 
- "criaram tim idealismo perfeitamente .utópico, 
não só para os outros povos, como para si mes
mos - porque um mero ~·ente da razão'• , como 
d iriam os metafísicos". E' a mesma crítica de 

• Taine, Le Play, La Tour du Pin, Maurras: o di
' reito abstrato sobrepondo-se ao direito histórico, 
· o repúdio da tradição, a ~·polltique metaphysique" 

condenada por Augusto Comte, 
Em contraste com o ocorrido na França. a 

Inglaterra e os Estados Unidos dão-nos dois 
exemplos frisantes de idealismo orgânico. Nestes 
países 11s inslituiçõés se desenvolveram na _linh a 
do direito histórico; a Constituição, costumeira 
num caso e escrita noutra, não foi uma car ta ou 
um diploma legal vazado em fórmulas doutriná- . 
rias dissonantes da experiência jurídica ; as for·
mas politicas brotaram das próprias condições de 
vida da sociedade com um sentido de organici
dade e uma espécie de antevisão do futuro de 
cada um dêsses povos. 

E agora prestamos bem atenção par a esta 
reflexão de grande alcance: ":tllsses dois idealismos 
orgânicos, revelados nas instituições polfl!cas 
rlf>~ses dois povos - o federalismo de ·tHll, o par
!dmentarismo de outro, o self-government , local 
de ambos - só se tornam utópicos, quando pre
tendemos transladã-l9s para outros povos, obje- . 
ti vá-los em outras. sociedades de estrutura e men
talidade, diferentes dos anglos-saxônlos''. 

F11i o que se deu .no Brasil. ·o s estudantes de 
nossas academias, os trequentadores das lojas 
lllaçõn icas, das "sociedades" politicas ou dos clu-
1les ele propa?anda, c~mo o . L~beral e o Repub~i
cano, os doutnnadores do Jornallsmo politico vive
ram sempre empolgados por idéias politicas es
trangeira:;. Timandro, no "Libelo do Povo" esta
va todo impregnado po idealismo francês;' Tito 
Franco, na "Biografia de Furtado", achava-se em - . 
bebido do idealismo britânico; e o idealismo ame- · 
ricano inspirava "A ·Provincia" de Távares Bastos. 
Francelhisantes viviam a repetir o . "Contrato So
cial" de Rousseau; anglicanizantes entusiasma
v ~tm-se com os discursos de Pitts Fox, Chattan e 
Palmerston ; americanlz.antes soletravam o "Fede~ 
ralista". 

A êsse alheament~ em !ace dos problemas bra
sileiros, a êsse desconhecimento do sentido da nos
sa história polltica, a êsse menosprêzo pelos ele
mentos suscetlveis de permitir um!l organização 
polltica verdadeiramente nacional - tudo isto 
acompanhando a fascinação pelas fórmulas es
tranhas ao nosso , meio e à nossa rormação - é 
que Oliveira Vianna · chamou de marginalismo, 
aplicando o conceito de Robert Park. 

Ao escrever "InstituiçÇíes Politicas Brasileiras" 
Jâ havia meditado mac;luramente sõbre o assunto, ' 

não homens; a ~>ituação, Ó .mundo - é não o pais; 
os habitantes, as gerações futuras - e não as 
atuais": ··· . · 

, J.,. ....... r----- -.- . -----..,-, - --- ... -· -
, com a ·República, um problema que não tem sido 
. ' apena!l nosso, mas ,de muitos outros · poyos . ao se 

Tem sido êste um defeito qos brasileiros e 
dos hispano .. amerícanQfi -em . geral. Note-se bem, ,_ 
não uma espÇcie de vicio congênito de nossos po- · 
vos, pois é dps intelectuais e das classes dirigentes 
que se trata, a estas minorias orientadoras da vi~ · 
ela .nacional .vieram a contrair referidos. hábitos 
mentais não por uma disposição inata e fatal, mas . 
pelas influências recebidas, pela educação escolar 

. ,estruturarem :nos . moldes do COnstitl!CiOnalismo 
liberal. Vejam-se, em tôrno de nós, as repúblicas 

··-... ~--!1~ .t\m~rica e~panhola, ·.no lleu pen>é~uQ oscil~ 
,, ·: :!!lltre· o caudilhismo .. e a demagogia - esta, uma F 

· ' 9o'psequência' de · regimês constitucionais teõrica, 
' • p)ente perfeito!!~ mas ·inaplicáveis; e aquêl~ uma 1 

·. ·,, impósição do meio ambiente, um fruto do con-
' : 4icionamento histórico diante de 4ma legalidade 
; ·. postiça .. Percebeu-o Oliveira Viarip.a, ao teJ; apop

_taçlo no mundo hispano-americano a prevalênCia 
do iQ.ealismo utópico sôbre o idealismo orgânico. e universitária, pela propaganda politica contro

ladora de cérebros. · 
Se "tôdas as utopias, as mais vagas, -as mais 

estranhas, encontram asilo fácil, hospedagem ca
rinhosa em nossa imaginação", se "os nossos 
idealismos - politicos, sociais ou artísticos - nós 
os temos formado quase sem nenhum contacto 
com as realidades do nosso meio" ao contrário de 
outros paises, como a Inglaterra e os Estados Uni
tios, isto se deve às mesmas causas que no con
tinente americano oú no Velho Mundo têm produ
zido os mesmos efeitos. F.:' o caso dos déraCinés 
na França, é o vicio apontado · em Portugal por 
Eça de Queiroz e Oliveira ·Martins ou na Espanha 
pela critica erudita de Menéndez y Pelayo. 

Arrebatados com as modernas conquistas do 
direito constitucional e deixando-se levar exclusi
vamente pelo formalismo dos textos legais, os nos
sos constitucionalistas tornam-se meros legistas e 
llermeneutas. . Por vêzes dotados de impressio
nante cultura jurídica, mas cultivando, a poUti
ca do apriorismo e· não a do empirismo e muito 
menos a da ciência. . 

Ai está o marginalismo polltico: ":tllste desa-,.... 
preço á realidade circunstante - revelada pela 
observação - e a realidade eÀ'JlCrimental - reve
lada -pela história - deriva do "marginalismo" ca
racterístico das nossas elites pol~ticas e dos nosws 
publicistas e legisladores". 

O resUltado é o panorama que assim se deli
neia na análise sociológica de '1Instituições Poli
ticàs ' Brasileiras". 

1 - Na vida polltica do Brasil, há um direi
to público elaborado pelas elites e concreti

. zado na Constituição escrita. 

2 1:sse direito público não corresponde à forma-. 
' ção · constitucional orgânica do nosso povo, 

com a qual entra em divergência e conflito . 

3 J?ai uma crise, em face da q~al se. tornam 
. , unprofícuos os esforços das elttes dnigentel! 
no sentido de ajustar .a. vida nacional dentro dos 
moldes de · uma legalidade destituída de · funda
mento na consciência do povo-massa e nas raize:~ 
históricas c;lÇ> Estado brasileiro. 

Ou seja: o Brasil legar contra o Brasil real, 
o Estado contra a Nação. 1 

O fracasso . po regime democrático em nossos po-
• t .... vos· não tem outra 'explicação: êle resulta de se 
... , qUerer, a todo o custo, realizar· a democracia an-
,. ·,glo-saxônia em meios sociais cuja formação po-

. · :· nticí\ é completamente diversa da inglêsa e da 
' americana. ' ·. . . 

"' >-: : ' Da~ ·a instabilidade do regime, as rev~lu- ' 
i, çõe$ frequentes, á~ sucessivas alterações da or-
' · dem · constitucional, em contraste. com o que se · 

passa na Inglaterra e nos Estados Unidos. As 
· · nascentes dêste idealismo utópico estão na fran-· 
. ça; -i;:;to é,· na· Revolução de 1789, e por isso vemos 

naquele pats a . mesma instabilidade constitucio
.'Pal; de .1789 a ' 1875,' nada menos de treze consti
tuições. · A última delas teve melhor sorte do que 
f!.S .'anteriores, . ·quanto ·à durabilidade, mas a sa-

i lidez aparente do edifício que se construir;t se
,. gundo_ sua planta não resistiu· ante o impacto dos · 

acontecimentos ocorridos entre as duas guerras, 
,. 1 e . quando já se anunciava a V República, Michel 

Debré .vinha; a,firmar: Naus n'avons plus 'd'ttat. · 
' Entre ' nós, durante o Império, cuja Con~ti-

' : · tUição hayia sido influenciada pelo liberalismo 
· doutrinário ' francês, · ";).s elementos liberais, na 

' ~ sua .reação ·contra a ordem cesarista formada pelos 
. conservadores e na pregação das suas icléais par la

~! mentaristas; federalistas, descentralizadoras e de
. i · mocrátícas;- inspiram-se inteiramente em teorias 

· • ; e idéias · exóticas e refletem . as campanhas polfti-
~'. · cas;"qua agitaram então o cenário europeu e ame
;·:~'. ric\lno1'. Um caso típico é o que se dá com a ·des
. !·~ centralização : "Tenta-se, a principio, a monarquia 
. :,·.~:: federativa, que é rep·elida por incompatível com 

ri ·_~ -a instituição monárquica. Propõe-se depois a ' del!-
.'. •• ,1 . ~ centralização pelo municipalismo - e vem · a I., .J; legisl!lção do Código de Processo, de 1832, , mo de
. ·.:~ lada segundo os princípios do self-go·vernment 
:"· ··;·.; americano : o . centro de gravidade da política· na
. -.'· , .cional Q.esloca-se então do "poder nacional" e do 

• ,. ,i· . · ~poder, provincial" para fixar-se no "poder muni
. ·;.·, \l cipal". Propõe-se depois a descentralização pelo 
. ~i ':' provinciallsmp - e promulga-se o Ato Adictonal: . ~ · r,;,~ .1 e o c~ntro de gravidade da pol~tlca deslo.ca-.se. do 

.• · ••1· ''mumcipio" para as "assemblé1as provmcJaJS" , 
.',' .. -· : Ma:; os que . assim fazerri "são obrigaJos a reagir 

:'.i; .. ,; 1imedi11tamente; a abandonar estas expe~;iências, a 
·.:<,.~ .. dól·r ·o contravapor à máquina política .diante da 
'' ~.- 1·1 desorganização crescente e geral que êssés povos 

i .' ').:sistemas trazem à vida admin-istrativa e ·_ política 
' I. , 'l · do . pais". , . · , · 

r.',::-~~.!.', . Quanto aos · homens da República, julgaram 
; · ~~, · encontrar. a· solução do problema d:i descentrali
. ··. :.) ~ação na fórmula do ~tado federal, tal como 

A DIALÉTICA DO CONSTITUCIO~ALISMO 
LIBERAL 

N O· segundo volume di "Instituições" , estuda 
Ol~veira Vianna, a propósito do margina

li smo de Rui Barbosa, o que foi a · metodologia 
clás~ ica pu dialética do · di reito constitucional 
entre nós. Rui, seu . máximo representánie, era , 
des?. e os tempos acadêmicos,· quando se transferia 
ela Faculdade de Recife para i a: de São Paulo, 
sobraçap.do . os "Comentários" à Constituição 
norte-americana de Story, um apaixonado dos 
mestres anglo-saxônios, em cujas obr!IS encontrou 
o fundamento da sua cultura juríc;lica e as fontes 
dps seus ideais políticos . . A Constituição republi
cana de 1891 -era lot.~vada pelo primor da fonna 
e · pela admirável precisão quanto à técnica ju
rídica, mas tudo . podia ser, menos uma Constitui-
ção brasjleira. · ·. . · ·. 

Os . primeiros homens do nôvo regime IJãO 
tinham um plano devidamente amadurecido para 
a re,co~strução · do Pais .- Queriam· vagamente a 
~epubhca, .a Democracia, a Federação, )nas tudo 
Jsio eram fórmulas do apriorismo político e não 
ideais radicados na experiência ' histórica ' e no 
conhecimento .do nosso povo. "De modo que o 
Govêrno prov1sórlo, como a Constituição de 91, 
foram obras de · mera improvisação, erri que um 
pequeno grupo de idealistas, meio diletantes, · 
meio declamadores, se viram de repente, pelo 

. acidente absolutamente inesperado da queda do . 
I 

1. ,.~ ,surgira nos Estados Umdos, lã inspirada por um 
· ,,,1•. ; .. , idealismo orgânico . Confundiram duas coisas,. 

' ;·.]·-> .como jã fiz ver anteriormente: o federalismo, en
• ,'\·~ quanto princípio . de ·filosofia politic~, e a me11ma 
.:'','., .. idéia,· enquanto e~pressãp de uma forma de Estado. 
-~.; ,\·. Saqemos . mujto bem. que há _Estados unitários 

. ' ;• descentralizados, . e Estados federais ultracentrali
')' ·. zados, como ocorre com a União Soviética. Aliás 
.. r' '; . centralização e descentralizaéão não ~ão princípios 

1: ' ~ que se repelem, antes devem completar-se. ' Q 
, -~· ideal •da descentralização, para resguardo d!\S li
.~ .· , . , herdades, é o que muito justamente ~e procura
. u,, · . ,va nas lutas pol.iticas dp Império e na propaganda 

,~· r , da Federação. Mas o êrro . esteve 'em solidarizá
. J~ ·lo com o regime de Estado federal, . alh~jo à nossa 

• '; : ~; :'formação histórica, e que de fato pão veio impedir 
· :-,' t:· 'a tendência centralizadora, cada vez mais pronun
. ·~·-,-i•·.': ciada, na política brasileira. De ·mais a mais, se

'.'':' gi.mdo o acentua Oliveira Vianna; os organiz!!do
{.1- res - da· República 9alam no "êrro ·da -simetria" e 
:~ ·"4avam a mesma autonomia a todos : os Estados, 

r _;.;~; não obstante tanta diversidade de estrutura e de "·t, con~lçóes geop?lltiç:às e econômicas . . ' . . 
I.' . , Hã quarenta anos, · responde~c;io a~. inquénto 

. '"A margem de histórias da Republlca , Ollv~i~a 
- ': ;'Vianna · propunha-nos ·um objetivo ainda nao 
· ';[:- ·, atingido: "não podemos continu~r a cultivar êste 
• !: .: ingênuo : estado dalma de estetas de Coxutltui-

I 

conflito entre o Brasil legal e o Brasil • real. · De
pois dêle novos estudos vão se.nd9 feitos sObre a 
inadequação ao meio das fórmulas inspiradas no 
que denominou o idealismo tópico: Costa Pôrto, 
em uma das melhores interpretações de ns>ssa vida 
republlc'aila, opõe' ao 1dealisino' de· Rúi 'o realiSmo 

· de Pinheiro Machado. 
. Como deve . entender-se o federalismo no 

Bras!l? Como dar autenticidade ao sistema repre
sentativo, inteh·amente fa~eado pelq nosso regi
me de partidos? Como dar vitaljdade aos grupos 
orgânicos da sociedade e ao mesmo tempo p~-

, mitir o fortalecimento do poder do Estado, re
' clamado pelas condições atuais do Brasil e do 

mundo? Como, finalmente, assegurar as liberda• 
des em face da cen~l:allzai;ão? 

Tais questões · encontram na obra de Oliveira 
Vianna, se não uma solução completa, pelo menos 
respostas sug-estivas, permiti.ndo-nos descortina r 
alguns rumos para a modificação das instituições, 
ou a sua adaptação ac meio ambiente nacional. 

, Neste sentido, Olivejra Vianna percebeu, por 
um lado, a superioridade da atuação do poder 
central 11como fôrça incomparável de organiza
ção, coordenação e administração". O individuJ
lismo antigrupalista dos brflsileiros - e do~ po
vos . latlnq~amer~canos em geraJ - requer · essa 
atuaçãQ, para· despertàr os elementos de ,:SOlida
riedade social.:· ",Mas; por 9utro Jado. inculca . .1 
necessidade de estimular· e desenvolver tais el-.;-

. mentos, qi.re se . encçptraJp nos grupos constitu
tivos dos organi5mçs da sociedade politlca~ 

• I ,\ 

O poder central do Estado deve ser forte , 
e não podé deixar. P,e assumir certo~ encargos, 
sobretudo- nas .coi}t~ngênciall atuais. Não se con
funda o Estado forte com o Estado totalitário. 
Neste as libel'dadelr desaparecem e os .grupos são 
dewrados pelo Leviat& e~tatal. Num regime de 
liberdade anárquica, q\le aliás podl:l coexistir 
com a mais desb~agada ' éentralizaçijo politico
administratíval· como ~em acontecido entre nos, 
as liberdades aos mais fracos acabam por sucum
bir pnte as dos podFrosqs. O que importa é asse
gurar- a autonomia d9s ' g_rupos sóciais em far.e do 
Estado tornando-se ê~s uma ~arreira que se 
opõe à intervenção· excesliiVa do Estado na esfera 
dos parhclllares e ao ·mesmo tempo elementos que 
peQUitem , realizar· 1 Utp!l -~alutar descentralização . 

A descentrallzação 'fedératíva, dE: tipo tent
torial, vai sendo · abanqonada em muitos paises, 
caminhando-se pàra uma descentralização funcio
nal ou por serviços-de tipo corporativo. 

