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1: RAÇA E PSYCHOLO
GIA DIFFERENCIAL 

-
Porteus and Babcock 

- Tempcrammt a11d Ra.
ce; Boston, 19..!6. 

1, ·Quanto mais vamos penetran-
.. do a trama cómplexa dos problt:

mas raciaes, mais nos vamos con
venceodo de que o problema eth
nico da Europa é irresoluvd . 
Quando um investigador con
stróe, sobre dados ngorosamcntc 
colhidos, uma certa theoria cx
pncativa, para logo um outro inc 
vestigador, operando com o mcs-

; mo rigor, colhe dados e chega a 
c conclusões que .destróem inteira
., mente esta theoria. Tem-se a im
. pressão de um terreno de dunas 

em movimootq, r,m que os pon
tos de referencia se deslocam 

· cootlinuamente e desorientam o 
observador. E' a impressão que 
se tem em muitos passos da obra 
de Ripley, que é dassica, em mui
tíssimos da obra recente de Pit
tard (1924), mas principalmente 
em quase todos da obra rocen
tissima de Franz Haokins ( Tlu 
raciol bas'-r of Cfvili::a.tio:~; 
New York, 1926), de que eu di
rei ainda aos leitores, porque ~ 
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.realmente das ma.is oota v eis. . , ·-
Tudo ali é confuso, contradi- I · Ofilleira. 'T"JHH\ J 

çtorio, em9araçante: a historia 1 - • s •• • -
das raçast ~ -~gr~phill; das ra-
ça<:S, - a·~~ raças, n· 
psychologia das raças, a biologia 

- das raças. Mesmo em relação ás 
pesquizas puramente anthropo
metricas não se póde dizer que 
hajam chegado a conclusões defi
nitivas e immodificaveis sebre a 
verdadeira caracterização anthro
pologica dos varios grupos ethni
cos ali existentes. No tocante á 
biologia dos cruzamentos e ás leis 
que os regem, nem é bom falar : 
tudo o que se tem. feito ali me 
dá a impressão de contingcmte e 
,!)rovisorio. • 

Os problemas da raça, as leis 
que regem a sua ·biologia, a sua 
psychologia c sua ·historia - é 
minha convicção .cada vez mai> 
forte - só poderão encontrar so· 
lução na America. Se La-pougc, 
ou Ammon, ou W oltmann, en
vez ~ operarem sobre materíaes 
europeus, operassem sobre mate
·riaes americanos, as suas · con· 

· strucções theoricas, hoje tão fa
cilmente desmootaveis, teriam 
certamente outra solidez e · ou
tra duração. 

E' que a America, tanto a po 
sul como a do norte, é hoje o 
çampo de conver~encia de todas 

· as raças ·do globo; brancos da 
Europa : -m<X1góes da Asia ; nc
jlros- ."da A f rica; malaios da 
Oceania .. · Os phenomenos ethni
<:os têm, por isso·, neste lado do 
mundo uma visibilidade meridia
na - e podem ser observados 
mesmo a o~hos desarmados. Es::' 
pecialmente os phenomcnos de 
ada'Jltação racial, de biologia dos 
cruzamentos e de .psycbologia dif
ferencial mostr;;.m-se na .-\merica 
5em nenhuma daquellas obscuri
dades que, no velho mundo, dif
ficultam e tomam mClimo impos
siveis a observação e o trabalho 
das pesquizas. 

Os americanos do norte, com o 
seu admiravel senso realistico dos 
•problemas, comprehenderam isto á 
maravilha - e o esforço que es
tão desenvolvo:1do nestes campos 
de estudos é simplesmente prodi
gioso. Ha trabalhos de observa
ção; ha trabalhos de pesquizas ; 
ha )rabal·hos de experiencia - to
dos caracteristicamente america-
~~~1A...-..tl'l4to~.a-nata~.L ... ~ 
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tos de referencta se deslocam existir, mas pela sua incapacida
, contúnuammte e desorientam o lc de se deixar absolver pela 

observador. E' a impressão que massa nacional - qualidade que 
se tem em muitos passos da obra elle revela de modo quase ag

. de Ripley, que é dassica, em mui- gressivo no Hawai, segundo os 
tissimos da obra recente de Pít- dois autores citados, e que, pen-

. ia.rd (I9Z4), mas principalmente so, ha de revelar em qualque~ 
em quase todos da obra recen- parte, onde se fixe. O jaQone:r. ~ 
tissima de Franz Hankins (T!se como o enxofre: insoluve1. E é 
radal ba.s;s o f Cfvüi.::atio:~; este~ ponto mais dêh<:ado do seq 
New York, 1926), de que eu di- problema immigratorio, aqui co
rei ainda aos leitores, porque ~ mo em qualquer outro ponto do 
.realmente das ma.is ootaveis. globo. 