Diante dessas p~rspectivas, cabe ao Estado, 
numa primeira fase, or~·~nizar ~ vida privada, 
principalmente a eçi:mômica, ·para depois entregar 
a gestão de certps sel;\r'içps aos próprios particula
res, . "transferindp-lh~~ · OlJ ~el!s poderes de autor;
dade, 'investíndo-os' nf!S . suas prerrogativas de im-
pcrium''· ' ' 1' , ,, · ·, . ' 

. I E a prOPPsfto ' faz '•Qliveira Vla~ln!\ uma oq;. 
·servação ,- muito ,import~pte: ''no n1lJndo europ.- ::;; 

. as .novas instituições de solidariedade social (sin-
1\icatos, convençõ~s '· coJe~lvas, associações, corpo

, rações, autarquias ·., ~*:,) assentam-se sôbre U P.l 

supstratum · psicológ!co· •. pree~lstente - porque 
de· origem histórica. ~o NOvo Mundo - espe
cialmente nos PO\'OS l~tlnq-amerlcano!l e, :::onse
quentemente, no no~o ~ ~stas instituições i que 
iriio criar, pela educação ~ ~ pela coação, êste suh-;
tratum psicológico ou; . pom jllais propried ad~, 
culturológico" . . Tudo tepdo 11tn yista o fortaleci 
mento da sollderíedad~ social, tão. rarefeita e 

• diluída ebtre nós: a soliclariedade do jrrupo co-
muna!, da classe, enfim de· t6da a Nação. . 1. 
· As reflexõe11 qo gral)de sociólogo bras1le1ro 
enquadram-se perfeitamente nos resultados a que 
tem chegado a sociologia dos grupos, depois tie 
Gurvitch. E colocam nos devidos têrmos a que~ 
tão que está no âmago da moderna problemát ica 
da segurança nacional: a coe$fiO interna da socrí!· 
dade polltica, · · •· 

.. Nessa obr!l educatjva ·a· realizar, o'bra dt' po
litica social a ser ·ertlm\Jlf:ida e coordenada pelo 

· Estado cabe a êste uma tarefa de· capital impor
-tância' pois se jÇ~mais devemos pennitir ao Estadn 
qvocá:la de um modo exclusivo e totalitário, nÃ'l 
podemos deix11r de lhe reconhecer . em face :Í i\ 
presente desorganiza~;~o social. um direito e u r:1 
dever de iniciativa. ' 

Parcf isto 'é preciso que o Estad9 tenha u rrl 
doutrina, as reformas econômicas e 011 planos fi -

• nanceiros sejam subordinados a um pensam e o tn 
político e se dê primazia a um programa de revi
são institucional politlco-administrativa . 
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"• 'o __ Bn~il ... •) }Woblermt po~ít1co fum;., .. noli~ ~a:nt~~::t:~~~aC~~ .. !~~to ~~!~.~IRA ~ionais, ~. Uniil.o dilata ca<ht vc?. ~11~s ~ua açã.o flf~ 

Inental naw e o problema do '·oto . - e ~1m o •li' s~uunentaçaQ, uma tonnaçã.o a '.uvionária. mtervelt(:tom.,.ta 110 tNTeno cconvnuco c BO- S 
pz'Oblem& d& org&ni:Uo!<ão õas font( S de op:- que ~11111 r ecvbre o núcleo l'l'imitivo (lo v.o~so in- dal dos E~'tados. \'·Evoltlçiio (lO povo brasilei- , 

. niA.o". (''O ide~tli.!!mo tl!'v Con:rtituição" , 1''~1<. iJiv•duelismo troglodítico". . . ("Popula<::\)es m·'- 1 o" , pág. 349). ' _ i 
XIV, do Pl'dácio). l'i<lioHais do l!r~~})", páff. 213). "Os nossos lcgisla_do~cs .•• s&O, na. sua. ~~ 

~ * ,.. ~ " ,. O\Ul.si gencrahdade, CIVlllstr.s, • cOlUercllllistas, si 
.•• "Os movimentos ua nossa a.h\<Po colct!- •·o milit~r ... t;C faz honHnr (\(' pallido, pt·occ!!isualistas n.otáveis ou gr!lndes .advogados; l 

va .• , não pa.!!s&I'am, afinal, <le tJ:a.nsitót·io~ .,;em aba.ndonal' 11. sua moral d.c sold.auo •.• CQ-JJ- \ ·11<1", sem a mentalidade de ver~a.eiros publieis- j 
"t!tats de foule". aos quais faltou o tempo h\11· H<u'iando ,assim, 0 velho prec~:"ito de que 2 iu. }sto é, sem um esphito afeu;;oado t\ obt!le•._ • 
tõrico bastante para que l!e P"""lpltauem t 1tt>ve 11er romano e;n Roma .. . Pela sua. ps.i~o· ,· aç~o das realidades sociais, ao estudo das e,s ... 
e~ em compkxos pbicológico's t>:~t::í · ~og.ia es}Wcifica, as nossas éluses armadà~. trutu:ras econômicu e politicas e doll .\M!UIJ ~ 
veill, q~1·o dize1·: em verdadeiros tr~ (>'t'll· apa]'{'cerl\lll •empt·e, aos olh.os dos nossos po.U· 1 jmensoe l'eflexes sób~ a su~~...est:ruhu-a ~let~~ 
tunltl. (~Pr®lemas <te direito social'', pfl11,·. tico.ct civis, l"tn cot1dições a<hniráve1.~ de cll.plo- lucional do E!ltfo(l.o" • t "Dtrelto corporatlvo' • 
VII, do Prefjcio). rabilidade, e isto porque elas ~onstituem, e111 . l>«·g· · 28) • . ~ 

.,. ·~ "' uos.so. pais, .as üni<:a.s classes que possuem uni '·Na tranSl)lantação, que fizermo~ de ftUal· 
'·Nos;;;a. educação política se fez, quase l ;,. ~ensive-1 eaph·it 0 de corpo e \UQ Yivo P\mdono•· f (,uer instituto. ou l'egimc estt:ang·eiro, não deve-. 

àa, sob um regime de fmmação C"-i:ra-nacion:... profissional". Dtt!. .. "a. aptidão detl~tgrante (io l mos nunca deixar de contar com esta colabora~ 
do poder público. Dal a nossa passividade his· elemento militar, quando em ~·ontato com <J.> (:io. local - do "songue de tatú". Foi ~usta-
tórica, a. indifere~a. o. dellintcrês.se, o alheia· pa.t·tidos politicos". ("0 ocl\l':O 1lo lmpérie' '. , mente por nli.o terem dado nenhuma i.mportAn· 
mento ge:ral do nosso poYo á. formação e OI"g"a.· J-'<Í ~·s . 144, lOJ, 135 e 1 !5) . da. ã açi\o ue.~se poderoso modifkador &Oeioló-. 
nização dos seus "poderes". ("Pequenos e$ht· * * s-ico, que o parlamentarnmo inglês e • preai- ~ 
dos de psicologia social", pái'· 98). • .. " Da federaçii.o "centt·ífu~a". de J~:"ffel'· olencialislllo ameri~o ni.o. puderam realizar 

~ • .. lion , estamos sensiY<'lmente evoluindo pata. a nunca o ''sonho" dos que o sonha.r&In nesta 
"O sentimento de simpatia pelos 110ssos se- Eederaçã.o "centrípeta", lie \Vcbster. To; hida 110 ·tu:a". (''.Pioblem~t.s· de política objetiva'', Pá:g· :~ 

melhantes, condição elementar de sociabilidade, terreno poUtico, pelo fôrça dos textos constitu- l$.) . ;~ 
~> 

~~~~~~~,!~'~"''\~~~-t~~~m~~~-~':"'"~·~~{,.,.'""'""'' .~~~~~ 
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Oliveira Viana e o Direito 
't'~Social Brasileiro 
~ 
2
1- .f--1ll"'f Geraldo Bezerra de Menezes 
Para atender ao vertiginoso profis8ional ou corporativa; mas, 

impulso que a nossa legislação dar-lhes, aqui, uma organização 
social tomou com o movimento compatlvel com as nossas condi
revolucionário de 30, multiplica- ções de estrutura: de estrutu
ram-se, no Ministeria.do Collor e, ra antropogeométrica; âe estru
principalmente, no Ministeriado I tura econômica; de estrutura 
Salgado Filho, as comissões ela- profissional. O nosso problema 
boradoras de projetos de lei. Mui- .1 está, não em reagir contra elas, 
tas tiveram Oliveira Viana como 1 mas em tomar estas instituições 
presidE>nte. · · em nossas mãos, encará-las com 

, 
1 

decisão e coragem, e alterá-las, Coube-~he . ~uc~~endo ~la , deformá-las, abrasileirá.-las e_.m 
Con~;ultona do Mmrste1.10 d?. Tr a- de maneira a justá-las ao nr,§so 
bal~1o 8; um ~~a?de P10~~eiio da • côrpo, á nossa conformação, ás 
legrsl:;tçao operana, Evar.rsto de ~ drmensões das nossas possrbilida
Morals, que trab~lhara JU~to a des" (pag. XII). 
C_ol!or - . o _ e~1car go da ouenta- ' Oliveira Viana leva sôbre 
çao, aoulrmana ~.este process~ quantos se consagram ao nosso 
legrslatrvo. ~sta onentaça~ o pe Direito Social um handicap mui
ne.tran:e socrólogo con_se~um da_r, to grande: é possuidor de estu
~eJa pr esrdm~o- comrsso~s, seJa dos, de que sei maiores, sôbre a 
'.~vendo !JS proJ:tos da .ler_ elabo- formação social e a história po
rad~s pe1o,s ou~ras c~rn~ssoes, qu~ /litica do Brasil. Basta drzer que 
poOI sua vez, eram p.esrdrd~~ P.?I revolve os quatro séculos da nos
ele~en_t~s de dest:;tqu~ do p~opno sa história social para explicar, 
Mrmsteno, .escolhido~ . entre . os numa impressionante síntese, os 
poucos técmcos t;m drre~to do ti~- fatores do nosso espírito indivi
balho e ~conomra soocral entao dualista. Vai buscá-los no ho
exrs.te;n~es. Po::que, ~~ste perJo- mem brasileiro _ "fronteiriço e 
c;Io .mwral, o giUp<? bnlhante de latifundiário que sempre foi e, 
J~:1stas e ~special!stas -;- que se como tal, homem de iúiciativa e 
fnmou m~rs _tarde, depois do ad- ação pessoal, como ;'bandeiran
vento do 1egrme de 10 de Novem- te" como "sertamsta" como 
bro de 1937,_qu~ndo na: P~sta do "p~voador", como ·•senha~ de en
Traba.lho o ~nclrto ~imstro _Wal- f:enho", dono de grandes domí
demai Falc.ao. - amda nao se nios rurais oniprodutivos e au
havra. c<;m:-trt~rdo, s~ho n.o setor J to-suficientes" cpag. VIIl. 
da ~Ievrdencra socr. .. J (P?rs, des- . povo assim profundament i
de 2J, o ~C01.1selho . Nacional ~o ! mado do espírito individualista, 
Trabalho ~e unp13ze1a pelo acer- · 0 sindicalismo representa, em 
to de suas decrsoes. 

1

. entender, 0 papel de um agente 
A Oliveira Viana, porque a pas- corretivo ou retificador. Consi

sagem de Evariste de Morais pe- dera, em consequência, o grau
la Consultoria do MiJ:istério fô- ele movimento no sentido da sin
ra rápida, incumbiu o trabalho dicalização, que agora se inicia 
preliminar de fixar os conceitos em nosso país, sob a sábia e bri
fundamentais deste novo direito, lbante direção do ministro Mar
cuja formação se iniciava no condes Filho - aliás, um dos 
Brasil. Como consuHor Jurídi· mais perspicazes e fulgurantes 
co, definiu e precisou estes con- espú·itos do Brasil - como o pri
ceitos não apenas através da re- meiro passo para a organização 
visão da matéria pré'-legislativa, I social cio nosso povo. 
vinda das comissões, senão tam- Não houvesse Oliveira Viana, 
bém através das soluções propos- de há muito, conquistado a gló
tas a numerosos e variadíssimos r ria de figura de prôa e entre 
casos concretos relativos a con-) os mais ilustres · doutrinadores 
trato de trabalho, á duração de do Direito Social Brasileiro pa
trabalho, a férias, á organização ra obtê-la, bastar-lhe-ia, só por 
sindical, á justiça do trabalho, á si, a publicação de "Pl'Dblemas 
convenções coletivas, etc. de Direito Sindical". 

Foi este labor consultivo, ob-· 
jetivado durante oito anos, em 
centenas, sinão milhares, de pa
receres, que formou o lastro ju
risprudencial, sôbre o qual viria 
virejar e florescer a elaboração 
do nosso direito do trabalho, não 
apenas nos seus aspectos formais, 
como, principalmente, no tocante 
aos seus princípios inspiradores e 
ás suas diretrizes gerais. 

Na verdade, a legislação social 
ulterior ampliou, em extensão e 
profundidade, essas idéias cen
trais facadas naqueh primeira 
fase; mas, não se desviou das 
diretrizes iniciais alí traçadas. 
Não abandonou a grande preo
cupação dominante que presidiu 
essa elaboração - de equilíbrio 
entre os dois interesses, de equi
distância entre os dois 
em contraste. 
que se refletiram 
te o pensamento e a prudência 
do Presidente Vargas. Aliás, esta 
coontmuidade na política social do 
pais desde 1930, traduz todo um 
programa genialmente traçado 
pelo exímio estadista que nos di-
rigia e dirige. 

Não é só. A atuação de Olivei
ra Viana fez-se sentir também 
através dos seus trabalhos espe
cializados de Direito Social, ar
tigos e estudos, publicados 
jornais e revistas técllicas. 

Há ainda outra circunstância 
digna de relevo. Os seus "Pro
blemas de Direito Corpoorativo" 

.exerceram e continuam exercen
do influência decisiva, e cada vez 
mais acentuada, sôbre a mentali
dade da grande maioria dos que 
se dedicam em nossa pátria ao 
estudo do novum jus do trabalho, 
Este livro - em que o pensador 
fluminense se revela o conhece
dor minucioso da estrutura jurí
dico-econômica contemporânea -
é bem um marco doutrinário de 1 

no~sa evolução juinlico-social: 
reflete o conflito ent1·e as duas 
concepções do Direito e do Esta
do e entre as duas concepções da 
Economia - a velha concepção 
individualista e a no•ra conce
pção solidarista, "resultante da 
moderna sociedade industrial e 
d a. transformação progressiva 
da vida econômica''. 

Na elaboração da nossa vigente 
legislação sindical - que o no- ' 
tável jm·ista argentino, profeos- I 
sol' Alexandre Unsaiu, enaltece 
como "la más interessante y ca
racterística de nuestro <'ontinen
te" (Revista Derecho dei Trabajo 
- Buenos Ayres, Janeiro, 1943\ 
- Oliveira Viana exerceu papel 
preponderante, já porque foi con
sultor jurídico do Ministério ao 
ao tempo da prepara.;ão da le
gislação sindical, já porque pre
sidiu a Comissão incu'l!bida da 
elaboração da nova lei, já por
que lhe coube redigir o ante
projeto da Lei Orgânica <Dec. 
1. e os · 



. .------>~.....---:-..... -:~~--~ .. ~nvu--u<r 1atifunaiáT!o que sempre foi e, 
JUristas e ~specmllstas -:- que se como tal, homem de iúiciativa e 
firmou mais. tarde, depois do ad- ação pessoal como "bandeiran- · 
vento do regime de 10 de Novem- te" como '"sertanista" como 
bro de 1937,,qu~ndo na: Pasta do "p~voador", como ··senho~· de eu
Trabalho o ;ncllto ~imstro _Wal- &enho", dono de graYides domi
demar Falc.ao. - amda nao s~ nios rurais oniprodutivos e au
havia c<;m?tit:mdo, ?alvo n.o setm to-suiicientes" <pag. VIIl .~ 
da P.revidencia sociúl <P<;lls, des- . povo assim profundament{_.Jni
de 23, o :o~1selho . .NaciOnal ~o ! mado do espírito individualista, 
Tlabalho ~e 1mp~zera pelo acer- · 0 sindicalismo representa, em 
to de suas dec1soes. 

1

. entender, 0 papel de um agente 
A Oliveira Viana, porque a pas- corretivo ou retificador. Consi

sagem de Evaristo de Morais pe- dera, em consequência, o gran
Ja Consultoria do Mil;istério fô- de movimento no sentido da sin
ra rápida, incumbiu o trabalho dicalização, que agora se inicia 
preliminar de fixar os conceitos em nosso pais, spb a sábia e bri
fundamentais deste novo direito, lhante direção do ministro Mar
cuja formação se iniciava no condes Filho - aliás, um dos 
Brasil. Como consullm· Jurídi· mais perspicazes e fulgurantes 
co, definiu e precisou estes con- espíritos do Brasil - como o pri
ceitos nf,o apenas atra.vés da re- meiro passo para a organização 
visão da matéria pré-legislativa, 1 social do nosso povo. 
vinda das comissões, senão tam- I Não houvesse Oliveira Viana, 
bém através das soluções propos- de há muito, conquistado a gló
tas a numerosos e variadíssimos f ria de figura de prôa e entre 
casos concretos relativos a con- / os mais ilustres · doutrinadores 
trato de trabalho, á duração de do Direito Social Brasileiro pa
trabalho, a fé1ias, á organização ra obtê-la, bastar-lhe-ia, só por 
sindical, á justiça do trabalho, R si, a publicação de "Problemas 
convenções coletivas, etc. \ de Direito Sindical". 

Foi este labor consultivo, ob- ~ · 
jet.ivado durante oito anos, em 
centenas, sinão milhares, de pa
receres, que formou o lastro ju
risprudencial, sôbre o qual viria 
virejar e florescer a elaboração 1 
do nosso direito do trabalho, não t 
apenas nos seus aspectos formais, 
como, principalmente, no tocante 
aos seus princípios inspiradores e 
ás suas ãiretrizes gerais. 

Na verdade, a legisla<;ão social 
ulterior ampliou, em extensão e 
profundidade, essas ic'.éias cen
trais focadas naquel :t primeira 
fase; mas, não se desviou das 
diretrizes iniciais alí traçadas. 
Não abandonou a grande preo
cupação dominante que presidiu 
essa elaboração - de equilíbrio 
entre os dois interesses, de equi
distância entre os dois grupos 
em contraste. Preocupação em 
que se refletiram integralmen
te o pensamento e a prudência 
do Presidente Vargas. Aliás, esta 
coontmuidade na política social do 
país desde 1930, traduz todo um 
programa genialmente traçado 
pelo exímio estadista que nos di
rigia e dirige. 

Não é só. A atuação de Olivei
ra Viana fez-se sentir também 
através dos seus trabalhos espe
cializados de Direito Social, ar
tigos e estudos, publicados em 
jornais e revistas téc!licas. 

Há ainda outra circunstância 
digna de relevo. Os seus "Pro
blemas de Direito Corpoorativo" 
exerceram e continuam exercen
do influência decisiva, e cada vez 
mais acentuada, sôbre a mentali
dade da grande maioria dos que 
se dedicam em nossa pátria ao 
estudo do novum jus do trabalho, 
Este livro - em que o pensador 1 
fluminense se revela o conhece
dor minucioso da estrutura jurl- I 
dico-econômica contemporânea - i 
é bem um marco doutrinário de 1 
nossa evolução juirdico-social: 11 

reflete o conflito entre as duas i 
concepções do Direito e do Esta- ! 
do e entre as duas concepções da I 
Econo!nia - a velha concepção 
individualista e a no•1a conce
pção solidarista, "resultante da 
moderna sociedade industrial e i 
d a. transformação progressiva 
da vida econômica". 

Na elaboração da nossa vigente 
legislação sindical - que o no- 1• 

tável jurista argentino, profeos-ll' 
soi' Alexandre Unsail1, enaltece 
como "la más interessante y ca
racterística de nuest.ro continen
te" (Revista Derecho dei Trabajo 
- Buenos Ayres, Janeiro, 1943) 
- Oliveira Viana exerceu papel 
preponderante, já porque foi con
sultor jurídico do Ministério ao 
ao tempo da prepara~ão da le
gislação sindical, já porque pre
sidiu a Comissão incu!llbida da 
elaboração da nova lei, já por
que lhe coube redigir o ante
projeto da Lei Orgânica <Dec. 
1.402), e os ante-proojetos de 
outras leis orgânicas comple- I 
mentares, como se vê do seu re
cente livro - Problemas de Di
reito Sindical. 

Acentuando, em traços fortes, 
a árdua luta que enfrentou para 
que a nossa legislação não se re
duzisse, como se não reduziu, 
louvado seja Deus, a uma obra 
de docalque de sistemas estran
geiros, o preclaro junsta, em 
Problemas de Direito Sindical, 
livro há dias saldo a lume, es·· 
tuda as grandes linha5 da polí
tica sindical brasileira, que se re
fletem na sua dontrina consti
.tl'ldonaJ. nos múltiplos proble
mas da sua elaboração legtslatt
va e da sua execução adminis-, 
trativa. Tece lúcidas e oportu
nfssimas considerações sõbre a 
nossa técnica sindical e seus da
dos fundamentais, sôbre a nossa 
experiência histórica e a de ou
tros povos, sôbre todas as cor
rentes doutrinárias, até mesmo 
sôbre a ordem social do após
guerra e o papel que nela vão ter 
as organizações sindtcals. E 
acê-rca dos problemas do futuro 
assin1 se exprime: 

"Estou absolutamente Cl)nven
cido de que o nosso problema do 
futuro, nâo será. reagir contra es
tas instituições de solidariedade 

..:::.. 

.. 

- '"'~ ~ ..... 



. 
r+ 
m 
u 
-.::--

m 
J 
9 

...... 
(/) 
o 

L.. 
\(f 

ú 
(i:) 

lrfi 
\jJ 

()) 
1:5 

(f) ---o 
i 

,_., 

1 ~ 

<( . 

A CIDADE 

~-.· -v 
L~ 

Para merecer a~ aura~ da lfnmortahdaãe) GERALDO 
Oliveira Vianna, o consagrado mestre de sociologia 
politica, não precisav3éetH al:lselats) ingressar na 

BEZERRA DE MENEZES homens, e alargam-se, espaço afóra, por todo o 
ambiente que os circumda. Antes, ~BPéM) já ~ 

, _..... _ A c · Brasileira 4 , 

~ ~- "1id8taria leml3Pil~ en re outros, os seus trabalhos 
cPopulações meridionaes do Brasil», "0 Occaso do 
Imperio• · · . 

~rvaria, outrosim, não existir no 
~ 4lí~euttdemonstração de menospreso 

~ ~ o~tTr~~ 
~ Jlllll!! , {)mos,t>ôíFQali(;\a(;\Q~dos que reconhecem 

.,. o muito que a prestigiosa instituição 
ha emprehendido em pról do movimento cultural 

~ • brasileiro. Ademais, ninguem contestará o attra-
/~7 ctivo e a fascinação que~ aota"iel institut~ exerce 
'Jf' .. sobre os nossos intellectuaes_. 

Oliveira Vianna não é, entretanto, dos que se 
~ preoccupem com os primores e galas, seducções e 

encantos dos salões academicos. Impelliram-no, es
tamos certos, a preencher a vaga de Alberto de 
Oliveira. É que ambos são filhos de · Saquarema, 
ambos gloria de nosso Estado, e ambos gloria na
cional. Em o acolhendo, a Academia Brasileira de 
Letras fará, por sem duvida, riquíssima acquisição. 

Enfrentando, com segurança, a displicencia 
de nossa gente pelas questões sociaes, Oliveira 
Vianna venceu, galhardamente, as difficuldades do 
meio. Os nossos antepassados, talvez por sermos 
um povo joven, de menos de cinco seculos, não 
cuidaram, attentamente, do estudo do povo brasi
leiro. Busquemos, a proposito, a opinião do autor 
de cPopulações meridionaes do Brasil» :-cNós so· 
mos um dos povos que menos se estudam a si 
mesmos: quasi tudo ignoramos em relação á nos
sa terra, ás nossas regiões, ás nossas tradições, á 
nossa vida, emfim, como aggregado humano indq
pendente». 

Já em nossos dias, os livros do ·vigoroso e eru
dito sociólogo são lidos e meditados por~ quan
tosl4j9 illgt~se interessam pelos problemas de nossa 
gente e de nQSsa raça. Em terraS~ de Santa Cruz, 
o que de mais completo se ha escripto sobre o as
sumpto é obra sua. 

Embora escriptor politico, não se impressiona 
..._com os maioraes da litteratura e política pa
tria. 

·Em sua obra, deixa transparecer um desejo 
muito natu I de guem procura falar ás vas ge-

volvera o olhar para traz, já examinára o passa
rações. Anseio justo, ponderamos, se considerar- do, afim de desenvolver melhor os seus commen
mos que, em assumptos politico-sociaes, as idéas tarios, de melhor fundamentar os seus juizos. 
de um autor difficilmente são comprehendidas e Ahi, m'lste posto de observação, multiplica-se
louvadas logo que lançadas a publico, visto que, lhe o papel. De sociologo e escriptor político passa 
neste campo, as innovações são sempre perigosas. tambem a critico e psychologo, visto como o:ao cri
Em taes circumstancias, como diria Ruy, o escri- tico e ao psychologo, segundo Sylvio Roméro, in
ptor tem o direito de appellar do hoje para o ama- cumbe a ingrata funcção de desfazer miragens, re-
nhã, como de uma instancia para outra. duzir fantasias, dissipar illusões». (2). 