Tudo ali é confuso, contradi- Ofí"lleira 
çtorio, emàaraçante: a historia l-....:::!:=~!!!!•t:::!!!!!*===:-J 
das raçasL~ :YfEPhia_, das ra-

-'Ç&t!, - a ·"''J~· !11Ç&I!It ·w ' 
. psychologia das raças, a biologia 
- das raças. Mesmo em relação ás 

pesquizas puramente anthropo
metricas não se opód.e dizer que 
-hajam chegado a conclusões defi
oitivas e im!nodificaveis sebre a 
verdadeira caracterização anthro
pologica dos varios grupos ethni
cos ali existentes. No tocante á 
biologia dos cruzamentos c ás leis 
que os regem, nem é bom falar : 
tudo o que se tem. feito ali me 
dá a. i~pressão de cQI.ltin~aQte e 

JPrOVISOTIO. ' 
Os problemas da raça, as leis 

que regem a sua biologia, a sua 
psychologia c sua ·historia - é 
minha convicção .cada vez rnab 
forte - só poderão encontrar so
lução na America. Se La-pouge, 
ou Ammon, ou W oltmann, en
vez ~ operarem . Sobre matcríaes 
europeus, operassem sobre mate-

,. ·riaes americanos, as suas · con
. strucç{)es theoricas, hoje tão fa

dlmente desmootaveis, t~riam 
certamente outra solidez e ou
tra duração. 

E' <tue a America, tanto a po 
sul como a do norte, é hoje o 
(;ampo de conver~en<:ia de todas 

· as raças ·do globo: brancos da 
Europa: ~mongóes da Asia ; nc
JZros- ."da Africa ;· malaios da 

. Oceania .. · Os phenomenos ethni
<:os têm, por isso·, neste lado do 
mundo uma visibilidade meridia
na - e podem ser observados 
mesmo a olhos desarmados. Es::' 
pecialmente os phenomenos de 
ada1>tac;ão ra<:ial, de biologia dos 
cruzamentos e de -psycbologia dif
ferencial mostram-se nà America 
-sem nenhuma daquellas obscuri
dades qué, no velho mundo, dif
ficultam e tomam mesmo impos
síveis a observação e o trabalho 
das pesquizas. 

Os americanos do norte, com o 
seu admiravel senso realistico dos 
•problemas, comprehenderam isto á 
maravilha - e o esforço que es
tão desenvolvCCldo nestes <:ampos 
de estudos é simplesmente prodi
gioso. Ha trabalhos de observa
ção; ha trabalhos de pesquizas; 
ha )rabal'hos de experiencia - to
dos caracteristicamente america
nos, pelo metnodo, pelo espírito, 
pela audacia das conclusões. Os 
trabalhos compana.tivos sobre u 
negro, o índio e os seus mestiços 
são! ~orno era d~ prever, nume
rostsstmos. 

Onde, porém, elles têm a ex
cellencia e nada do que se tem 
feito na Europa se lhes púcl, 
comparar é nos estudos e pesqui
zas sobre psychologia differencial 
das raças. Neste ponto, são até 
agora irtexcediveis pelo rigor 
scientifico dos trabalhos· e pelo 
volume da obra realizada Exem
plo disto é o volume escripto a 
duas pennas por Porteus e Bab
<:ock - TemperOtJiefiJ attd rou. 

O campo de estudos dos dois 
anthropologistas é o Hawai -
onde a. primitiva população de ra
ça polynezio-malaia se costra 
ainda ao lado dos modernos co
lonos, uns de orig,em aryana 
(portuguezes, hespanhóes, anglo
saxões), outros de origem asia
tica (japonezes e chiaezes). Es
te facto torna, ~egundo os dois 
autores, o Hawai um dos mais 
admiraveis ceptrps de estudo11 de 

:1.%-hõ~~ .. -~ 
rapte dois ennos, realizarem ali 
$0"'bre malaios, portuguezes, hes
panhóes, anglo-americanos, japo
nezes, chi:lezes e m~stiços respe
ctivos, uma serie de pesquizas 
psychometricas, feitas pelo m~tho
do -dos tests de Binet e outros, no 
:Sentido de apurarem os indió:es 
mentaes dessa,s . diversas raças c 
grupos ethnicos ali fixados. Os 
resultados obtidos são expressos 
em a:raplúcos e quadros estatísti
cos, cçmpostos com aquella ma
neira suggestiva de que os ame
ricanos parecem ter o segredo. 