Todavia, jámais será um victorioso o publicis- Est~sffee~ivafftente~ tem sido um dos princi-
ta que, reconhecendo-a corromoida, prefira confor- paes objectivos da obra de Oliveira Vianna. E elle 
mar-se com a situação, ao invés de, sincera e acer- proprio quem nol-o dá a entender no prefacio do 
bamente, criticai-a. A critica, escreveu Emile Picard, seu excellente estudo sobre as "Populações Meri
é sempre neces~aria. Precisamos, com effeito, de di naes do Brasil» : - «Neste livro, escreve, revelo 
quem discuta, serena e conscientemente, as questões falhas, accentuo defeitos, e desfaço um sem numa
que nos preoo~az ~endo dos nossos erros, ro de illusões nossas a nosso respeito, a respeito 
lançando idéas, sem tiibíêzas, nem tergiversações. de nossa capacidade como povo». Não apenas nes
A estes, não faltar.ão os applausos dos pósteros, te livro, senão tambem em toda a sua obra, ~ 
por isto que os ch mens morrem, mas a~ idéas ficam revela as nossas falhas e accentua, com precisão 
para terem a sua hora de significação objectiva». admiravel, os nossos defeitos. Aponta-os, profliga-

Homem de letras, e sobretudo, como dissemos, os, com intrepidez, sem temores, clara e aberta
escriptor político, não vive Oliveira Vianna ao sa- mente. Como Cícero, poderia exclamar : - Pericu-
bor de partidos e1 facções. Colloca-se em um nível llw! sJiscendi llQ!l. recuso. -
superior, em situ:ação privilegiada. Esta, até agora, Não é, portanto, o sceptico, o pessimista im
a impressão que 1 se tem com a leitura de seus tra- penitente, nem tampouco o contumaz destruidor. É, 
balhos. Analysa 'friamente. Tranquillamente escre- antes, o observador intelligente e arguto dos nos
ve. Desassombraidamente affirma. A sua penna não sos mais difficeis e complexo problemas. 
vacilla e não tit beia, não pára e não recua ao ex- Por isso, não obstante as suas extraordina
ternar uma ré:IDcJXão mais incisiva e penetrante, um rias pesquizas e indagações, no util e elevado pro
julgamento ma· s arrojado, uma observação mais posito de apresentar ao nosso povo o que nos com
forte. É que, r o mundo político, elle não teme «a prom.ette,)C!rilde nos condemna e o que nos t:legPR
idéa dos chefe , os caprichos dos chefes, os com- M,l é de notar que, nas paginas que escreve, Oli
promissos dos chefes, até mesmo as neurasthenia, veira Vianna deixa sempre claros os protestos de 
as nelvragias as dyspepsias dos chefes»/ (1). sua .W e cte sua confiança nos destinos do Brasil. 

É com ti , em nosso tempo, -escreve Hum- lille~ertefl:ee á glaiiiiQ d9ii 9ii9PÍ:flteres de ttae f~tla 
berto de Campos, em «Critica, II Série», neste mes- .Lllll flablieiota B:QillilO, «que fo:t:oQjam fiBP ser 't'8PKli
mo livro em ctue, examinando Problemas da Políti
ca Objectiva, d-e Oliveira Vianna, o proclama «O 
nosso maior ensador e sociologo » - é comm um, .ui.J~~àft,;-tt-J')'l!'1:1~.:-"M:-i"l'M!~!ta~---c:te---s&as-4E~ 
em nosso te po, ver-se o homem de letras atirar-~ fifAies e na esperança de saa gF8RQQia::!::
se vertigino mente ás luctas partidarias, fazendo 
das suas f s escriptas o tapete em que se ajoe- ----
lha aos pé os poderosos. (1) Oliveira Vianna - Problemas de 

Ao i disto, é do alto, é com elevação de Objectiva-Pag. 104 
espírito qu t> profundo pensador historia e discu- (2) Sylvio Roméro - Provocações e debate 
te acon tos. As suas vistas voltam-se para os Pag. 104. 
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~Em. l942, escrevi~ àssJ,s Chateaubrinnd: "Duvido que o BrDnil 

conprcenda todo o vnlor e todo o n:cance do nrsent:~: de O li veiru ~ 

VinnD. Ele é a obra pri11.n c a !\ O!Jsn cultura sociológ:Lca" (O Eu Querido -

( 
11 0 Jornal", Rio, 12-2-l94Z). 

l 
Trist~o de Atníde, re~erindo-se aos nossos sociólogos, nfto 

+~ .. ,.., r1l11ri r~ l'l,.. '('! 0 ., · tOT' d 
v \..: V c --~'-~·"''-l-' '• .::1 er,,, pr c_._!H:lélr o Dtl - do Povo Brflsi-:ciro "o 

naior de todos" (Pe~_a Reform.a § ocial Ensaios, púg. 153). 
• 
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J;uiitica, nüo precisava , em abzolu
to.. , lug: r <'&t:ar llll Aer. rlflmia Br~t.>'~i
l •<ta .:!e L <:'t ral!. Em l.:lli:t Ptl!a\"rn. 

pr iv ilegiada. E R ta, até a gor a , a 
Impr essã o que !le t em com a lei 
tura lk seus trabalhoa. Aualrsa 
trlam~nte . Tranquillamente escr~ 
v e. De~;lttsombraõ..'.mente nfflrma. 
A s ua penna não vacilla e não titu
beia , não pára e niio recua. ao ex
te rnar u ma re!lexão mais inclsh·a 
c penetrante, u:n julgamento mais 
:.rro;auo, uma observa~ão mais 
fnrte .. E ' que, no mundo l)Oii tico, 
elle não teme "a idéa dos chefes, 
<;S cavrlchos dos chefes, os com
r r omissos dos chefP.s, a té mesmo 
u ~ neurasthenias, a .; nevralglaq e 
;· f! dy3pepsla s do!'! che!e!l." ( 1) 

i-
; ( 1) OJ;veira Vianna - Problemas 
I O.e PolitJca ObjectiYa - Pag. 1~. 
I D' commum, em nosso tempo,

cscreve Humberto de Cam pos, em 
.~.-l.t . .ft6,.~ neste masmo 11-

.v ró em que, examina ndo .Proble-
ma.~ de P olítica Objcctlva, de 
veira. Vianna, o procla ma " o nos
lóO maior pensador e soclolÕgo" -

I 
é commum, em nosso tempo, ver
se o homem de letra s atirar~ 
vertiginosamente ás luctas parti-
darias ,. raze.ndo das suas tolhas 

JJ<:hü~ ;ia le mbra r, entre outros , os escrlptas. o t a pete em que se a joe
C<· nH trabalhos "Populaçõe!!l mui- lha aos pés dos poderosos . 
uionnc:> do fly·asil", " O 0 <'caso do Ao Invés disto, é do alto , é com 
h upt•t•io", e , nes te particular, ha- eleyação de esplrito que o pro
~·er i amos dito tudo . Para logo se 1 fundo pensador h is toria e discute 
ob!>ervaria, outrosim, nã_o exis tir acontecimentos . As suas vistas 
nu assêrto exa rado uma demous- voltam-ee para os homens, e alar
t ração de menospr eso ao Pctit . I gam-se, espaço afóra, por to de o 
~rliUlon. r.mbiente que os circumda. An-

~omos, em rPalidad&, dos que te~ . porétn, jil. elle volvera o ol'lar 

. Ol iw PI I'-11. v tanilit 

reconhecem e procl~mam_ o multo para tra::, já. examinAra_ o 
que a preat1glosa instltu}çiio ha do, afim de desenvolver mel~Jr 
emprehendldo em pról do movi- os seus commentarlos, de me&hor 
m ento cultural brasileiro . Ade- fundamentar os seus juizes. 
mais, ninguem contootará o attra- Ahl, neste posto de observa~i\o, 
c> tivo e a fascinação que o notavel multiplica-se-lhe o papel. De ::o
i nstituto .exerce. sobre os no~sos clol,ogo e áacriptor poUitca . passa 
intellectuaes.. . tanibem a critico -e . psychologo, 

Oliveira. Vianna não é, entr.etan. visto como "ao critico e ao psy
to, doa que se preoecupeJ;XI com os 1 chologo, segundo Sylvlo Rouiéro! 
J;H'imorea· e cala&, seducçõea- e ~n- lncuD).be a' ~ iiÍg.rata . luncçAÕ. de 
(.-antoiJ doa salões academlcos. Im- desfàzer miragens, reduzir farta
pelllr.am-no, eatamos certos, a s!as, dissipar 1llultÕes". (a). 
!)reencher a vaga de Alberto de Este, erteethlamente, tem sido 
Oll'felra. · E' que ambos s~ filhos um dos prlnclpaes objectlvoa 
d e Saqual'erua, 81Jlbos ~lori« de obra de Oliveira Vianna. E' 
nosso Estad o, e ambos · gloria na- prow io -Quem nol-o clá. a 
ciona l . E m o acolhendo, a Aca- no prefacio do seu excellente es
demia. Brasileira de Letras fará, tudo sobr e as "Popula-ções Mel'i· 
por f?e m duvida , r iquíssima acqui- dlonaes do Brasil" : ~ "Néste 11-
s lçã o . vro, escreve, r evelo falhas, accen-

En!rentando, com segurança, a tuo defeitos, e desfaço um sem 
displlcencla de nossa g!'!nte pelas numero de illusões nossas a nos
q uestões _soclaeli, , 011-v.eir~ _VIanna so reapelto,. a respeito de nossa 
venceu, galhardamente, as dltfi. capacidade como povo". Não ap~r 
culdadee do meio. Os nossos an- nas neste livro, senão tam bem em 
tepassados, talvez por sermos um toda a s ua obra, elle r evela as 
povo joven, de .menos de cinco nossas falhas e . accentua , com 
seculos, não cuidaram, attenta- precisão admiravel , os nossos de
mente, do estudo do povo bras!- feitos. Aponta-os, protllga-os, 
lelrt> . Busqu.emos, a proposito, a com intrepidez, sem temores, cla
oplnllo do autor de "Popula~ões ra e a bertamente. Como ct~ro, 
merldlonaes .do Brasil": - " Nós poderia exclamar: ..:... Perlcnlam 
somos um dos ·povos que menos dls<'endl aon r('('nso. 
se estudam a si mesmos: quasl tu- _ 
do Ignoramos en1 r et .. ~;ão á nossa Nao é. portan ~o, o s ceptlco, 0 

t erra, ás nossas regiões, ás nossas pessimista lmpemtente, nem tam; 
tredlções, á nossa vida, emfim, pouco o contumaz destrul~or. E , 

orno a re ado humano inde- ante~. o obser vador intelhgente c 
d t g~. g arguto dos nossos mais dlf!lcels e pen en e . 

. H em nossos d ias, os livros do complexos problemas.. ' 
e erudito soctólogÕ' são Por i~so, .não obst~nte as s.tas 

lidos e medita dos por todos quan- 1 extr_aordmar1~s pesqUizas e lnda-
t d f )' to se interessam pelos gaçoes, no u ttl e elevado pr opostos, e e , . d , " p 

0 problemas de nossa gen te o de nos-~ to e .a presen .ar av nosso ovo 
::;a raça. Em terras de Sa nta que nos compromette, o que n os 
Cruz. 0 que de mais com pleto se condemna e o que nos degrada, é 
ha escripto sobre 0 assu mpto é 1 de notar qu~, n a ~ paginas que r s 
obra sua. · I creve , Olive1ra V1anna deixa liam-

Em bora escr lptor poli tlco, n ão pre claros os. protestos de . sua fé 
se impressiona elle com os maio- I e de sua conf1a nça nos destm os do 
raes da ll tteratura e polí tica pa- , Era~il. Elle pertence á classe dos 
t r iu . 

E m sua '>bra, deixa tra nspar e
cer um desej o muito na tura l de 
q uem procura fal ar ás novas ge. 
rações. Anseio jus to, ponder.p.mos, 
se consider armos que, em assump
tos J> olitlco-soc:iaE>s, as idéas de 
um a utor difficil mente são com
prehendidas e louvadas Jogo que 
lançadas a publico, visto que, nes
te campo, as iiÍnovnções são -sem
p re per igosas. · Em taes clrcu m
Etancias, como Q,iria Ruy. o escrip
tor tem o dire ito de a ppellar dQ. 
hoje para o amanhã, como de uma. 
1nsta ncia para outra . 

Todavia, jâ mj!.is .será. um. .victo
rl oso o publlcll!ta · qu e, reconhe.. 
cendo-a corr ompida, · pre tira con
for mar-se com a . situaçã_o, ao in-. 
vés da, sincera e acerba men te, crl
l ical-a. A critica, escreveu Emilc 
l'i<'ar<l, é sempre necessaria . ·Pre
cisamos, com e.ffelto, d e quem 
discuta , serena e conscientemente, 
as questões que nos preoccupam, 
1dizendo dos n OIISos erros, lançan-

o idéas, sem tibiezas, nem t ergi
.1. ersações. A estP.t~. não faltarão 

1

os appla usos dos póster os, por i&to 
~ue " os homens morr em, mas ·· as 
ddéas fl<'anl para te rem a sua hora 
!de sign ificação objeet!va. '' 

Homem d e letras. e. s 
c omo d issemos', ese.t.toÍ:• 

éRr nptores d e que fa la um pub!l
cista nosso, "que -ror cej8,m por 
ser '.'.3ri!l icos" . 

JJ, assim . t em el!o ser vi<lo, e 
muito ha de servir ai nda . á pa
tria, "na majestade de ·seus desl
gnlos e na esper::m~a de sua gran
rleza". 

( 2) Sylvio Roméro - Provo
ra~tdes c dcbales ·- pg. 104 . 

" ... _~-~ 
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!1ou,·~-.:~~; cnn--e
c: cu:11plt. t.l Uo 

Eu lhe r<'toqui. po!emisando co•n certo 
.'\"ivac!dade, <(\:t~ o irritou, e di::;sc.· {"flt:io 

ue a qur.~t~tl tnor:d. t:tl como dlc conl
r"· h~.:ndi:t, rr~t "l"'CunJ ~; ria. c que :1 tlttl·st;"io 

rinl.JrLt. (r.'\ da r~or~Aniz·t\àtl "'Cullv!n:ca 
do Estado, ct:j.t• c:--:i .. tcncia nt..!t"ti .: l r.sta
,.~ profun<Llunh tltc :i1t .. :r.td;t pdn-; ,·if~itn~ 

u~l ],,• i anr<":1, ali rn:d.; dç:or~.tnit~ulor:.l. do 

ftl\! t."l ;! ll.tl · ~~IL'l' Oi.tfr:t fU!'t\' Jll J):tiz. 
l>i~..:...: J11.1·~; q:.h: a.tuillt> t.l~u· dk ,;.h.:-.Iil~\'.l 
.. corr~Ii><:f.,,l :.trlt: -r .. p~th~ i~.:.ttl.l ., ~..·~· .t .:..:pc n:.~..: 
utn:t con~L" .tta• nci.,, (' 11~u u:n:t c.ltt~:l. con 

scy:nen..:-b tl*' lk:; .. "l:-.IL!H tCon'l'II~~.L tlomi
nantr d.l \'ida so.::õ ·l Jo l·:,:.•Jo: c qul' 
corri~id~t ciitJ. d ,.·::t pp:.trt·c ri:~ "·~pont.1uc:t 

c'nte ~hl~;cll:t r; .. lo ~ !lllpk:; jogv d:ts for
~:ls mora"s J-1 C\Jik~ti> idade, tlc~\·i~das 

ou comprimiJ~s ·pela oppr,·s;:õ.o da crise 
mat•rial. 

Eu uta\'a. t·nt:io com cncido, Ct>mo ain
da. estou hojf', f' com muit•l m:ti~ razão, 
hojé do que hualcm, J.., qtl<' nito é t>•><~i

vel conc~ha-s.: um t•scôl diri~o:,· nl<', digno 
~.m nm.:t lu..:\· 

ccononai~:-t, :H1tonum:l. e prnpria. em tfllt' 

Uemocr;acia. ('Jll 

/'ll/'111<1\'iÍO 

app.:rp, .. ~. 
do s,,J a 

q ~·- .-..L;in 1..- tJL:,is .s~·rio~, porque no Cc:-:lr/l tlS 

~.·v\ iiii.:;, Hlt:; lh: r .. :p.11':4ção de n1og-raphi..:a. 
.. ;J,l :~ .. -;rJ:J·l,ru.:o.::, cutlltl se.~ sabe, e c;.1 
rni.J.; ::u·~·ct:.:-;i\o~ q~h.\ ha ma~-; -t.lt· trc.." ft?

~u1~·. \~lll ÍlliJh 11in·ll> I•J.r:l. fúr:t d:t~: ·tl.LS 
rai:!:-; :Jhraz:tda . ..; m::il:ll'l"S ~Je crÍJ.L1r.J. ..... cs
pa ·• nrilbs ~o[) um 'li' ~n i o de luz l" f ·so, 
pa:·ccun ni10 inf:uir ;Í<Jllcr Je long~ so
urc a 'i tal idade th·Jtwl!a raçe~ pruJ:. :<1-
>a. E no E,nado tl•l Hio, ao cont::·.ri\J, 
j:i s~. iazltll sc.·ntir. aqui c ali, fr:.nl'o.S 
sy:nJJ:om~ ~-; de n g-rc.•:,são . 

E,;l:t iasL•u:'iJ:\ lc ,J:t m:1~sa soci:tl ílu
m~net!.:e. J.•liú:-', u:iu L· recente. X um :··a.
ualho ',,, .. !istiC•J do Sr. Fa\'illa '\n. ·'S, 

puhlic~tc..lo <'lll 9.1. !iuiJ os a·u~picio~ dc..J .~o
._ erno Purc!urtt!HLt, \ f'jo <1ue -e1Ja j:·L se 
C(;Jll{"t~·t'.':l a rerdar clc::tle n~ prime iros 
tias Jo no,·n rr~·il!ll.:n. Cotnpar~tllln os 

d:.,.do:) h~ fere. nLt:-i ú composkão 'lb~ JHt)IU

la.;õc,; Ja baixada ~ da serra, o <jtiC lhl!l 

diz ~qndle a>~Lvr (· qttc na zon:t ~er,·:~na. 

hat·ia emáo a prcpoml:»·ancia numer;c;, da 
populat..:fio m::J.scurn:t, ao passo tju c n~1g 

reg!Õ~s d:J. L;;i~=~d;;, d~;de ::lbc:thé o 1'.1-
r:l!y, pa":~nJo pc:o, ütttnicipios do 
riur, co1no Ri,l 11on=tl,, a populac.,::h> f, 

culín:t <"í:.t J'.'.UHcr:~: oatcnte inferiur. F:~eto 

:\ pt·:m::!r.t \i:5t:.t ~tH.:xp!ícavd, porqu..: a 

haix:~d.t te\~ a prc.:ecL·ncia hislori~:t no 
f>O\ o.Hncato da w.::tp!.ta nja ilumin.t'n~ .. ~,. c 
~~ltl'ilre foi, no imr:..·riv, o ~~u nla;or t'el
leiro de hontcns c ~erc.t.c:;, a porç~"io m;ds 
r!ca, !U;..Lis 'OpcrosJ. e po,-o.:tda da pr11\ =a-

ci~:.m,-nt~ disto; 1(11•', por dores da sita e'p~i:lliJ:td.-. 
isto me~mo, a orientJ~:io fin:tli<tiea d~ Era ,então o café o "grão de ouro "• 
Jttalqucr polirica. local ou geral, nrstc e n~~~.~ .;poca aind,, sustenta\amos. na 
Estado, como <"111 c,ualqeur outro, comol no sua pr,,t.,c.;ão, av Ja,(o Je S. Pa·ulo ,. ele 
<Paiz, não púck· cJ,, ;J<,tr de ser, para os 1{•1· :\luta<, um:~ t>osi.;:w conJign:1 do no-.;o 

vernos. conscien!t'$ d3 sua tni!isão, st.·não ::ull ;g-c.> Prirn:u.lv. Ora, sob esse e~t; m .!lO 
c consolidar t.'Ssa base dlls ~ltll:5 prcc.:o:;, eo;-;;!5 cncv~t:ls .e e.,...:;r!! 
.! irupo>~ivd qualquer chap.\•bs <b C\Jrd!lhcira. se const:Lil:ram, 
real e fc.:cuntlo, J~.· ca· coUl,, er:l natural, em pc:is:.ltlte5 fúcu~ d-e 

ex mor.<!, intelkctn31, aJnHni.;•r:.Li,:o c7i'ncenlrac;ão humana. O ckm~nto aJt cn
ou político nos E~t.<<los, como "'' União, ticio para ali conflui:.t, em ahuml.uH"''I, 
S~nl l'S~:t constr~\Cção pr~\·Í:t e fttntl:ll\1"11- \'Í•mlu dos i]Ualro C:ltl!OS do horizont<.', f-<· 
tal da vida pri\'atla dos Sl'tt~ rc$pcctit·ús cit"ulo pcb espcr:tn.;:.t de riqnez:t fo~il 
eâcÓcs. • rlt"·_ .... l'i llL'_vas m_!n~ts inexh.tns~~s . O f- 1'~·/~ 

I

! Sc·n1pr.:" nh' p:lf\ ccn ()llC t•ssa f:nnusa ~ntt:..! r:ttono se tez, por css~ cpcc:1, q0.-:;1 
!•"corrupção po~itic:t"', clC' que tatllo St' fal~. t~i.1' gr~ntle, com~ doj:; scculos a_nLc~;. ra. 
'dc:riv:t dt' &au:-.:1..; nuram~nte oc~.l-;ion:t~~: ph:t!'e tlos bJ.nde!r.t~. p:~r:t as nHn:t'i lo 

\:'mpre jnlgnci qu: c~~:t situ:tçJn mnra1 i: Sahará e- dü Rio das Vdh~ts. 
fdizrnc.·ntl' p:1s,a:.!c:r:t • l' :::up~.·rfici.tl . não Eut tOll::t a e~t("ns;io tLJ. l':tÍX:tda flumi
int("fC"S~ando a cc.t:--•.to.:.·t~1r:\ lntim:t 110 c:'l- ncn:se, priw:ip.almentc n:t ::·ta fr:tllb Jlt:'l.· 

r:tctt~ r J!~tcional, que p<""rm ttH·c~ int:u:t.l: c:", rinh.:.t, lll;.tis pobre e tlesorgani:tJd:t, e:-.:3. 

I dt·:ide f(tte a , iJ.t • c~no·:uL,t da:; cl.bS<'~ t'l~~~~r:h::·w foi .part i~.~~~.:lr:n~nte ~ÍP:tf~l-::: ... e 
dirigentes se rc:organ'ZL' e n.st:.\l.tre nos prt..lunll.l. DaliJ. 0 ~..:.nJoa-o de:;equJ.I ·1<> 

s~us fund:uuento~.' tk not·o entr;;r:io a I d."mographico, assiguala.do por F:" !!la, 
resplandecer a.; anti~:t~ c gr:t\.\'::i \ irtude:; \ 1\nnc:5 : .., 

I privadas da nos~a raça, que, comu bem I ? ctmo da serr:t. se fez e.ntao p:t r a a 
I obscn·a o illustr{' Sr. Alberto Tvrre<, é baixada, tn:ta esp~~~e ~k asp1rador I";'! e

uma das mais hon~sl:t5 e probas do rtho, :tL r:t>nJo 0> seu,. elem~_ntos lll~.J.~

mundo. res, rn:.us robustos, ntats valulos e nt·ng 
. opero,·•'.>. c deixando a1i apenas um r ui

O honrado Sr. I'ontlla não me pôde ~e-1 duo soci:tl, antltropologica e soci:<lmc·::te 
sponder com Yauwgcm, c calou-se. HoJe, 

1 

Je;;,·aloriLado, composto dos IJU<: n::ío po
se vivo fôra, mediria então o ::.C"u rrro, dian1 on nãv qtteri~un cn1~gr3.r, isto é, t.::n .. 
Yerb então que o problema cconom:co peramentos menús :1\·enturosos. mt·nos 
alt já não é apenas o mais :mporrante I empreh<'rHJ,dore<, menos ricos de :n:re
problcma do Estado, t'tas o seu 1111ico pidez e d~ energia, naturezas mais dei: c :5, 
problema, c qnC' a política ela sua solução mais pJbre:<, mais incap:1zes de in!c'·at;, a 
ha de ser, não a polit!ca de uma admi- e de coragl'm . Por•1e1e não t'migrl 
tiistração, mas a de touas a.; admin;•tra- 'Jlter, e, como ob<;cn·:l Laponge, o hom~m 
ções, não a de um partido. mas :t de to- '·'"' emi<!r:t. que procura nm noYO l~trbit •t1 

d~s os partidos, CJUt! ali se reycs:,rcm no que :;~ dt'skc:• para Jogares estr:who.;, 
poder. ~mhnr:t clentru de ·uma mc;m:~ patria ou 

Entre os varios c pp11tlcroso~ ar~u- de umJ. n1e~ma rrgi:-ll>, é st"mpre mal.:-; for
mentes, cotn que se póde demons~ra.r essa te, nl:Lis energic,1, m~·!s ben1 constÍl!z;.l'.JI 
urgcncia, es~a pn·ponJer:J.nc::.t, cs~3 cx-1 tnnrahn~nt e, tn:ti~ ~'li{t•n:cl), conto •1i7 ::1. 
clusiYid:idc do pr;:h~~ma t•conomico, nm elle, n:.t sua technica anthrupolugic:t, <lo 
ha que me parece cst:.tr intcira:nc n~c ob- q~te o hon!L'tll uue n[t,> se Jcs!oc:1. nt,.~c1 
scurC"Cido, tu::.s que é inquc~:!on:\\ dn1tn- do scn lw! i tal o1iginar~o . 

te o mai~ gr:\\'c de todos: é o ela despo- Par:.t a haixa<l.t, es"l transm:gr:t 
puia~fio do E>t:tuo, O Esl•!do do ICio seus ekmentos ""gen'cos !mporton na. 
estJ s •. ntáo. dt:s,1,ossaào f'au!alíu.tmeJ;fe1 c I c.lestruil·ão tOLtl tb.~ sn:ts re~ervas de \'Í• 

'h a d.J sel-o caJ,, ~·,·.:: mais, das ::urs llhris, I 'l·lidade. De;:;,! c e"'C t~mpo a<Juella J>OI n
f'~e~iosas :n.t..!tidc.·.,- humantlS. c d~..~;:Jro de llaç-?i_o, outr'or3 t:'tu opcn~;;;a e ric:t, ~ntrr.-u 
me1o scclllo as scl.·cçü,'s rc·,;rcss•~·as lhe I a n,·er uma :;orte de \ 1Ja ,·eget:ttl\·a e 
teríio e/tmi1;,1d" o m.-lhor tf,rs s:r.rs r.:- hyhcrna-nte, csta~n3da, ha \·inte antw.~, 
Sl'1Tas clcmogrtrf'hicns. entre o imp.aludismo tla.s suas lagôa> c 

Eis o facto . Eis o facto que não me o mara,mo das stns administraçõ"~·. m:t· 
parece qnc os r":i:i.:os e dirigentes do rasmo <tue é ali uma sorte de impaludis
Estado estejam le·;:mdo mificicn~emcn- mo pol.itico. 

te ('ffi coata . '\ía!uralmcntc jlOHJ'tC não Para o Estado, porém, consi<lcratlo na 
1 attt'nt~r:un sérianH H te nt'!Jn. )f:,:; 8cho tot:.tl!tbdc da su:l ·população, t·~sc dcs

a proposi:o dar-lhe, por isFo mesmo, ncs- locanwnto dú engeni.;mo das suas 
tas l·inhas, o r.-l~t·o dt:vido. ten "s costeiras "''o lhe podia 1Tazer 

!\a sua primeira e J~rilhanlc mc:nsa- outro incOnt'cnientc sinão o de um leve 
gcm pt~sidcncial, 0 Sr. :t\i!o l'<·çanha . dese<,uiEIJrio na sua economia geral Pois 
cuja segura intui.;<.o das nossas r~aliua- 1 e:;s~s elcm~ntos actit·os e vivazes, que se 
des ·sociaes {; intõ<'g:t\'t·l, no~ a,signal:t que I d~slocaram par.a o alto da serra, não Fe 
essa despopnlaç~o cada vez mais se ac- J}CrJer:.tm p::.ra elle, como acontecera á 
centúa nas regiõt·s. por onde, cxtincta baixada, retidos, como estavam, dentro 
a Yclha industria cafLCira, o r~gi;n~n pas- d~s suas fronteiras, pela attr~cção du ri
tor:l, quC' a sttbstif:te, v~i excrcétHlo a q~:eza .e. do_ lucro. _:C.Ias ~ cloro ta>!l)J~m 
sua natural :tCI;'ÜO d1spcrsn·a. E ellc r c- q, e • Ílx.tdo~ emhn.' :1 nos alt~s plU es 
cJama, COm razão, Contra a ui ffusão J,·,~e O J ],staJo, eJJes :;O C011ll1ltt:lnam a OX)"• 

r~gi:~en, qu~. sobre não str dos nt:tis :;enal-o com a sua act'·;i~~de Yitalizant ~ . 
rcntlo:;os, con;o fonk fiscal, para o Es- desJe 4lle a l~voLtra c.,[ectra, qne lhe> cr:1 
ta<lo , t•stá cc.:npromcltentlo a c~tauili•la- a fon;:t <le polaric!.tde e fixa<,:ão, c•·!lt !
de da sua pn•pria bas~ social. nn:tsse .lambem ali ;: manter a mesm·• .-J,,. 

Comprehentk-~e qtt<. m·;sas Z•Jll:ts do rescenc!a e pro:,per:dadc. 
plnnaho, ainda d.·spvYoadas, cont.J o; s~r- Ora, é ju .. vamente o qnr nflo estú ar,.n
tões de S. Paulo, ck ::\I in~>. do Paraná, tecendo. De ha uns dez :mno~ para cá 
de ~1atto Gr<l>SO, ou d" Goy:<t, o dcscn- a observação dc:monstr:l : a) que a Ja
volvimento pa>tútil s<"ja, como trm sido, voura do café decae rapi,lamcnlc un :,,J<> 
um agente colossal de progresso, o meio o Estado; b) que está recuando sensi
talvez unico de promo\'er a colonização velmente para o• interior do grande ma
doa aranciee " vacuoa "• ali existentes. cisso paulista e mindro, onde p~ queo 

.. 
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j-,. ASSIGNATHRA 
Doze mezes. 
Seis mezes • 
Üm mez 

;oSooo 
• (>S.ooo 

Jorna l irtclcpentlen.tP, polit1o~ 
llterario e noticioao 

o-CASO FLUMINENSE 
Entre o Sr. Franci;co Port• lll, pulit;~o 

fluminensl', de ·populo.rid:~d~ no E<tado. c 
priineiro pr~sid~ntc r~p~thli~.?n·), ~ o 
iptor destH linhas se tr:v. o''· pcl.t 

.prensa local, ha tempo;, uma po! , m!ê.L 
certo interc,sc, qu~ giro•.t tlll torno 

p~rgunt.l. central: dentr e! '" \'.tri::~; 

:i C r 
l ' r:~ 

11:1 

:=f• ill [(·ria 

hou,·c· .: ;:,; cnn..:e

c c:;:np l, t. t tio 

retor;'Jui. po!cmisando com certo 
que o irritou, e d i~s,,: ~nt3o 

>1~<.> moral. tal como dlc com
liiWLllcn<.ll:J. , f·t'~t 'L'Cund:~ri:!, e ·que :1. qtlcstão 

l\111:1 con.h:-tt1l'llci:1, c II;jv u:n:t l'.tu~:\, con 

sc~nenci:t c]. d('_.;..._"'liJ~..m (._cnno,u: .. ::l domi· 

nante · d;t vit.la so.:; • l Jo E<:ldo: e qm· 
corri~ida c:i.t.l dc~appJ.l"l'l: ri:~ "·~pont~tH·:t 

te aqucll:t p .. :lo ~impk!; jog~J d:ts for· 
~as mora,·s J;1 collc~tiddade, Je5\"i,Hlas 
ou comprimid:ts ·pela oppr,·ss;õ.o d., crise 
lllltcrial. 

Eu estava. <·ntão com c·ncitlo, como a in
da estou hoje', e ~om muitn mais ra:z:io, 
hoj~ do que honkm, de qu,· nfao é P"<<Í· 

vel concehcr-s.: 11111 cscúl dirig<'nk, Jigno 
realmente Jc::tc 110111(", :;\ 111 tl1113. lu..:~~ 

econotnit.:a, :!utonotn:t e propria. uu tJlll. 

dt""mocracia. t•m 

essa Luno;a 
t:anto se fal:l, 

dc:riva de &an:'<l.:; pnr:tm~ntc: t'c~.l..;ionat•..;: 

mpre jnlgnt:i qu · (·~~:l. situ:u.::11> nulral ~ 

fdizrn"nh· pas~él:.?dr:t c ~npt.·rfici.tl . não 
intt.'res~amlo a c-tr~1l't!lr:t iutiuu tl<.> ca-

~Lb, Illlill l~~::..Lin, cu :no o il\.t11l~lh ·~ 
cui' tt·rr!·orio já '::· -í., por u~s:m .i; 
to.lu rrl·:~ha.io, : , 1 ,•·t,:ni~llo e p .. ~\ .. ~;. 

:1 LX;':.n<t•1 tln p ,. ' til'•·;,) h:t de sCr, ~_·o 
L.,·,·~,..;: t.' i '1 f a:: i '."r 1, 

c .. ·tv r : ... ·~io;"lllL> t~ ;l ..:·::\ incmnpatiiJi:i.·· 
~··'I!' 't p. flh'11,t p··ol''·it d:1.de, pro 

p. · '"fl_ I J".' dll E ... l.Hiv. e d·· um rnod,, i 
p. r-i, .. I, n nHO: h r; r v r1uis c~:;<·ndal d 
C.s:< :,. •. / '.te- L· n .·.tp:t l hnni311U. 

f ........ L ti ::-·pc~·sà.J du capiral htnu: . .dlu 

E ... _;.do ;,. !:t:, .. · J. a m:1:-, an!{us:L·, 
st:iu t:.:; politk.l :-o.:i~l~ a que :1 
d t·l,· ,]n ... d:rig~'ib·..: ílnmincn.;~.; tt 111 

~i.:' ~n L lc r ck ... dt: j .'1, J,:tr.l resol\o·el-:t 

J ~· ... 
t!c: cons,·r;.·,l ·~·.r o dU sua 

J.-nl,·v c1 .... propri~s frvutciras 
.\oi~ · '<· 'I"" para o E,t:.do 

q·~·.- .... i.;i-n ..:_ llJ:,Ís s• .. -':-ia, porque no Ce"arú 
i . .'vt. i fie:. ta\l :-> lk l~..·p.H~Lção de n1ograp!ti 
.... :·.l·l ~, .. .;rJ:J·lJl'Uo;t)_;, ~olilO Sl"' sabe, C('r.._
fJLi..H ::u·:c ..... ·~..; h os q;tL', h a tnais {lt· trl" 
~ui,, · . \lnt impt Uin·hl p:tra fúra das ·u; 
rai:t:-> ahraza~.i:l.-> mi;il:lrl·S de crb.Ltr:l ... , 

poa-.uricl:ts 'ol> um di::l\ÍO de luz ~ i 
p:"·eco m n~o inf:u ir ~i<1ner Je long~ 
urc: a \ it:dithdc <hind!a r:u;a proJ:_ 
.:1. E no E~tadt) cl,, Hio, ao contr· 
já s ... .- iaz-. 111 Sl'lltir. aqui c ali, ir:. 
sy:nptoll\~1-i Jc n g-n·...,:-;.:io. 

Esta ia,tab:'id:\ lc d:~ massa ~oci:d 
n1!nee..:-e. :diú~, nãu é -recente. -:\um 
ualho , ,, ... ;istico do Sr. F:n·ilb --:n .. 
puhlicaJo ctn 93, sob o:; ;nt~J)icin.:; tlv g 

'ernn l'vrciuncula, 'ecjo (jUC elb j:'1 
cnmeç:t':a .a re\·dar cle::-de os primt: 
.lias .Jo JlU\'(} rodllll'll. Compar:o.n•ln 
~bdos r·~fcr~..nlt:-> ú composição da:; Jl 
la.;iks J:t baixada e da serra, o <JilC ntJ 
diz atptdle :tutor (· qne na zon:t 
hn.,·ia cntJ.o a pn·ponJo.·ancia nun1er~ca 
popula~.:~io m:tscn!:n: t, ao passo ljll C 

regtõe:; da lnixad~, d~sde !II::tcahé ~ 

r:.tty, p=t ... :-:.3.nJu pc:u . ., Jllltnicipios Jo 
rior, Cüllll) Ril) non;tt', :l populac.:?iu 
culin:t cL:.t P~tmcr:.::uucnte inferiur. F:~ 

:·L pr:m~1r.1 \i:-itJ. jncxp:icavcl, purqu~ 

hai.xaJ.t te\~ a prf~~eJ~·nci:.t hi.stüril.•:t 

J)O\ v .. uneato d~t L:tpi-tania flnmín.rn:- .. :,, 
seill'ilre foi, no itnl'~·riv, o ~t!U mJ.;or 
leiro de hont.::ns c ..: e re~.cs, a por~rw 1 

rica, m~is opcroo;:l e po\ o a da da pt•ll' 
cia. 
E"~ iuexpliea\ c L entretanto. se 

,.e lm·:,Ltmcnt<", se att~ntarmos c 
factos : a) lo.:alinc;:io, 
na zt'lnJ. da ~err;~.. da 

e ne~~-' época aind:a snstent:n amos. 
sna pr<'t!ttct;ào, a<.> l;~t]o de S. Pa·ulo , 
~lan:.<, uma po:;i<;:w condign:~. do 11 

ant~go priln:u.l,J. Oral $Ob es~e e!'Otil. 
dlJs :tltus prct:os, e.;:-;;!:=; encost:ts e 
chap.tcbs tia CúrJ!Il!cira ~e const;tuira 
couln er:t natur:..t.l, em P<;;;::;:J.ntes fúco~ 
concentr:.ação humana. O c].,mento aJ, 
ticio para ali conflui:t, em abund.11w 
,·i·tlll•J dos quatro c:liHos do horizontt', f:· 
ein:ulo pt·b espcr:tnt;a tl.c rittnez:t f 
tJe~ ... ·,-; Dll\'dS m:n.ts ine:r<lu.ust~s. O 
~rni:.,'r:tLorio se fez, P<)r cssJ. épcc:t, 
t~~) gc.uul~, como doi!i scculos ante'. 
pha>c <lo:; banJeir.t<, par:t as mina~ 
Sahar:, e do Riu d;~s Vt·11ns. 

F111 totla a ~"t~nsão t].l l•:tÍX.tLb flun 
nt~n~e. principc!lmentc na ::-·1:1 fr:1hl:t 
rinha. 111~is pobre e lle;org:mizad:t, e> r:tct~r nacionrtl, qn• pc-rm:lllt"C~ int!tcta: ~. . _ . . . 

d -~ ·o. co 11 ." 11· .. , ,]·,· cl·t·sc•i Cllll)(ra,·ao fo1 part•cnhrment~ "'·.'<. ".·'" (.•~.H~ C(UC :.1 'lu,\ f ! ~ ~ 1,;, • :.'1 • :-._ . • . • • • 

diri"'cntes S" r~or(Tan:zl· e rc:::t:i.Ufl~ nos prolunJa. lJaht 0 cunos-o desequJdq· 
!1-eu: fundan:entos.'' <k 110 ,. 0 entrar:io a I d·~mographico, assignala.do por Fa\; 
rcsplandecl~r a.; antil!:~~ c gr:t\· .. ·::; 'irtudes I :\unes: ... 

· ·' d . . . .. ,111 • comtJ bem O c amo da serra se fez entao p~ra pttvauas a no:;s-a rLtt,;:.t., l:, • • • 

obsen·a 0 illustr<' Sr. Alberto Torr~<. é ba axad:a 111:1:t espec;e de aspa rador po:l 
unia das mais hon~stas e pro!J:as do roso, :ll:r:undo os seus. elem~.ntos md1: 

d res, m:us robustos, m:us \':thdos e 
mun ° · opero>·<'.>. c deixando ali apenas um 

O honrado Sr. PortL11a não mc p6dc re- duo soei:~!. anthropologiea e soci:!lmc:~ 
sponder ~om \·:antagem, c calou-se. Hoj e, I Jes\'aloriLat.lo, composto dos qtt<! n::ío 
se vivo fôra, mediria cnt5o o ::-eu rrro, diatrt'-ou n:iu queri::uu en1~gr3r, isto é, t.: 

yeria então <fttC o probl~ma cconomico peramentos menos a ·;enturosos, 
alt já não é apenas o mais :mportame . emjlJ'ehc·ndetlore<, menos ricos de 
problema do Estado, !'las o seu 1111i<·o pidez e d~ energia, naturezas ma:s dehc i 
problema, e que a politica <la sua solução mais p.,IJres, mais ineap:tzes de in!t·'-~:;; 
ha de ser, não a política u<: uma admi- e de eoroagl'm. Por•r.•e não ~migr:T 
nistração, mas a .de totlas as admini•tra- qt1er, e, como oh~cn·a Laponge, o hom 
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rer localizar-se exclusivam.n1~. E' o c~ eer-se e desenvolver-se fóra da orla e· 
se verifica compa-rando o desenvolvimen- teira, na. plenitude do grande pl:mal 
to c~:~escente, !lestes \ inte annos, da pro- central, no alto da cordilheira. servi 
ducção paulista ecm o deeresci!Dento e .. . do-lhe a zona da costa apenas de cst 
pantoso da producção fluminense. • I çiio de repouso ou centro de adaptaçã 

Diante desses fa.ctos, é naturaL que se eomo outr'ora. ou, como hoje, de po 
pergttnt>e se po-rv>entura j.á calcula,r;;m os. de comrnercialização das utilidades ec. 
dirigentes do Estado o efieito- qtte sobre nomicas, ciaboradas no recesso das ch 
a massa da sua população ha de neces- , padas. 
sariamente exercer, por um lado, o aban- I Para um Estado, cuja composição te 
dono da lavoura do café nas zonas mon- ritorial é, em grande parte, costeira, esf 
taaJ.osas do Eata-do, :e, JXIr outro, a ex- tendencia, que é ama lei da nossa civ 
~tencia, a dois passos destas. dos gran- lização, encerra uma ameaça das maiore 

latifttodios cafeeiros de !\tinas e Sii.o , c ao cscól dos seus dirigentes impõe, par, 
Paulo, ~rutificantes e c~scoentes ? i conjurai-a, a obrigação de sua vigila 

Está a entrar pelos olhos cJio. mais ia- ; cia permanente e de uma 
eurioso obse.n·ador que esse effeito se.rá lidariedade. 
enorme. ~mo, ha vinte ann.os, acottlle- I São estes fact05 que se devem 
oeu para a baixada, o florescimento ca- sempre em vista ao tentar organizar
feeiro das •regiões mineiras e paulistas para o Estado o plano de uma politi 
vai ter, oomo canse<j.uenda. segurao, a at- ! salvadora. de caracter pratico, obj cctl 
tracção e a fixa~ã(} defitriJth-as no interior 1 

v o, experimental. Elles nos dão a e 
paulista e mindro dos mel-hores e mais tenclu que o objccth·o supremo da 
activos elementos da sociedad•e flumi-l' litica ali é a fixação do homem ao sot 
nense. . a conservação e ddesa do capital h 

Está mai.s que dam que e~sa attra- mano, amea~do na. sua porção mais e 
c:ção ·seJ.ectiva não se fará cm ma.ssa, l .çellen~e e necessaria. E ist& " se co 
lWnla t.rasla.çã.o visível a olhos nú~, como I seguirá. dando a rodas as actividad· 
a transhumancia de uma manada de fia- i opotrosas, que ali vivem, as 
eellados, refugiando-se á insolação dos ' des eco.nomicas, que pensam eRCOIItr: 

. aertões; mas operar-se-ha. aos poucos, I e rtllmcnte encontram, em regiões 
lentamente, em · silencio, em pequenos des- ! ximas, mais ricas, mais organizaAta: 
tacamentos fu.rtivos, individua-es~ ou fa-1 ma~ •"compensador:u' d_os seus,. esfo 
milio<llres, imperceptíveis á observação O problema ecoa:oiiUCo do Esta.io t• 

Dentro, porém, de vinte, de j veste. dest'arte, s~b ~~ l~z e d~te p~n 
cincoenta annos, qual não terá , de v1sta, uma t5lgnlf1caçao mu1to d1v 

na sua totalidade, o effeito dessa I sa da que. ~lle most~a n~s ~is gra 
transmigração ? Estados vt:mahos. Ja nao se trata, 

Por o.ero .Iad?,. o retrocesso (para o 

1 

resolvei-o, de promover _o two~.sso 
Eailado do Rw e mnegavelmente um 'l'e- E.sta.do, segundo o refrao hah1tual 
1Jr!ooesso) ao ~gimen pastoril, que é que . mensagens, mas. ode ltse impedir o u~. 