Sente-se . ~ue o pensamento 
w:~tral dos autores é pôrem em 
!pratos limpo8o o problema da su
·perioridade ou inferioridade das 
duas raças amarellas, especial-· 
mente a japoneza. Estudadas 
scientificamente, pelo ,processo 
psy<:hometrico dos tests, como se 
compettatn ellas, como se com
lporta especialmente a japoneza, 
em <:onfronto com as raças arya
nas, csp~cialmente a anglo-saxo-
nia? · 

Eis o que Porteus e Babcock 
se pro-puzeram a esclarecer. P01s 
bem; a conclusão a que elles <:he
gam vae ser desconcertante para 
muita gtrtte, como - confesso-o 
· >incet:amente ;;..D foi nara mim. 
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Typos de 
intellígencia 

• 
(Fragmento de um capitulo) 

Ha varias dassifi.cações de , ty
P<>s de intelligenc~. Ha veJba 
classificação · de ·P•t .H.a. -~ 
classificaçjíO.r de . W11nat. Ha · 
classificação · de Binet; · hr 
Houssay; ha .a de Pa;uthan i 
de Ostwalq.,JI!i~ :Wecbniàttatf. 
Dessat· cUifdBicaÇões 
zer o tJ.Ul!·J..Í • -ilissemos 
fkac;ões dl! 
11CJ1h~ 
nhuma 

R.J / ~ 1 ~ -+ -i~ d-6 ' 
' 

.é ·ser diff~epte 1.t ~~
desagrada(. .• ~· ~uq ~~
.te tem~meato- riJiliefen· 

tam a base sob!T, qtie as fàculda
des creadoras e innovadoras des
te ' typo sup~ior de intelligencia 
se apoiam PZ"'}: se revelarem em 
toda a sua força e em toda a 
sua plenitude. · Sem ellas, real·· 
mente, todos esses dons d-e 
Ot'iginaiM:Jade intellectual f-icariam ~~-'4eita 
obscurecidos - e o ge!Ho crea· 
dor, cerceaKio pela timidez, pas
caria . a retrilhar - eomo os ' ou
tros" - os caminhos já bàtidos 
da Rotina. 

O segundo typo intellecrual 
possue uma intt~ltigencja tão ccm
prehensiva, talvez, como o primei• 
ro, mas já sem essa robusta ori
ginalidade de concepção e ess-es 
dons poderosos de associação, 
peculiares aos innovadc'l'es. São 
Os chamados "homens de talen
to". SUes é que realizam, elll to
dos · os seus detalhts, as graiK!es 
:déas, conce!Yidas !Pelos indnclduos 
uo primeiro typo, e as retocam, 
e as ape!'fei~am. Não descobri
t'Qm a 1'ei dá . gravitação, mais sou-
6era.m · d'iáttzi.r desta ·lei uma- se
rie • de Outras l~ · secundai"ias. 
N'to . concebel'am.t a · theoria da 

lU\\IDNlQn 

mais 
mais -·calcada 

servação ~lar • ....O 
sificador· de J:.a'POug"e -i o 
Sjinalidade e aa. . força da cenda. Dahi· quatrQ. .. typos 
telUgencia : j:Js gerNoS ; os 
tes ; os med1occes ; os estupi~-. 

p primeiro: typo - o 
ni.os - é o dos homens 
do senso da innovac;ão, os 
dores, ·os inventores. • São 
"<iriginators" de Ga!ton, os 
figuram acima da classe G 
sua classificação. 

6011-beram extrair 
uma. · mult;dão 
l!l1mii.MJltea 

Ou sejam productos de 
"variação biologica ", comó quer 
Ellwood, ou de tu~a "muta~ ... 