JII'OYa ? Preva qne o fluminense, premi- ; so; o que se quer é não já. nalizar 
do pela erise agrícoLa, que o depaupera., I evolHÇ89, mas ob,·iar ~.,: 
~ o derivativo d:o pastoreio p111ra j que os dadoa da ac'tividade estio ali 
Di& oabandoDa•r de tOo!W o- seu Ttome tra- denwnciar como proocima.. 
diciona.l. ·Este é o verdadeiro " ca.eo flumin 

E' um expediente dilatorio, um recur- se ". Esta é que é a verdadeira politi· 
se sup~o de l.ttcta contra a ll'uina e a a :unica politic'a., a. grande política, 

·~ a ver-se. Esre f\Ccttrso ea- cujo apoio, independentemente dos dev 
uetanto, todos poderão usal-o ? Esti vis- · .ces para com quaesquer baudeiraa 
to que não. Não 0 poderão ~s represen-1 tid~ias, todas. estamos ali moralm.e 
tantes da peQuena proprieck!KLe territorial. obnga.dos • 
Não o poderá o numeroso prol•etariado doe 
campos, a massa dos trabalhadores ru-
tlaes e essa classe laboriol>l:u d~ col&nos e . • 
11endeiros, que a antiga opu.loe"DCía ca.Se- :Feratl!te O S:. mtrm-!tro da f.aze 
eira locaHza~ e C()ncentrara nos gra~ os. :Drs. Joaqutm Dutra da Fans 
laJtifundios serranias. .e :'\Ifredo Rocha. ro~ram ho 

N .. . posse :dos cargos dle dn:ector·es do o 
-este pont&, Ja a questão se torna mass · t · · · -·•· d .a_._..: .... "' . . I • rldli:Omo nac1on.n e a •.c<t......,.::ro~: 

rnve, porq~: ~ JUSt(} que se mterrogue Oommercial, pall".a os quaes fon~m 
pan~~ o~de wao todos esses desplanta®s, . mea.dos por decreto de séllbbado u. 
que na~ l*fem appellar .]Jimt o expe.- tWno 
cliente de pa&torei.D, ou. que o pastoceio, ' 
pelo seu centrifugisnw, expatriaor ? 

Grande parte, sem duvida, se precipi
t!ará no inteftso fóeo de absorpc;ão ca
rioca, .onde o seleccionismo urbano os 
irá destruindo paulatinamentl!, como já 
está destruínde a 'multidão dos que para 
ali laJCcorrem, vindos das maremas ponti
nas da baixada, assolados pela mataria. 

o resto, a outra parte-, esta. prose
gairá fatalmente a sua marclta invisiv>el, 
mas certa, para o interior do planal'to, 
transporá Cl' PQII'ahyba, ou gaTgará 131 Man
tiqueira, e i'r-ile-ha fíxrur em Minas, ou 
então derivará, pela serr.a. Maritima, em 
clirecção oa S. Paulo. 

D!Ujo que a situação economica do Es
taclo não se modifique pa-ra melhor, esta 
tendencia da. sua população me parece 
absolutamente ineoorciv.eJ. O seu salto, 
nos primeiros quinquennias do novo ~:~egi
men, paTa o cimo da serra, na corda que 
ae estende de Rezend-e a Cantagallo e 
Magdalena, va!e cemo uma prova real 
&sta tendencia ; e póde-se assegurar que 
esslt J)all"aCem serran:L lhe é cmno um de
aráo, que llie ha de servir, á medida 
4Ue a zona do café recúa paTa o oeste 
paulista, para lhe franqueai!' o patamar 
elo grande planalto, onde se está annan
do o scenario exclusivo da nossa. civili
zação futura. 

Desde que o ·ecumeno paulis1Ja. e mi
lleiro entre a offcrecer, como já está oE
ferccendo, condições d.e trabalho, riqueza 
e bem estar, maiores do que o ecumeno 
fluminense, correntes migratorias se esta
belecerão naturalmente da terra fluminen
•(;ra a terra paulista e mmcira - e 
isto pela força· de sua lei, a 'lUe o ubi 
bl'l!e, ibi patria dos antigoo dá, em todos 
os tempos e sob todas a.s latitudes, a 
sua .-azão de ser. 

Aliás, não seria tal phenomcno gran
de novidade ali. Porque, ainda no perio·
do colonial, essa mesma baixada e esse 
mesmo valle do Parahyba quasi se des
povoaram, attrahida, eom foi, a porção 
mais valiosa da sua população para as 
campos auriferos de Minas, na grande 
movimentação mineradora do III secai(}; 
e os vel·hos goveruadores geraes se vi.
ram forçados a fundar cidades no inter
ior para reter essa sociedade, cujos des
tacamentos ameaçavam desertar a capi
tania. Tanto mais que, ha cerca de vinte 
annos, igual phenomeno se produziu, com 
intensidade notavel, na região da faixa. 
marítima, sob a influencia da cultura d<l 
café aas montanhas, como acabamos de 

is, observadores experientes di· 
como forte vai sendo a penetração 

dos elemeutos fluminenses, nas regiões 
mineiras, fronteirinhas a do Estado, nu
ma percentagem cuja elevação ha de se 

Fantruias crm1merciius, 

Em materia de letreiros e taboletu, 
.Rio de Janeiro é uma das "~:idades m 
curiosu e ibteressantes do mundo. Sã 
vet-dadeiramente fant.asticas as barb:u ' 
dades que se vêem estampadas na:s p 
'l'edes, por essas ruas fóra. Não falam· 
jjá dos attentados contra a grammati• 
e contra a ~{tographia. Esses são 

. que frequentes ; são quasi vulgares. 
Ha por ahi estabelecimentos com tit 

los inexplicaveis, ridículos, inexpressivo 
senão incomprehensivels; ha os " to 
bos" disto e daquillo, os " bombos" 
qualquer coisa, os "alto aqui I", reei 
mes, emfim, ainda dos tempos coloniae 
positivamente improprios do gráo 
adiantamento, progresso e civilização dJ 
actual Rio de Janeiro. 

A' Prefeitura, tão prodiga e solicita Di 

applic'ação de multas, a proposito e a de 
proposito de tudo, com e sem razão, 
't"ezes, até, os seus agentes kmçando mã 
de estratagemas poucos leaes; á Prefe 
tura, repetimos, competia fiscali:zar a fa 
tasia bizarra de certos commerciante 
que fazem na frontaria dos seus estab 
!ecimentos a exposição documentada 
L1ma inconcebível falta de cultura, quan 
não da sua incommensuravel cretínice. 

E ha alguns que pretendem ter espirit• 
Ora, quando nm cretino quer ter espirit 

tremer da asneira, porque ella é cert. 
inevitavcl. 

Um dos exemplos mais flagrantes e 
contrámol-o ho.ntcm na avenida Passo 

De entre os di\'ersos estabelecimento 
d'e sapataria existentes na avenida ref•, 
rida, d~staca- se um cujo prop?ietario f 
pintar a respectiva frontaria de encarn 
do berrante e espalhafatooo . E, então, 
grandes letras brancas, sobre aquelle fu 
do vivo e incs-thetico:r, o commercianti 
lançou a phrase de espírito-E' aqui 
(e cita o numero da porta). Depois, p 
meio de uma idiota conta de mais ci 
ou menos cmco, seguida de rcticencia! 
imbecis e porcas, pretende o parvajo 
fazer a chala~a alvar, que só póde eueo 
trar aceitação nas mais baixas camad 
sociaes. 

Não é a Capital Federal um suburbi 
de Fez, de Agadir ou do Humbe, e nã 
nos coosta que a avenida Passos seja 
beco ou alfurja escondida e sordi.da. 

Letreiros ou taboletas daquella especi 
não •são admissíveis em nCilhuma parte d 
mundo, e muito menos o devem ser num· 
cidade como a nossa. 

Esperamos que o Sr. prefeito porá co, 
boro á. . . imbecilidade. 

De accordo com os 
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procura 0 derivativo d:o pastoreio patra 1 que os. dados da ac~ivi,dQde estão ali a 
Jlie abanoom•r de todo & seu home tra- den\tnctar como pr~ma. . 
dicionaJ. .Este é o verd~elfo "ca~ flums.n~ 

E' um oex~iente dilatorio, um recur- ie" · ?ta é .q~e e a verdadeJ.ra ~~btica. 
10 supl"r!Ro de lltcta contrn a ll'uina e a a umca politu:a, a grande pohuca., a 

" • .-< • E...... ec r 0 ea cujo apoio, independentemente dos deve-
mtS<.;.,;~ ...... a a ver-se. ""~ " u s , - . 
netanto, todos poderão usal-o ? Está '>is- I c~ ~ara com quaesquer b~deuu pa.r-

ã N - pod - I tidanas, todos estamos ah moralm.eatel to que n o. , ao o erao os represen- . 
tantes da ~quena propriecloaKk territorial. obngados • 
Não o poderá o numeroso prolóetariado dos 
campos, a massa dos trabalhadores ru
ra.es e essa classe laborio~:11 de col.&nos e 
11endeiros, que a antiga opul-m-cía ca.k--

F, J. OLIVEIBA VIANNA. 

eir~ loc~HzaT"a e ~c>ncentT"ara nos grandes I .e :'\Ifredo Rocha. romaram ho 
la.ti~undtos serr~~10s. . 1 p>sse dos cargos de dir.ectores do J?Z.. 

Perante o Sr. mi'Iti!tro da f.azenda 
os. tOrs. Toaqui.m Dutra da Fonseca 

Neste pc>nte, Ja. a questão se t~rna mass 

1

. •trimonio naciona:l e da 'E&tatistie& 
.-r;t~re, porque ~ Justo que se tnterroguoe Oommercia.l pall"a. os quaes foNillt no
parw onde ido todos ess~ &splantados, tlltea.dos po; decreto de sahbado ui
qUe não pedem .appdlar .pa-ra o ex~ ltimo. 
diente do pa.&tore'ID, ou que o pastoreiO, 
pelo seu centrifugismo, expatriar ? 

Grande parte, sem duvida, se precipi· 
tará no intemo fóco de absorpc;ão ca
rioca, .onde o seleocionismo urbano os 
irá destruindo paulatinamente, como já 
está destrutnde a ·multidão dos que para 
ali 13/CCOrrem, vindos das maremas ponti
nas da baixada, assc>lados pela mataria. 

o resto, a outra parfle', est>a. prose
gulrá fatalmente a sua marcha invisi'Vlel, 
mas certa, para o iDterior do planal'tc>, 
transporá o- Parabyba, ou galgará 131 Man
tiqueira, e i'r-se-ba fixaJr em Minas, ou 
então derivará, pela serra Maritima, em 
direcção 'll S. Paulo. 

Da4o que a situaçãc> economica do Es
tado não se modifique pa·ra melhor, esta 
tendencia da soo população me parece 
absolutamente incoerciv.el. O seu salto, 
!lOs primeir.os quinquennios do novo ~~egi
men, para o cimo da serra, na corda que 
ae esteooe de Rezende a Cantagallo e 
Mag>dalena, vaJe cemo uma prova real 
desta t-endencia·; e póde-se assegurar que 
esslt pa~ra&em serratJa lhe é como um de
aráo, que llie ha de servir, á medida 
que a 7.ona do café recúa paTa o oeste 
paulista, para lhe franqueoa•r o patamar 
do grande planalto, onde se está anna
do o scenario exclusivo da nossa civili.. 
zação futura. 

Desde que o ·ecumeno paulism e mi
neiro entre a offerecer, como já está oí
fercccndo, condições d.e trabalho, riqueza 
e bem estar, maiores do que o ecwneno 
fluminense, correntes migratorias se esta
belecerão naturalmente da terra fluminen
• O ra a terra paulista e mÍJ!lcira - e 
isto pela força de sua lei, a 11ue o ubi 
bnre, ibi patria dos antigos dá, em todos 
os tempos e sob todas as latitudes, a 
sua <t'azão .de ser. 

Aliás, não seria tal phenomcno gran.
de no,·idade ali. Porque, ainda no perio
do colonial, essa mesma baixada e esse 
mesmo valle do Parahyba quasi se des
povoaram, attrahida, com foi, a porção 
mais valiosa da sua população para os 
campos auríferos de Minas, na grande 
movimentação mineradora do III secnlc>; 
e os vel·hos governadores geraes se vi
ram forçados a fundar cidades no inter
ior para reter essa sociedade, cujos des
tacamentos ameaçavam desertar a capi· 
tania. Tanto mais que, ha cerca de vinte 
annos , igual phenomeno se produziu, com 
intensidade nota\·el, na região da faixa 
marítima, sob a influencia da cultura do 
café aas montanhas, como acabamos de 
ver. 

De-- 1i.t, observadores experientes di· 
zek como forte \' ai sendo a penetração 
dos elementos fluminenses, nas regiões 
mineiras. fronteirinhas a do Estado, nu
ma percentagem cuja elevação ha de se 
fazer cada vez mais sensh·el, á propor
çi~ qae a llitua.ção fluminense se engra
~e e se vai melhorando a de Minas. 
for seu tt1rnb, os que conhecem a re
!Pão occidental do Estado, limitrophe com 
5L Paulo, tambcm dão o seu testemunho 
e"' o.,. 10 é consideraYel a corrente de 

emigração interior na direcção do valle 

FtUili~Ns ctnmlfef'ciass. 

Em materia de letreiros e taboletu, • 
.Rio de Janeiro é uma das ~ades ma.is 
curiosas e interessantes do mundo. São 
veFdadeiramente fantastic~ as barbari· 
d:ades que se. vêem estampadas nas pa
redes, por essas ruas fóra. Não falamos 
~á dos attentados contra a grammatiea. 
e contra a ~rtographia. Esses são mais 
que frequentes; são quasi vulgares. 

Ha por ahi estabelecimentos com títu
los inexplicaveis, ridículos, inexpressivos, 
senão incomprehensivels; ha os "tom
bos" disto e daquillo, os "bombos" de 
qualquer coisa, os " alto aqui I ", recla
mes, emfim, ainda dos tempos coloniaes, 
positivamente improprios do grão de 
adiantamento, progresso e ch·ilização do 
actual Rio de Janeiro. 

A' Prefeitura, tão prodiga e solicita n.a 
applicação de nmltas, a proposito e a des
proposito de tudo, com e sem razão. ãs 
vezes, até, os seus agentes klnçando mão 
de estratagemas poucos leaes; á Prefei
tura, repetimos, competia fiscalizar a fan· 
tasia bizarra de certos commerciantes, 
que fazem na frontaria dos seus estabe
lc:cimentos a exposição documentada de 
llma inconcebível falta de cultura, quando 
não da sua incommensuravel cretinice. 

E ha alguns que pretendem ter espírito. 
Ora, quando um cretino quer ter espírito, 
é tremer da asneira, porque ella é certa, 
inevitavcl. 

Um dos exemplos mais flagrantes en
contrámol-o ho~tcm na avenida Passos·. 

De entre os diversos estabelecimentos 
de sapataria existentes na avenida refe
rida, d~staca-se um cujo prop?ietario fez 
pintar a respectiva frontaria de encarna
do berrante e cspalhafato; o. E, então, a 
grandes letras brancas, sobre aquelle fun
do vivo e incsthetico-, o commerciante 
rançou a phrase de espírito-E' aqu; o 
(e cita o numero da porta). Depois, por 
meio de uma i<liota conta de mais cinco 
ou menos cinco, seguida de reticencias 
imbecis e porcas, pretende o parvajola 
fazer a chalaça alvar, que só pôde eilCOD

trar aceitação nas mais baixas camadas 
sociaes. 

Não é a Capital Federal um suburbio 
de Fez, de Agadir ou do Humbe, c não 
nos coosta que a av~nida Passos seja um 
beco ou alfurja escondida e sordida. 

Letreiros ou taboletas daquella especie 
não são admissíveis em nenhuma partct do 
mundo, e muito menos o devem ser numa 
cidade como a nossa. 

Esperamos que o Sr. prefeito porá co· 
bro á ... imbecilidade. 

De accordo ro;. os pa.receres, o 
Sr. min·istro d~ fazenda. mandou ~
·tr.egar á Academia Brazileir.a de Le
tras a qtrota de bel'ltemcios d~ loter~iae 
extraidas no Z' se.mestre de 1914, a 
que a mesma tem direrto. 

Política bahiana. 

do Parahyba, e de como o sangue flumi-1 A ·Pr()i)osito da escolha do Sr. :Antonlo 
nense vai fertilizando aquellas terras, la- Moniz, para leadn· da bancada. bahia~ 
wadas pelo labor paulista. E porventura o Sr. J. J. Sea.bra, gonrna.dor da Balua. 
já se avaliou a drenagem que da parte tclegraphou-lhe nos seguintes ·term06: 
aiWlescent.e e valida ,da população de Pa- "Ao chegar, h ontem, de Nazarelth, on
raty c a.djacencias, está realizando o cen- de fui correr a es-trada de feno, quasi 
tro eommercial e fabril de Santos, que roda reconitruida. depois das iauooaçiles 
lhe fica proximo ? Ainda não; mas de- que a destruiran1 em jan.eiro de 1914, re• 
pointentos dos conhecedores daqucllas cebi communicação de haver a. 'ha.ncada 
paragens nos assignalam que é enorme. e.c:olhido opara seu /eade,., á v.ista da. reso· 

,Para tamanhos effcitos tambem con- loção ~rretratavel do nosso iltu, tre e digao 
'coHe esta circumstancia privati,·a do t!:s- e.migo Octavio Mangabeira, de não con
ado fluminense: a sua situação gcogra- ünuar no ca,rgo que com ltanto brilho 

phica, inteiramente longitudinal, que o occupava, o querido e illu.!ltre• amigo. 
faz uma extensa faixa de terra, disten- Semelhante escolha, não .preci-so repe
'dendo-se de éste a oé>te, e como que tir, merece de minha parte Q9 mais fran
:ollada á base da serra do mar, em cujos I cos e sinceroo applausos, .prestando a el
atós amplíssimos demoram S. Paulo e la a minha inteira e absoluta soJidarie

Minas. Se outra fôra a sua disposição, dade. 
:se elle se alongasse pelo interior do ma- Congratulando-me com o amigo por es.ta 
cisso central, embora com uma linha lit• significath·a dcmonfotMção de apreço e 
to()ca insignificante, como a de São alta distincção de tooos os nossos amigos 
Eaulo, o perigo dessa expropriação de)no- da bancada, envio-lhe as minhH effush·a:s 
graphica, a que está ameaç::tdo, não se- e affectuosas saudações." 
r~a grande: ou não s~ daria, ou. teria fa- Tambem a commissão executiva do par-, 
cll correcttvo- Mas c o contrano que se tido democrata e o Dr Ah·aro Co,·a, che-
llá. . . fe de policia, bem como varios ÚL'1J u ta.do~ j 

Releva notar que es'!a tendencta cmt- e senadores estadoaes en~·iaram ~ Sr. 1 