como querem Edwtn Conk-Jirt ~~li:nteil' - ·• :: · · · 
Cu~no~ ou repre$entem u.111a;, Mf~~ .:títuid~~e 
cahzaçao do poder .psychtco , co- · · · · · 
mo na formosa dcfinic;~ de Lest 
Ward, .estes ty.pos exeepeionaes 
sáem das matr-izes da · Natu~ 
e é a hereditariedade que ·.~s · ~
tructura e modela. Elles ·é · <ílfe 
nos dão, a nós hQmens apenas 
intelligentes, aquella ·e ,mesmá 
impressão que Ribot ·sentiu (;ic:an
te de Spencer - a impressão·· d~ 
serem 'di:flferentes de nós, de ~t 
rem "homens de uma outra fa-
milia", · 

Por uma par-ticu!ar.kla,de qua1-
quer do chimismo dos seus 
tros Ide activ-idáde neurica, 
possuem -um sentido dás 
des ambiontes mais viw 
os oll'tros homens, uma f 
associativa mais prompta, 
comprehensiva no descobrir 
tas cor~elações ou 
certas a.fJinidades, que 
haviam escaopadD á inte 
das maioriaa e me!lmo. á 
genda d~s -elites. São · eSDim .... tM 
como que dotados de uma 
teriosa. intuição divinatoria e 
cu.jo ·ácume penetra mais fundo 
llfo, QUI! '0 dos, seus contempbra-
,eos nas . '\'~H; · subt~~· 
ou gb . 6116, dá N,a.tur~. 

QOfloecf:"ettt_o,; ~ ~=t·~; 

novas 
theor.iat- scientrf~u~ tf~~ 
colas de arte, .os ~ 
bricl:ares no mundo 
da Chimica ou . da 
dos perAiJcem a este 
tal -. ·e são elles os 
de bodas as formas de 
so, os creadores de toda 
zatão. 

Este t}'lpo mental não se 
cteriza apenas pelas suas ~-
la-res capacidades õe comp'reh~ 
são original e original creaçã,o: 
essas capacidades deve asBQCiar 
tambem um temperamento . todo 
es.pecial, rko de independeoda. 
int~idez e audada - por.que. 
como já observava Bourget, "ser 
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M MOMENTO 
PARA A RAÇA ,NEGRA 

Reapparece 
gresso um 

e avulta no Con• 
antigo ·debate 

Sobre o projecto que visa prohibir a emigração do 
negro "yankee" para o Brasil,. opinam: Olivei· 
ra Vianna, Clovis Bev ilacqua, Afranio Peixoto e 
Teixeira Mendes 

A raça n~gra, caçada nos aspcros do
lninios africanos e embarcada para a 
então pobsante colonia portugueza, que 
era o Brasil, - após concorrer com seu 
tsforço para a nossa prosperidade ma· 
taial c constituir-se um dos alicerce~ 
da fcrmação ethnica nacional ; depoiE 
de se fundir . na nacionalidade, empres· 
tando-lhc seus formidaveis attributos 
de res1stencia c se lhe impor na vida 
política através de lances de bravura. 
em epi&odios bellico:t, quando o paiz se 
encaminhava para a independencia, 

cqua, · mestre preclaro de Direito, es
pírito culto e equilibrado, que começa 
con~iderando injusto e odioso um pro
jecto que tendesse a fixar oem lei Ulllll 
excepção de tal feitio. 

Seu parecer contesta as affirmaçõcs 
do sr. Oliveira Viannà. Affirma a 

de vez em "tez, u~ ~ar.r 1 ........ . 
em que os campeões s~ 

ora no terreno imbrjncado 
do direito, esclarecendo e. avivanrlc 
obscuridades legislativas, ora no campc 
da historia. ~ 

Embora resultem indefinidas e Ím · 
profiquas todas es"as escaramuças em 
que ~e affirmam e negam os direitos 
e excell~ncias da raça negra,. despertan, 
sempre viYO interesse. 

Um debate notavel foi o que se ve
'reficou, ha tempo, no Parlj.mcnto. 
Correu, cdcre, a nova de que se cuida· 
va, no> Estados Uni<)os, de enviar pa
ra as grandes zonas vagas, sobretudc 
do norte brasileiro, as formidavcis 
mas;as de negros accumulados naquel
;)e !1.Úz, mais e mais avolumadas pela 
separação que o preconceito de côr ahi 
impõe aos filhos de Cham. Essa nova 
coincidiu com a acquisição de latos ter
ritorios nos interiores uberrimos da 
Ama:zonia, projectada por poderosm 
capitalistas norte-americanos .. 

O deputado Fidelis Reis. na Camara 
do projecto que visa vedar 
de emigrantes negros no 

Atnuuo · Peixoto 
·<· 

arasil. deu actualidade ao problem~, 
que <.lata de 1921, ·quando foi ventilado 
ptlo.; srs . Cincinato Braga e Andradt 
'Bezerra. ~o iútuito de ·apresentar aL· 
guns landos qoe· e&tabecem a questão 
IClll linhah claras, o sr: Fidelis Reis. 
dirigiu questionarias a ' algumas da1 
mais representativas t:nentalidades bra. 
sileiras, do que resultou um feixe de 
pareceres de todo ponto interessa~'tcs. 