gratoria assume para a sua população Antonic> Moniz telegrammas de congratu-j 
uma feiçlio mais dignif·icativa, quando !ações. I 
ae considera nesta observação, relativa 
a evolução do nosso povo em geral, e- Peto Sr. minis-tro da. fo1.zcn•h fni 

1 
tiue não ~ nova, aliás: de que toda a indeferido o orequeriome11100 (L Tihe
!li"Vilizaçio brázilcrira t..._de a estabele- rio AugU6iO da ::\1otta .\.raujo e ou~ 
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· 14 DE fEYERBIBO 
Todas as cotlstitui"Çiíes, em seus anni

\7C~SUios, triumpbam nas sal·ns dos <:a· 

nhõcs e na rethorica doaoradorcs officiaes. 
e-nos que a 

vc praticar, nestas 

datas, alguma coisa do seu exame, ela sua 
trospecção, da sua sinceridade. Não 

seja, se -quizerem, Clesmancha-pra.zeres. 

Mas tambein não se porte como cortezã. 

~q~anto fôr t~mpo. A 'i'esistucía a 
_sob o . pretexto de conserva-çã-o da 

bHca, será o que tem sià.o. em toda p 
para todos os regiJ!Iloe.ns, a resist:e.l2ci& . 
reformas opportunas. Na especie 
peior, quanto o que nos urge, é tal 

mais do que salv~ uma focma de gov-en~O-" 

De outra I.'IO.rte \penaitta Deus que OOli 

o•9 dia a dj~ irá cres~endo essf 

esmorecimento, que Jâ ~omeçou a invadi~ 

os proprios republkanO.S., a lllllitos do 
mais responsav<.'is, a muitos dos mals con 
fiantes, e a data de hoje conti!!tlrá a alvo 

recer ~ada vez mais pallida nas esperança 
dos melhores adeptos das ill.&tft\i'itiiJ 

Passam todas as oonstitu i:5ões neces5a-~ actuaes. 
riam ente por um periodo de accommoda. 

ção, tanto mais dilatado, quanto mais re

votucionariu foi o seu nascimen~o, quanto 

maior a distancia entre os uovo.s regim.ens 

e os regimens de!itruidos. Sob .os contra
tempos e desenganos~ a que a da :repu-blica 

se tem visto submettida entre nós, não es
q ue<:em os seus amigos essa verd.ade h isto

rica, essa lei inevitavel, dand-o-se pressa 
em reconlar aos -desa.Jiimado.s os oito ou 

nove annos de decepções e desalentos, que 

atravessou, uaAnu:r.ica do N-orte. a orga

nização f~al. 
Infelizmente ns situações 'Uio são a~ 

mesmas, nem se explicam do mesmo n1odo, 

sob a a11alogia superficial dos phenomet:Jos 

apparen1:es, os per.ig.os íni.ci.aes <laquc11a 

republica e os da nossa. A11i consisti01. a 

dif!iculdade essencial .na f.orma-ção de um 
povo american>O, quL propriamente não 

existia, que o systhema fracdnario da co

lollisa.ção ing1eza não pennittira'crear, e 

na capitula.ção ~a.s autonomias exi .. teltbes 

ante o principio da unid.acte nacional. 

At.W twhamos a Wtidade nacional e o or
a.ni~ de um pOI'o constituido, qu.e as 

cias da transformação oos parece 

.as eonstituck-

Yenir, como na benfi-que ellas não p.os-
0 tali,:man ingeJtito de estabelecer 

a hypothese brasi1eira a desaggregação' 
-- ra · ' - .

1
• sortl"""Ctuo,;, nau-.;sta na o etn a-as 

atalidades po'lí.ticas s1:1periOTes á. previsão 
ao engenho do homem. Ella deriva, 

ua.uto a nós, dos eJ.ementol dispe~ivo~ 
a exaggeração syslilema ca e a preo-

upação das soberanias 1oc s introdttz.i

r o pacto de 1891. 
Certamente ha r.reações, que não se 
itam, que se não transportam. Não uasia 

a vontade e a "Sciencia, para obter, noutro 

TELEGR!DA8 
Loadres, 23 .-Lord Gem-ge F H-DRi411on. saa-e

t:uio •]e esiido li<1S !WlflOCÍOS ·lia lMJ,a Qe caàills 
inglez, de<!l<lr<>u lloje oa .r amara du OOGllal.WS " ' 
11m tratado fil'ma•io co1n a lngl.at-en-4 ispóe u ei.1.l 
tão de Masc.at.e a ~?briga((àO de úD ~ Dai 
ma _p.al'te do seu1errttario, sendo esta a ~ 
oao kr sido levada a etfeit.o a~ .-r at'l"6a-l 
ctan1ant.o, ôe uma esta•:ãa de carvão á França. 
B~ .. n .. , "tS.- Cambio st'bre \..t-Tl1k?s, ~ !IMi:a'!J, 

20,2!llt2 por libra. 
Berlim, 23.- A t;ua d.J desG'làtO c.ommerda 

foi hoje de 3 ~ ·1· · 
.Berlim, 23.- O im.parndN· Gw1A-..«me assistiu, 

cm pessoa, :i cerem.)nia re!L:i,•.;.t que a col,,nial 
fr.anoeza 111and.óu celebrar ho).d...~ alma da 111'. 
Felix FaUl'e. 

Bo.ma. ~3.-0s ,Pl'<1jectos pol.i1icM ~D ,govarno 
e.acout.ram bastante opposiçào IKI".N!"2amanto., jUl
gando-se por isso pos:livel uma cm.r. mi:n'iste:rlal. 
&&.~ U.- Cambio S{)bre ~ W 
•a.d.ru, ~3.-0 ge<.1eral Linares que CG'Dl'IDD· 

rtava o cxCT'Cito bespanh.ol na rro~ &! ~ 
tiag-o de Cuba, de que 'teve depofs ode Hxar -0 
cvmm.mdo geral ao g.ener.al Toval em conse
que,ncia de graves 1eriment.os re.::el>id.os .em com
tmte contra os amelicanos, "foi 'l"iv1tln<ell'te&la:alll, 
1msultado, ante-houtem ,, hontem no semtdo aJm 
ontros gcneraes hespanhoe;; _pelo .hra.Yo duque de 
Almenas. 

E1u cGnsequenda dos inSllltos de qae .foi al1"o 
IJ(lr patflt _.dlll hínra4o serudt?«", .o Sl!it.e.tlal LÍI:\&tleS 
mandou l.$ntem á tarde um cartel a e desa'fio para 
dnello Jl.O duque de Almenas. · 

Jladrid, ~3.-0 ~eputado conserva.- Silvei 
pronulijg,iou hoje um discurso na camara criticando 
acerbamcnte o goltel"lW libenll e di.zendo que fol
p.elos seus erros ~ pela sna desitlia que á Hes
~nha perdeu Cuba. 

Jla4rt4, ft.- .a.gio t!o mrro, !8,!5 -,. 
Manilha, ~3.-0s ~oa4àllha 

cla:rar~'~/ .• 01 habita':ltes de Ceb_u 1 ptos a a r a >lQOOraxua. fis 'i~B. 
Manil ·,-~3.- Os americanos re_pam.. 

bando de lQ8 tllSW'I't\l"~ p.llltW-iOOS pede ii1e . , 
Pasig. illfli(inào .ao ifti.migG perdas ~·· 
~o,•a 1'ork, c-a-- Arutunc-iam "'l"!rÁOS ~I 

<1\H' o !:Ov~rM ti~ Washi~ .t~ecidrn -~ 
na.m<'far mai!' d1:1a::: {';mb~rras e dons'lltlg!l:!Jw r 
de arti-lll-et"ia á;:: P.hit,winas. afim de at'f'8Ssa" a 
paciftcar;ào de tüd:tc; ll" ;n,~ c n "' . .. - · -=-- êll 

Bou&evidéo, ~3. -F{ll'atn l~~ 
mensaruente <!oncorri(lm; ,,s officl~ ~ 
dados celebrar, nesta capital, pe c 

Por al ....... ~ 00 sr Fclix F&ure. \. 
c~a ~ · . ~ 
'll(osteviocl~. 211.- Che~OU bOJ!n~~~ D-
C~Cedente de Soatuampton e~SüiUILOt . 

~, de da Mala Real Inglt!r:a. 
~~oos•"\.hr.s, ~3. -

1 
Real1i~a:arm-Fsele ;,.. · • 0 r a ma l v ,.. • · ._ 

lemnes t•xef1mas •' Cllonia franeeza.. 
ma n dãua~c;,;~{;__~u ~c;~aU~teralmenie, v.e.ndo-t:e 
pi"~S~~~os ~ elemento ü~fi~i.al, o ccTII" 
tl<lo a todJ.S as ·clas;:~s soct~~ . ani 

A solemDillade f,1i das m_:us Jmpon es.. 
... • __ 23 • - &"axa do ouro 216,90 O,ltl. 

Rnea-4• - ..... , · 
i\GEi .. Clo\ HAVAS. 

, a repro~tl~~ão de um ~en.,.do como o 
no. Não vale a i\ te11"ig:!ncia do 

---B-\llJ..\, 23.-0 Dia.~i.o áa JJ:~M.a publicoll 
m:u~ uma corresponde.ncia da coiJllllissi'w, 
trechos dcstac.arn·se .;egniflca.tivame!Ue -os 
.te:: pet•iodos: Cada vez augmentam mais 
rores ela secr.a, cada -vez mais cresce ell'in'e a 

nem a arte da adAptação, para 

transplantar dos Estados Unidos o seu 
supremo tribunal federaL Instituições 
destas não se a)cançam pe1a babi1iclade 

plastica dos legisladores. Dependem emi

nentemente da idoneidade dos povos,como 

do caracter da.s raças. E sem cllas bem du
tenha o 

la•::.'í•' mist-ravel a turba dos pedintes, etc. 
cmt11nto CIS poderes compet.en:tes coBt.i-nuanl 
vied.,::.r1s e intlifl'cr.entes come o :;.ol ao ~'"''"hr.r>n 
lanr.: nant-e. Grand~ parte da popula~ru" 
e;:t:i "''trr,•nllo •'s;;es horrores e nem ao 
gov~rn•) toma ' lill:.t providencia para aitenuar. 
tigar ''" ;:,)ffrim•nt.)S rio pCIVO sertanejo e 
""(\e-;ol:\•l•ll'-lS -.,·,·nas de miseria que se 
rolam no intcrim·. lá r.>stão morrendo pessoas 
f0mc c ::;i'>,le ua estrada de Santa Luzia e Laaea.L 
Na ,$traLIU que vae do Rnc;ario a 

J"nul!ter 



cm- rc·c-or(.lar .aos i:lesa...aimados os oito ou 

nove annos de decepções e desalentos, que 
atravessou, ua America do N-orte. a orga
n~ação federal. 

;..-- -- ~~·•ua r1'~ 

B~ .. H•, ~• .- <'.ambio &'bre vnms., a !ll.\día5, 
20,2!1112 por libra. 

Berlim, 23.- A t.ol.x.a d;) desc<wo c.o.mmerda 
foi hoje de 3 ll!t- ·1- · 

.Berllm, 23.- O i.mpcrad,•r<JWih«me assistiu 
em pessoa, :i cer,~:n.1nia r.·~L;i , ·~ 1 que a coh,ni 
fiia!loeza 111andou celebrar ho).d:,...._ .una da &r .. Feltx F'al.FI'e. Infelizmente :ts situaSiíes 12io sio as 

mesmu, nem Se e.rpJica.m. do mesmo DIOdO, 

sob a a1mlogia superficial dos pheu0t1:1e.:~os 
appareutes, os per.igos iui.c.iaes <Jaquclla 

republica e os ela nossa. Alli consisti& a 

difficulçlade -ess.enciaJ na forma-ção de uru 

Reaaa, ~3.-0s SJfi)jectos poli~M -du ~ov. 
eDcoiltram b&"taute oppo.sicão no·liA!'1amBilto., iu1 
gando-se por isso .possível uma c~ miDisterlal. 

s-o-va, U.- Cambio Si'lbre PanE, t-011 , • 
•a.d.ru, t3.-o gau.eral Ltuar~ qtte comma

dava o ex~o hespan!wl na rrovmcia & Sa:rr 
t.iago de Cuba, de que 1e-ve depofs -tle ~ar o 
cr>mm.mdo geral .a.o g-e.ner.al Toval em conse
que.nC'-ia d.e graves ierimentos recebidos Bm com
bate contra os ameliranos, 1oi ,-~nte a.1:aca4to, 
imsuUado, ante-houtem tl hontem no senado etJm 
ontros gone.raes hespanhoes pelo .bra\-o duque de Almenas. 

povo americaDtO, q ut,.,.ll propriamente não 

existia, que o systhema fracdnario da co

lollisa.ção ingieza não pennittira crear, -e 

na capitulação l'!a.s autc.rtomias eri<>te!Ules 

ante o pcincip.io da. unid.ad,e n<U:ional. 

At~ tUJlamos a Wlidade rf«dona] e o or

ga..aisuw de um poFo ·constituido, que as 
'twdeudas da transformação aos parece 

Eru Ol)'nsequencia dos insultos de .q.ne Joi al'l'o 
por Jl~• hílDratB sen:ldtl(', D ~aBIId Linar.es 
mandou tem á tarde um cartel ele c.1esa1lo PaT• 
daello Jlo uque de Alrneuas. 

eaçarem com o risco .de uma ac~ cada 
-s di'ft111111P'eute. 

es. qu-e as --.as eonstitud('
cs llfi.o cncctnaa a 'ri•~ iutrias-eca de 

revenir, como 'ha be~que ellas não J){>s-

uem o ta1isman ingeaito de estabelecer, 

a hypothesc bras.i.leiFa a ilesaggregação, 
• :suffl'Ctu..:r.s, uao~sta na oraett1 aas 

ãt:a.lidades poHtkas snpCTÍOT'es á previsão 

e ao engenho do homem.n Ella deriva, h IUUl te a nós, dos elemento djspeni vos. 

~ne a exaggemção syso ema 

fupação das soberanias 1oc 
1ram 1 ~ 0 pacto de 1891. 

tca e a preo

s introdtt.zi-

Certamente h.a cre.a.ções, q ~Se não se 

r mitam, que se não transportam. Não uasia 
a vontade e a sciencia, para obter, noutro 

paiz, a reprodncsão d~ um~<i.do como o 
rJ)lericano. 'Nã·ó .. vale a i\hemg~ncia do 

,modelo, nem a arte da adJI.ptação, para 

~ra.JJsplan.tar dos Esta.do~ Unidos o seu 

supremo tribun.al federaL Instituições 

,destas não se aJcança~ peJa babilidade 

plastica dos leg-isladores. Dependem emi-

nentemente da idoneidade dos povos,como 

do caracter das raças. E sem cJJns bem du

viGl.oso é que a nossa cons.t:itui~-o tenha o 

direito de prete.l!lrlí'r .á affinidade, <CJ,Ue sup

põe, coru a obra de Wasbiugton e seus 

Jladrid, t3.-0 depat&d.o COllS«\'a~ Silvei 
pronuJij,i ou hoje um discurso na camara crltlcand 
acerblrltlentc o govullGI libe.r.al e dizendo que foil 
pelos seus erros e pela sua desitlia que a Hes
renha perdeu Cuba. 

Ma4rlci, ft.- Agio do ouro, !B,~ "'f• 
Manilha, ~3.-0s ~a4a: Ilha Negl'Os, de· 

cll!raram~e .OtJ habitantes~~. e Cebu -est. ão porom-
~ns a :.a; soberania do~ a~s. 

Jlanil ·;~3.- Os americjnos t'l!.)llelliaaa 
buldo Gc - ~--~fitipiD.QS ~- .. _ . P.aslg. itlfl4c'tllào oiiQ ailwgB percLu ~. 
~'"'a ,....,k, CS-- Aftmmt'iam ""~!rios jC!IrJIIlteS 

qtu• o !:'OY-er~ ~eo' Washi~ ll!lecidfu .ih."1111t9Rl 
mant'lar· maí~ d-nai' <"1l'flill~it-as e 6otzS~ 
de art~ á!' Phi1,4\Piuas, afim de lil""essa
paci'flcal'ilo de tod.~c: .:te ;n,~ ... n ... ··-· -- ~ .~ 
Bou&~vldée, ~3. -Fru-am il:n:PO').BDtéll c ;a. 

mensamente concort·icloa os officios "=i~=: 
dados cel:ebrar, nesta capital, pela c 
ceza por alw.a do $1'. Fclu:: Faure. 

11e:a&e17idfie. ~'S.- C!be~ou hoje a t!Sie i'mt~ 
prncedente de !iolltbampton eescali.s, o JIAQ:Uflkl 
CYyrie, da Ma:la Rea1 Jngler:a. 
Baeno•-"'lh·~. ~3. - RNllizaram-se bllje s 

lemnes t•xequias pC>r alma <1u ::r. Felii Faare, 
mandadas celebrar pela calonia franeeza.. 

O temp1.o encheu-se Utteralmeníe, '·ando-t:e Tf'!
J:W'esent:Hios o elemento ü!ficial, o ccr1•u diploma
üco e tvdJ.S as clas~('S soci:h'ls. . 

A solemoidade f,1i .:ias mais imponantes.. 
Boe-.Ures, &3. -6l!xa do OUTI!l 216,90 0/fl. 

AGEi'iiCU. J!AVAS. 

B-\ 111.-\, 23.-0 iiJi.o:ri.o «a JJ::~hitr. p.u.blicou h111j 
mai;; uma .corresponde.ncia da commissão, cgj. 
trechos destacam-se .;egnificativameme -os seglli 
.tes períodos: Cada ve.z: augmentam mais .Ofl hei 
rores cln secr.a, cada 'Vez nuis cres~ ell'llre a ,ro:pu·· 
la~il·' mi5t.ravel a turba dos pedintes, etc. e, nc 
em tanto os pudere:il oompet.e1ttes coati-nua1D linr 
oiedi'Jsos e indift'erentes come {) :Wl ao ntarty1•io' 
Ianr.:nanf.f!. Grande parte ela popu1a~lie do .Estade: 
e!'t:i ~"·~fl·r,•ntlo ''""es horrores e nem ao menos o, 
govl'rn•) toma 'lma providencia para attenuar, mi 
ti:;ar 11s ,-,)ffr!m.'nt.>s <lo r(l'Vo sertanejo e evi 
a..: df';;olat!,)rls ;;.• •. mas de miseria que se t~Se.n-' 
rolam no interi•1r. Já ~stão morrendo pessoas de 
f0me c ,;i\Je 11a estrada de santa Luzia e Lageda. 
Na <!Strauu que vae do Rosario a OrC'bo foi enoo.o-1 
trJda uma mul!ter morta, já andrajosa, tenào u 
Ja,t,) umitl. crsancinha de alguns mez.ea, que aper-
111T':I aincla .ao seit~, talvez no ultime ·MTanctJ da 
'\'ida. o inf.eliz i!llloceute que instinc.tn".ameo:lle pro
C'Urava a fome -e a s(lde. Chegou perto d.o rio .õo 

collahoradores. Peixe um cnsal que {'Xpirou, a'O ·me~ :t.cD~,PQ 

F , .qne os lllhos. victimat!os t!ldos pelo mesme mal, 
azendo, porem,por esse 1ado.,<:omo fez, ; a fome. Serão por acaso nN•essa.rins mais factos 

' t st - 1 d · pa• que essa desgr.a~ada zona mert>ça um olhar 
jllttun o e a' a ao a cance a sua tnsufii- de compaixão? Provid~.>ncias, provide&Cias ea 
lc ieucia, cumpria ao menos que na linha prol dos sertanejos que morrem de fome e 81\de 1 
I ' _ . '. _ S. PAULO, 28.-Ficou 1HI.nsft'l'ida ll8Ta 26 ~o 
<los resultados pratlcamente reahzavets os l'orrcnte a manifestação de apret;o ao clr. Dernar-

t . . ... ~ dino de Campoa. · 
ns 1tutntes ue 1890 houvessem acudtdo 8 PA"LO ""-P ã 1 ,, -.. ft 

, - • ltJ , "' or n o Cfi arem rollC' ... w ..... s .as 
dois problemas do regimerJ. que visa- · ci:lras do tbeatro Polytheama, oràena4as pela Pre-

' feiiura, ficou trans!etida a estréa. da companhia 
o autogoverno dos estados e a exis- Mor.11ra Sampaio. 
da U.nião. ' .S. P.~n...o, .23.-A.manhã llaverá ak•l'rada .-t 
' todos os quarteis, em 'homenagem a data c.1a ,Pro

do governo dos estados poc 
A~~ • 

os,~,lanhai:r~ a . tyramsação do 

oq pelos governà~ores: a emam:ipa 

- _, absoluta destes, com a absoluta.s.ujeiçã, 

uaquelles a um mecanismn de pressão in 
I • 

comparavelmente ma1s duro que o dn. cen-

lralisação antiga sobre as províncias d 

outr'ora. Dir-sc-á q.ue desta inversão nos 

pr.oductos do molde fedcrati \"O toca a res

ponsabilidade á nossa auseacia de libc.r

da4e eleitoral. l\'Ias já não aproveita a .mes

ma escusa á' constituição republicana, 

ltJelo que respeita ao outro interesse funda

mental, ao maximo cnire os dois interesses 

fundamcntacs do seu plano : a vitalidade, 

a indepcndcncia, a soberania da União. 

Nesta parte, o artefacto da assemhléa 

áe 1890 se mostra deploravel. Não se tra

ctou de constituir a União, e preservai-a, ........ 
mas de a extenuar, de a inanir, de a im-

pos:,,i uÜÜa~. Imaginou-se que t' :.,u allia.JJ

ça ostcm..Í\"a à interesses <Centrífugos, 

sem uma poderosa lei centripeia, .que ,os 

domine, polleria represetrtar e .manter a na

cit>nalidade. Os fra~tos ahi estão, rapidó~ 

e mr·rtaes, na impotencia g.over.nativ.a 

~a miseria orpniea{ oda fec1eração. 
I 

Ao nosso mcldG 11\e ~er, coRtra essa me-

1 ""'*-lo!. ~ c~ )I witaes o WlioG RGedio 

mulgação da Constituiçfw. O presidellt.e -do ~stallo 
perdoou o resto .da pena que .e&ta.va cumpnudo o 
c..lr. Raphael f>aulino Camargo. _ 

(Do flOIBD eo,.J'I!tlpotnieme) 

VERSAS 
Na nomenclatura psycologiea de Bernard Perez 