Parecer do sr. 
Vianna 

Oliveira· 

O &r . Oliveira V1anna, que apõs a 
publicação de seu consciencio&o traba · 
lho sobre - . " População meridional 'do 
Brasil" - é considerado autoridade 
1m assumptos dessa natureza, declarou. 

radicalmente contrario á emigração 
a ~o correr da justificação qu( 

~xpe : ldt•. expressa em termos de mar· 
:ante nitidez, opina pela inferioridad~ 
do ne1;ro como elemento ethnico . 

( 'onsidera 'nociva, mesmo, a interfe-

Clo,·is Bevilaqua 

egualdade de coefficiente crilTiinal en, 
tre as raças branca c negra, ilSSÍrn 
como a equivalencia de capacidade 
mental. Cita os mestiços QUe avulta
ram ua literatura e na sciencia brasi-
ldras: Caldas Barbosa, 
Dias, Valentim Magalhães, André 
bouças, Tobias Barreto, J o3 f. do 
trocinio. Cruz c Souza. .\dduz 
niões valiosas de Oliveira Lima c 
esclarecidos estudioEOs estrangeiros. 

Clovis BevilacQua termina seu sub
stancioso parecer, todo elle versando 
equivalencia ethnica do negro e 
branco, opinando positivamente contra 
qualquer medida em desfavor da raça 
negra. 

Parecer do dr. Afranio 
Peixoto 

O vigoroso pensador · das "Parabo
las" considera fatal, embora · en1 íu~ 
t.J.tro remoto •• a "bom~~ 
;tfiaua O&Wl "-·fJDQ..ü . lf : , 
o preconceito de cô1 
juizo não h a raças 
nas", ou "senhoras", e <raÇas· "bar
haras", "grosseiras". "escravas", mas 
unicamente raças incultas c civilisa
das. 

Até ahi, bem. A seguir, porém, o 
>cientbta divaga c excede-se. Attri
bue á mestiçagem muitos dos males 
nacionaes. :\ proposito da immigra
ção dos negros norte americanos, ma-
nifesta-se contra e diz: "Quantos 

seculos serão precisos para depurar-.st: 
todo esse mascavo humano? Teremos 
albumina bastante para depurar toda. 
essa c:>coria ,. ? · 

'l'ern1inll-• · &~pós , subindo d~ chave até 
ao patf}e,tico : "Pois bem I Ainda com 
as :Jrmas na mão, não, não e não ! 
Deus nos acuda, se é bra~ileiro"! 

Conceitos do dr. Teixeira 
Mendes 

O sr. Teixeira Mendes, representan· 
te do pos~tivismo ns Brasil, estende
se em considerações calcadas, corno é 
natural, sobre a doutrina de qu-e é 
apostolo. 

!\pós uma larga ' série de pondera
ções tão exactas quanto generosas, o 
chefe da Egreja Positivista, no Rio, 
diz, trataato de projecto Que vedaria 
a immigração dos negros norte ameri
canos: "Semelhante projecto não po
dia sequer ter sido acceito pelo pre
sidente da Camara dos Deputados; 
nem es~a Camara poderia ter julgado 
obj ecto de t9elibcração tal monstruosi
dade, porque se trata de um projecto 
"deshumano", e tudo oue é deshuma
no constitue um ataqne. dirccto ao re-
gimen republicano, e é~ portanto, ···
ccnstitucioiTa!". 

l"ncia dess;r raça ' na formação da na·~· . -- . . 
d t nalir':l.de. s. s. está em que •'a per- Conforme se mfere da hgetra sum~ 

:t' t:Ha:;t•m dos mestiços inferiores é mu.la d.os p;:receres apresentados s?bre 
ui to ra~de na massa dos cruzados·\ a . 11"!111:ngraçao negra Jl!l~a o Brastl, o 

.d h g " 100 1 t t 1 d1ss1dto s~ encontra mtld:lmeptc esta· 
, 0 ra 1,!;_?, _e n~gro; ~~ . mu a os, .a- ,belecidQ. Ha Qs gus...:abcrtamsnte re-
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da formação ethnica 
de se fundir . na nacionalidade, emprcs· 
tando- lhe seus formidaveis attributos 
de reotstencia e se lhe impor na vida 
política através de lances de bravura . 
!:111 episodios bellico~. quando o paiz se 
enca minhava para a independencia, 
IIUSCjta, . de vez em Vez, DO ~~~~ 
ou ·la naorenaa~··· . · 

e contendas 
em que os campeões se 

ora no terreno imbrjncado 
do direito, escla recendo e. avivandc 
obscuridades legislativas, ora no campc 
da historia . ~ 

Embora resultem indefinidas e ím · 
profiquas todas essas escaramuças em 
que >e .affirmam c negam os direitos 
e cxcellencias da raça negra, despertan. 
sempre vivo inte resse . 

Um debate notavd foi o que se ve
reficou, ha tempo, no Parljmento. 
Correu, cclcre, a nova de que se cuida
v;t. no> Estados Uniqos, de enviar pa
ra as grandes zonas va~~;as, sobretudc 
do norte brasileiro, as formidavcis 
mas3as de negros accurnulados naquel
;] e p,tiz, mais e mais avolumadas pela 
sepa ração que o preconceito de côr ahi 
impõe aos filhos de Cham. E ssa nova 
coincidiu com a acquisição de latos ter
ritorios nos inter iores uberrimos da 
Amazonia, proj ectada por poderoso~ 
capital ista> norte-americanos .. 

O deputado Fidelis Reis. na Camara 
a proposito do projecto que visa vedar 
J. en trada de emigrantes negros no 

Alrauio~Peixoto 

arasil. deu attualidade ao problema:, 
que data de 1921, · quando foi ventilado 
ptlo.,; srs . Cincinato Braga e Andradt 
IB5erra . ~o iútuito de ·apresentar aL
guns landos que · e&tabecem a questão 
~ linhas claras, o sr: Fidelis Reis. 
dirigiu questionarias a ' algumas da1 
m ais representativas J11entalidades bra. 
s ileiras, do que resultou um feixe de 
p areceres de todo ponto interessa1/'tcs. 

Parecer do sr. 
Vianna 

Oliveira· 

O ;: . Olivei ra \'1an na, que a pôs a 
Jlublicação de seu consciencio;o traba
lho sobre - . " População meridional ' do 
Brasi l " - é considerado autoridade 
~m assumptos dessa natureza, declarou. 

radicalmente contrario á emigração 
a ~o correr da justificação quf 

rxpe:t de. n:pressa em termos de mar-
:antc nitidez, opina pela inferioridad( 
do ne;;ro como elemento ethnico. 

('ntl>idera "nociva, mesmo, a interfe-

Glol'is Bevilaqua 

egualdade de cocfficiente cril11inal en, 
tr·e a s raças branca c negra, <J SsiÍn 
como a equivalencia de capacidade 
ment a l. Cita os mestiços QUe avulta
ram na literatura e na sciencia brasi
leiras: Caldas Barbosa, Gonçalves 
Dias. Valentim Magalhães , André 
bouças, Tobias Barreto, J o1f. do 
trocinio . Cruz c Souza. .\dduz 
niões valiosas de Oliveira Lima c 
esclarecidos e>tudiosos estrangeiros . 

Clovis Bevilacqua termina seu sub
stancioso parecer, todo elle versando a 
equivalencia ethnica do negro e do 
branco, opinando positivamente contra 
qualquer medida em desfavor da raça 
negra. 

Parecer do dr. Afranio 
Peixoto 

O vigoroso pensador das 
las" considera fatal, embo1 
t}Jro remoto •• a "ho:;~ 
tfíaAa.-nwn ~ .t DQ...t . . 
o preconceito ;{; côr, em thês.e 
juizo não ha raças "eleitas", 
nas", ou "senhoras", e oraças 
baras " . "grosseiras". " escravas", mas 
unicamente raças incultas e civilisa
das. 

Âté ahi, bem . . ll,. seguir. porém, o 
scienti~ta divaga e excede-se. Attri
bue á mest içagem muitos dos males 
nacionaes . A proposito da immigra
ção dos negros norte americanos, ma-
nifesta-se contra e diz : "Quantos 

seculos serão precisos para depurar-.st: 
todo esse mascavo humano? Teremos 
album ina bastante para d~pura r toda. 
essa escoria,. ? 

'fenpina.· ·te pó:. , subindo de chave até 
ao pat!J.e;tico: "Pois bem I Ainda com 
as ;Jrmas na mão, não, não e não! 
Deus nos acuda , se é b ra~ ileiro 1'! 

Co~ceitos do dr. Teixeira 
Mendes 

O sr. Teix eira Mendes, representan
te do posit ivismo ns Brasil, estende
se em considerações calcadas, como é 
natura l, s obre a d outrina de qu-e é 
apostolo . 