seria citadB. flrtre as tJiv011 ardmr&es, -e!'lml menine 
A:tvaro cuja historia, bem que diE>Semelhante, 1C'Jft 
élos que a ligam .a õe .Moysés. Nüo :f ai Jnpçade á 
correnteza de um rio mas, snilindo de pãis igna
ros e sendo nelle a ambiçãQ precoce, aoboa as, 
tunadamentj,quem. o acol'hesse Jtvrand&-o ae 
recer na ~nxurrada da misoria onfle a sna fnteDi 
gencia, tão cêdo revelada, se desfaria em criln; 
dando-se a praticas bllstardas por ·uma neoessi-: 
dade de expansão. 

Toda força exige direcção ou aderenço-o -vapor 
que é o movimento, contido, explode e é destr · 
çfw c morte; vêde o gaTTano na P~iTia e vlide 
touro no jugo, um e impetuoso e 1n8rra, otttro 
tranquillo e ,-e~a os seus .musculos de eço a~1 

liando o homem; vêde o estnlão selvagem t~ollkl 

árdego, galopando nas areias, a atroar ·&-esoamp 
com os seus nitl'idos agudas e mais tarde, • 
doTTUldo, com os sem; 1clizes preQiosos e os 
gireis l'le luxo, Cllbeando ao roc;aT ~os ot"i•--•' 
eil-o garboso a C111'acolar com o seu cm•alh .. 
docil ao freio e altivo na andadUTa. 

Alvaro, esse menino ingrato, cuja intelli.genc.· 
'teve o seu momento de perversão,.é um caso digo 
de estudo e um Dostoiewsky tiraria delle obscr· 
vaç.ões subtis como as que v~m nesse livro estra-· 
nho Le& prée0«1, tão enaltecido pe'la crW.ca. 

Foi por perversidade que ene compoz AtS8 trist 
ao m~emJ>~. o 1ez la· 

~ -~~ 





____,....., 

I_i'-'1" 'lOUCO , rcce're~tes nestn ~rlln U7""' "~-0""'8TI"lg8~ rfgnific•-tiv~ rle 
Prore~!'OrPt e "~lu:mos de!:t~ -:<'sculd.,r'ie , co11 o$ l''1 l~urot unnni·de rlP +ofl 

intelectu~li1"~1e flunírenEe ,nel~ vo~Fo in~re~FO n" te iP,j- n~~t 1 1~r 
·ae Letrns, 

ie$0~~ tliêi~â~ Sin , n';lo h .~ tres 1eres , v~r>io~ or-"ioJ>e!'! 
p~r~ diYer , c~1, urn ~ ~eu ~&1o , i" ~r~P~io~i~· 

ot:ra, e "la reuerucrr-:!io d ... ..,e~n~ no~ "JeFtino~· 'lo :3r:->l"'il . 
Del"'de ent~o, ~id 

1\ind'\~ econn d.esde ent':io , o~ qpl-"'U«:-oF cor ~ue 'f!;ôj$3 foFte~ 1o·-:>n"ge 
do. t$SE eco"'r-=io "'tr:"'vés dos tcnp ee. JJ'!S:tt6e:t~í!t@15J$@ ~i~ r-ienifj c· ti 
n":io "~)en~'~ -p'"'r"' "v oss~ vi'l~ , p~rP n F-sculd"'de dil T'ireito Re .,tireoi ou 

p:-'r:"-, intelectu:!lid'3àe flu r. inense . Foi 1ue isto: foi ... t;olrific:"c':io 
ryu~lic~ de un honem de genio. 

Quela fe~t :! foi ll"'ÍS ~;ue um~ ho:.11en~ge11; foi u cor ~gr .. c =i o . 

....... 



U';O e U11 rnthu~il'•st;"' ~1')!'8!"!"~do -"~ 'H~r1i-d:"'~ ...,iiot~:1r>F "0!' outrO!'" 
""flü:e~ n"" ::-olu~":io th>~ ~eu~ nro'oleYt·~ r.oci •e!"" . 1';8$0 FÍ!1'"~le!l' PJ'ito • ~·ue 

..,~ inCi"~ti" r' ·ogt>'"'1 <ilc~ny .. r """ outrr·F reigÕ~?~ n:;;o lhP. n--r~cP o 
nstnnte rnrr- "" te:mt.:;ao~ ]f'lnl·'nt"l-.''S 1?.1 TIOf'l''"' "'~· tri·· . ' nt.€·~ rto ,,"\Íf"' 

nro_cura eY.:'l'lin'i-lA~ "'11 f."?ce nn no!""~"l rP"'li~·"il~" lli~tor·jc .. ., ~':"'05,r' fi c" r> 

·-o c i"' 1 w r: ~. vale un ry r::-ro lo. 

0' nroblül1'l dor iatifun·HoF (., r.cra rougerti-.ro . 
contr·' or l"'.tifunrUo.,.. Driv"ldos ., P.F>bO';"io r., no:o:-ro "1eio 'Jer·:'1e ·o~ co·•rr:'O!: 
rln n-: i}U'?-:;0 Q8 ?0 ., 01. Vi"nn"l di7 "!Ue ele C"rec~ éle fun1 .. •0'1to n:> ~or-·l 

re<~lid"lde; 4U'? tert U11 C..,r.,cter aer"'l!lente r•~fleXO- lP iÜt"'~-;;0; n'lP. ~ 
u:n"' r~uroducç-;;o ilo lUCf e e::;-t; :r.•ll'endo en outro!"' '!Ovo~ 'JO'f 10tivoe: ., 

!1Ui to "li f erent ~~ do~ ·nos~os: ou ~or ,nece:<"Fi d, de de a~ r " " l e''e rur.,l ., 
f"':lint'l e e~noll"dc. ., Ulltl S"ltlf"fRçno :- ~1"' revolt~ ., co:~o Vt:!'lO~ n~ E'urop 
t?l'ít!i!ióttiS$$ (V. Perroux - L~ rt:?for·'le i'lgr:>ire en Euro-.;e ., 19~5 ) ; ou nor 
!'i'l"mle~ JtleologiaE extre::li~t::s, n~~cidr!~ de ~nt"goniF·iO!"' rf'l 9i..::_e~J~ 

:t.1n.rch<lnd - L ' effort dé11ocr!•ti 1ue du ~.le:xico , 19~-8.) . (~~ 
No no~so p!li% , conclue , nO:::o te:R<.W :daà,.. di "='to: nen h" f "~lt" de 

terrr$, ne11 h~ _·mt,..goni~~o~ raci:""e~ . o~ l~tif unniar. ~e "'C_,': .. r!'o por 
=oi ne~'los; pel~ ~cçro lent"' , Jt:"s ~egur~ , à~ lei àl"~ ~uce~õe~; nel• for'?. 

118E 1 H dt't no~s...., evoluç'lo ~oci~l. pel:- elev:"'ç:;;o "'rogre~~iv~ tlo int'1iu 
~id:'lde dP.rtgr'"l'1hicn co11 o NL1ento inveit<'lvel e inooerciv~ iir.~ no~~ 

1~-eno (I ) 
) 

Oliveir~ vi:"UTI'l ~ n nro':ilelJl.. 
nn~ ., de lu-l--1958 . 

-

dos L.,tifundio~ - "corrio 1 l • ,;--

,.·· 
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.. ,;Observemos' constantem nte o que passou e eremos 1 el or 
J visão para · examinar o que há~e vir", ensina-nos f Wilson, em~ 
! 66ú'isM; ill 8s P8tls xil: nt!: ie11:ee". Idênticas lições dá-nos Oliveira Vi-

l. ana, quando, no prefácio de seu livro, ·nos fala da utilidade dos es
tudos brasileiros. Aliás, com a mesma persistencia, náQ se cança 

j de nos exortar em outras obras a que não repudiemos o passado 
~porque "nêle é que vamos encontrar o arquivo das experiências fei-jl 
• tas pela sociedade; nêle, portanto, é que vamos buscar as lições 
dos nossos erros; nêle é que vamos inquirir de nossa evolução fu-
tura. Sem êsse retorno critico ao passado, ficaríamos sem os ele-

mentos de referência com que nortear a nossa projeção para o fu- •· - -
turo". (Oliveira Viana - O idealismo da Constituição '---- pags. 133 
e 134.) 

l!:sse estudo precisa, no entanto, de ser feito sob um outro as
pecto:menos fantasista, mais real e objetivo. Os nossos velhos his
toriadores - a observação é de OliveiTa Viana-se limitam a nar 
rar os acontecimentos, ou a descrever as ações dos seus persona
gens, como se êles agissem sem dependência do meio social, em 
que se movem, e do meio físico, que os envolve. Não deram, assim, Ir 

• a importancia devida a estes fatores capitais: o meio cósmico e 
! o povo. 

·· - ---
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I 
.seleções etnicas;-o problema do -ci·üZamenW, o ãprimorarnentõ de 
nossa raça, onde analísa o tipo antropológico brasileiro e aponta 
os caracteres comuns aos tipo~.regionais do norte e. do sul, entre 

I outras teses, defende a da Ol;A)lnização progressiva dêstes grupos 
regionais. Para tudo isso, a par de investigações profundas, não 
prescinde da estatística, que, segundo Artuaro, é um .dos olhos da 
sociólogia. Ainda assim, há quem não lhe dê razão, quem lhe con
teste e contrarie no que concerne""" iil!!l 1 dmll'lit á evolução ariani
zante dOs nossos grupos miscigênios. Máu grado as críticas que se 
lhe fizeram de que "apegado demais á t eoria lapougiana, ideára 
um Brasil colonizado e organizado todo por dólicos "louros," Olivei
ra Viana confirma neste capitulo os seus méritos de aplaudido an
tropologista. O o 0 <1o:>cJ c/'CJF 0 "" • ~ 

C.) Na t ceira parte, ao apreciar a nossa evolução política, exa
minando ada um de per si, os períodos colonial, imperial e re
públic o, procura principalmente destacar o predomínio crescen
te poder central sôbre os govêrnos estaduais, úwst:.:ando que, 

hida no terreno político, pela fôrça dos textos constitucionais, 
sua força intervencionista, a União dilata cada vez mais no ter

reno econômico e social dos Estados".,t~eiM 'fll'8~ 
e~~tit81; no* se rtni ~liR8a 118ft orientava ã Cã!Cã ae 81 ... lt-tJ&.aG
tituição de li ~9 eJttlhe à8 1864, een11 e sett esf)íritg naciqpaljzag9r 
GL çentralj?8dOr; ll8i8 89rrohprgr 3S ?SG8P~8es dO Citt8it9zwlilW:l8liei3t'a . 

.As jnstjtuiç8es poncrcas VIgentes parece eetrfirtnazetn n85 xo~s-
iQ.mei ~ 

Nesta ~ parte, demonstra Oliveira Viana como os es
tadistas do império se viram a braços com o problema da orga
nização nacional, já porque o equacionamento dêste problema, co
mo êle próprio nô-lo afirma, é o seguinte: um máximo de base fí
sica mais um máximo de circulacão é igual a um máximo de uni-
dade política. Qt. ~ 

1!loWd.iilil.t8~ 'na época imperial, os meios de circulação de 
que dispunhamos eram deficientíssimos comparados ás facilidades 
inúmeras hoje apresentadas com o progredir incessante da ci.vili
zação. o maravilhoso desenvolvime}ito dos meios de circulação que 
se observ:rossos dias fatl8lta ao poder central auscultar, 
mais inten ) as necessidades brasileiras' de regiões longín-
quas, e· f • ~andemente, a sua atividade. Porventura, esta-
-= .... 1 Q~ - -==- -

I. rão aí revelados os segredos das gr;;;d;;-t~1sformacões políticas 1 
·POr que passamos nesta última quadra? Chi lo sá? .. : 

* --

Para continuação 
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1 Estuda do as ~ realidades históricas, poli ·cas e sociais, I 
investigando formação, a vida e a psicólogía do povo, bem j 
como dos seu grupos regionais, as obras de Oliveira Viana, fundi 
das num só s 1timento, dizem sempre respeito ao Brasil. Não lhes r-
faltam unida . ~ • 

No exa e rigoroso de ~evolução, o douto pensador não 
se limita a fa r história, a descobrir fontes e inquiri-Ias. Faz a 
própria crítica da história, em cujo setor é mestre. Não se confun
de, entretanto, om iconoclastas impenitentes. Não discute homens 
e fatos porque e seja agradavel a discussão, ou pelo desejo de se 
tornar original. E'~coerente. E' conciencioso. E' justo. Por isso 
mesmo, com palavras de Cesar Cantú, exaradas em "Os ultimas 
trinta anos", poderíamos dizer que a crítica histórica feita· por Oli
veira Viana "não é uma critica de tabe1;na, mas tem foros de tri-
bunal". · · 

Antes de trazê-Ias á luz, de divulgá-las e discutí-las, medita, 
fundamente, as teses que defende. Versando assuntos dos mais 
controvertidos, não se lhe deparam contradições. Quando torna 
atrás, não é para justificar um comentário apressado, ou peniten- ' 
ciar-se de uma observação inoportuna, senão para firmar ainda 
mais o seu ponto de vista com o auxilio de novos esclarecimentos. 11 t- - -

_ _para qve se uossa djzet. do seu werecjmento,~ il!l:discuti
.:,;.eJ.,IT"ilecessário percorrer-lhe as obras, conhecê-las todas. Con
tudo,- podemos afirmar que os argentinos foram felizes - tradu-· 
zindo "Evolução do Povo Brasileiro", porquanto nesta -admiráve 
síntese histórica o autor se no~ apresenta com todos os at~ 
que lhe emprestam a aureola de um dos mais preclaros ~dores 
do Brasil. Estudando a evolução da sociedade, a evoluçao da raça, 
n evolução das instituições políticas, nestas três partes em que di
vide o volume, estão: o sociólogo, o etmologist.a, o escritor . po~ 
lítico. ~ b> . o ... "q. a<' .c j-

R) Na primeira parte, sustenta, apWexa'fuiná-lo_ em os seus 'á
rios ~iodos e apontar-lhe as causas, que todo o movimento de ~~x
pansão de nossas populações tem sicto em qíreção do oe.ste; ~e_rta- i 
nista, por consequência. • · ~ 

Os fatos confirmarão a tese? Sim, confirmam-n'a, a despei-
to de tratar-se de trabalho escrito em 1920. · • • .- · 
8) Na segunda parte, onde. com m'uita penetra?ão, ··iit~a- as 
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~--1>ara que se forme uma idéiaSobrê" o trabalho intensõ-:que,-
·tlia. a dia, se opera nêsse sentido, basta se afirme que a ,.;Répú
blica Argentina, afÓra inúmeras outras, já emprestadas, vem de 
acrescer novas e preciosas colaborações visando, já agora, a· in
tensificar o intercambio cultural com o Brasil. Por lei de seu 
Congresso. projeto de Miguel Angel Cárcano, foi · instituído um 
prêmio áquele dentre os publicistas portenhos que escrever a 
melhor obra sôbre o nosso país. Não cessaram aí as suas inicia
tivas. Por intermédio do seu Ministério de Justiça e Instntção 
Pública, fundou a nação amiga uma "Biblioteca de Autores Bra
sileiros", traduzidos para o castelhano, sob a segura orientação 
de Ricardo l,;vene, figura de escól da inteletualidade ar
gentina. 

A série foi inaugurada com a tradução da "História da 
Civilização Brasileira; de Pedro Calmon. Seguiu-se-lhe "Evolu
ção do Povo Brasileiro", de Oliveira Viana. 

Estas obras foram, elegantemente, vertidas para o e~pa
nhol po ulio E. Payró. 

o .de Oliveira Viana prefaciou-o Rodolpho Rivaroza, 
cujo óct ~ aniverssario foi, há pouco, celebrado no Brasil 
por um ssp1 ·conjunta das n ossas associações culturais. Com 

· feito, n ·uem melhor do que êste festejado observador do 
mundo ar entiJ.10 - -que o tem examinado á luz da história. da 
sOciologia e do direito - para diz~r do valor da obra do nosso 
patricia, Um e outro conhecedores profundos das causas de sua 
terra, ambos historiadores, ambos sociólogos, ambos constitu
cionalistas. 

l!;' de ver~ a maneira por que o publicista argentino se j 
dirige ao pensador brasileiro, rendendo as mais justas e signi
ficativas. homenagens ' 'a su talento, a su labor científico, a su 1

1 dedicación especial en penetrar. en lo más recóndito de la vida 
de su pueblQ en evolución". 1 

Para continuaç~o 
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...-pe gyrp z Q '!'i C li.ZAR 1 1 *l(A. 
Um raciocínio seguro sôbre a hora atual demonstra, em li

nhas claras, o espetáculo admirável que a América oferece aos 
. demais continentes. Norteando os seus propósitos por altanados 
ideais, ela cria para si uma situação privilegiada, excepcional 

·em face do mundo. 
Multiplicam-se entre QP americanos as iniciativas em fa

vor da paz. Pro<Mia-se um movimento intenso, extraordinaria
mente construtivo, em prol da harmonia contir..ental. Em torno r 
de tais anseios, giram as nossas realizações. 

Em outras plagas, os paises se unem, por via de regra, pa- 1 

ra a obra da destruição. Suspeitas, ambições, rivalidades, cor
rompem, desgraçadamente, os fundamentos de sua política ex
t erna. Vivem num ambiente de irritações e ameaças constantes. 
Daí as surpresas e desilusões a que estão sujeitos. 

· Separam-lhes velhos ódios. Sentimentos novos nos apro
ximam. A nossa política internacional, convenhamos, não é a do 
desespero, mas a da confiança; não é a do egOismo, mas a do 
bem comum; não é a da mentira, mas a da verdade; não é a do 
receio, mas a da segurança; não é, afinal de contas, a da guer
ra, mas a da paz. 

· Aos poucos, vamos colhendo os frutos deste sadio con-
graç~ento de interêsses e ideais. _ 

Aspirando embora a uma estavel situação de tranquilida
de, nós, os que anhelamos pela comunhão americana, não nos 
deix&pl.OS arrastar pelo egoísmo. esterilizante, pelas atitudes iso
ladas;'·Bem ao revés. Os nosms ·sentimentos são mais altos, mais 
humanos. Não esquecemos, nem desprezamos os interêsses de 
outras nacionalidades, não prescindimos dê sua colaboração e 
amizade, por isso que nos dominam os princípios cristãos que 

· apregoam a harmonia dos povos e a fraternidade entre os ho
. me11s. Com a união americana, temos, unicamente, em vista di

tar . ao mundo, abalado por augúrios tragicos, uma lição edifi
cante, mostrando-lhe o quanto, na idade hodierna, lhe serão fu
nest as as eonsequências de uma conflagração universal. 

De todos os rincões do continente estrugem aplausos a es
ta obra <gigantesca de confraternização. Não bastam, para . a 
concretização de tais anhelos, as conferências de paz, as apro
ximacões momentaneas de presidentes, as promessas, os apara
t os: é preciso muito mais. Felizmente, assim o têem entendido •· 
os povos americanos, ao extender entre si, .de varias modos, uma 
vasta rede de cooperação e solídari!ldade. ___ _ 
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L PTIOPOfiTO DA TRAUUCÇAO PARA O CAfTEtHANO 

DO LIVRO " EVOLUC~O DO ~ BRAfitEIRO ", DE 

OLIVEIRA VIANNA 

. ' 
..,. 

~u·.mARIO: I - PTJoroYi'1 '!~1 o ... _.,er icl'n~ • . I! - Evoluc':>o rlo novo br~si
leiro: A) Evolur-':1o n3 ~o~i8d'lne; B) Evol11cno d;q. R'cn; C} Evolur-':Jo o:-~ 
ÍK~tituicõe~ ryoÍitic~s . III- A fnlh1 de'~ue re reve~ti~~ o~ .OP~OF 
er-turto~ l~i-:torico~: ··.'~o !:'e erP)rP!.'!tnv:, ~ JH~Jor Ílli'JOrt'lnCi" !'O meio 
~oci"~l e '~O '1P.io !)hy~ico. IV~ O 11oderDo co:nceito ne E>voluç~o ~o
ci:I.l . 
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