Após uma í::t rga · série de pondera
ções tão exactas quanto generosas , o 
chefe da Egreja Positivista, no Rio, 
diz, tratante de projecto f! üe vedaria 
a immigração do s negros norte ameri
canos: "Semelhante projecto não po
dia sequer ter sido :acceito pelo pre
sidente da Camara dos Deputados; 
nem es~a Camara poderia ter julgado 
obj ecto de ~eliberação tal monstruosi
dade, porque se trata de um projecto 
"deshumano", e tudo que é deshuma
no constitue um ·ataqne dirccto ao r e
gimen republicano. c é._ portanto, '"il
constitucional". 

f'n( ia d ess<.~ raça ' na formação da na·~· . -- . . 
c i tnalir~a.dc. S. s. está em que •' a p~.:r- Conforme se mfere da hge1ra sum-
rc'lta:;:;.:m dos mestiços inferiores ,: mula d_os p-:receres apresentados s?bre 
muito gra;,;de na · massa dos cruzados·\ a. lt~~lgraçao negra P?-~a o Brastl, o 
~o branco e negro ; em 100 mulatos tal- dissJ~Io s ~ . encontra mt!d:tmmtc esta-

lo "I" · 1 t ' 't brlec1do. H a os que :a ocrtamente re-v ez seJam e emen os aprovet a- 11 · • 
, is r t · : · d d . 90 • ]• ._ pc em o negro CCI110 elemento mfertor 

' <' · ~ ets a socte a e • os · res e nocivo á foraJaç5.o da nadonaHdade; 
~anlt' ~ao _um peso mor~o. comp~sto ele ha os qu e julgam efficientc e proprio 
ImJ;lrf'g rrssJV05, de ab'.'lJcos, de 1111pul- 0 concurso dos mesmos . ' 
.s1 vo;; , de .. desharmomzados ", de tur - Estamos como semore estivemos, 
hul rntos. r . em grande parte, de crimi- em todo ~onto, com os ·ultimos . 
uosos organicos ". O juizo do sr. Oliveira Vianna, ha -

Pro .. rguindo, o sr . Oliveira Viam. a , seadÓ em convicções scientificas qu~ 
,em al)on o de seu conceito, organiza pa· constitu~u. legif1mJmen'ce l.he pertf'n
rallel n:; en tre o negro legitimo, o hot- ce; os afoitos nonto> de vista do sr. 
tentou• rude, e o sa :11.ão puro da Pome- :~ franio P eixotÕ, de outr.t) lado, accei
rania. Nesse cotejo, que o escripto1 tam-se como resultantes theorkos : 
LOn ,id~ ra um extremo confronto. o ma - julgamos , entretanto, QU ~ o negro f. 
:11.im0 contraste. a ttribue áquelle a me· um elemento de onulentas aptidões 
ra hrutalidade rugenica, a absencia dt physicas c maraes c que a immigração 
boro f undo tra nsmissível. e a rste um do . mesmo. ainda que em alta escala, 
·· qua ntum ·· f ecundissimo de q:cellen- n ~to poderia influ~r a P?nto de modj_fi
tcs attributos . car nosso caracter ethmco . Os recetos 

T H m ÍJn considerando impatriotica e J a esse re s ~eito, afiguram-se-nos de 
crimin0sa qualque r iniciativa no sen - lc;>do_ ponto mfundados quando o Br~
t idu d<> f acultar a intromissão de novo" s~~. JOVcn ·.c. capaz. ·na ph~e das asst-
10çns negros no Brasil. m!lações mtensas, n~cesslta de ele-

. mrntos abund,antcs QUe lhe apressem a 
dr. Clovis Bevi· constitllic;iio. . . 

As grandes 1nassa s de unmJ>irantes 
lacqua negro~, ao invés de ~e constituírem em 

el-ementos de retardamc_llto e- qesprdem 
ethnica • . 11ctuaria. assimi.li!da ; e , tr~
íormada, como um factor de ~-nqgi[ .e 

de vista, excessivamente 
s r. Oliveira Vianna, sue

. o !Jllrecer do dr. Clovis Bev~la- progresso . . 
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OBLEMA DO NORDESTE 
:r 

:h. Ildefoftle Albano, ilktstre depu-
pelo CearA tenho em mio, por ollse
de . aua amabilidade, um volume e 
•equeuaa monograp~ eatas versasa
. l'«iulff'a'"' C~,_. e a Cuhwr• 

tlb mesmo JZ.cMlo, e aqueDe 
, Z.roblnM RC'IIltJr do tuJn1a.. 
todos de maior interesse para 

procuram ...._....._.coisa deata 
egiio fec:uncla. e. braq. que é o .... 

cearense, o:ocJe 'rivem u gentes Dlais 
e in~ da aoesa terra, e ele 
t&n nHo para tedo ·o paiz, especial

para' .o . 81Wle, a llllli• poderosa cor
de ccdoaiaqio lacioaal elos aeaaoa 

ravamoa ver am deserto eterno ondulavam 
searas de trigo dourado. 

Perguutamos se estes exemplos aio dio 
direito a c:ollcluir que os homens podem 
~iaauir qualquer deserto 'l Vimos trana
f4rmal'-le;utos desertos em c:aiJIPOI fla
rtácwoe. -.fmoa. taates Mmens que, .. 
Dtelhor peuavam, mais e'aet-rieamea&e 
aciam. vencerem. ·o dominat'em on4u ~ 
ateiu e tenenos rochosot, ~ apréàde
IQOS a n-. illclinar perallte o facto, ea.
tOlUlclo o fmnno tio novo ev..,.e!JM: H&. 
ha desertor 

lifio I no aenti<J+ ~r da pála!ra, :~ 
hat deserto. :Digam o que qUherem a sa.
pmtiçio e a jpaoruaei~ Nate aundo 
c:aea:do ,or Deus-. não Ja& lefl&f C4lllde~ 
do á esterilidade. O.Iquer )lbntCJ de t.u· 
ra póde ..- 1úilbeG; n alo • to.-, a 
cult.a. é da IJ1701)ill lumalla ... 

Diante. disto, diaate destas ,.Javras de 
força e ele trfumJJa~. ·dlaatle ,_.. ....,. 
a& DOVct, cplC ~dlra 4ale • Jdf .. ÕCIIW-r ar . ' ' ,._, 3 
t.& ... ~ ~ -.uperuíçlo. ..... IICia e-
ID.fOpia ._, Ç~~Murai_. .. ..,.._, 
t:eo>;-P~ o dcstlrla ~. 

~laiada.'tllaii ., ... 
n • 0 ~ - • - · .. u - · I • ~ .-.e 4 

atrunram aos seus superiores, im
rro-e só ellas bastariam 
1um fn'sson de horror as 

~,t:,!a~flOS susceptíveis ás emoções 
~ · ffi!Riljl1,nfares da pi~dade. D~-nos 

as ~lsotographtas dos retlran
mulherc... crianças, todos OS· 

o f:ac i e~ do],..-o;,o da miseria e 
Veje t2aiiii!IP. · um:~. outra photo-

a piro:og:~e. <it- um campo de 
e é mais trag:ca I!.<:. sua lugubre 

ltibrsnecti= do ,.,,,. um recanto do inferno 
o ·de Doré. 

llft'!Y~ 
essu-..,1111111àdl,.... dá 
ehild CJ ~ ..,_.~es 
CGDl a. ta.r.p~ e ltepojj, 
pendencla.as preoeeupaçêSes politicas deixa
ram de ser os sertões e os seus problemas; 
a obsessio dominatrte pauou a ser as 
"couquúta fiheraes •elo lJIIIIr.o -•· 
Tlldo se resumi11 eJIII eopiat-, como um au-
tamatismo 4le lllypaotiz:ado, oe movimea-
toa politieos da Europa, u qitaçilea par-
liUlleBtaree inglezas, ou as vaniloqueneiM 
do liberallaru fraucez. o grande dever a r----------~~-----. 
grande rforia, a grande acção era pTélar a 
liberdade, organizar a liberdade, tlefendu 
a liberdadt;, numa terra unica, sob esse as
pecto no mundo, porque uma terra em qiUI 
a liberdade nunca foi atacada e da qual se 
poderia dizer o que dos &TOlOS lli11e 
Th. Releigh, de que sempre teve dema
siada liberdade e tambem demasiada in-
disciplina. 

Levámos quasi setenta annos a ver se 
podíamos fazer como os inglezes, como es
tamos ha quasi trinta a ver se podemos fa
zer como os americanos, porque .. aquillo, 
sim, é qut: é bonito ". 'fivemoa entie o 
constitucionalismo, o . parlameaiarismo, o 
Iibera:lismo, o federalisnut, cemo estamos 
tendo qora o soeialisme .-até, ela! céoal 
o anarchisme. E já os '-' espiritos adiaD.ta
dos" passeiam os aUtos gulosos pelos bal
cões do Briguie~, á proca de algo •t~evo 
sobre democracia-porque, segundo 1~ 
ram nas folhas, estão falaad.o muito dusa 
coi1a agora lá pela Europa ••• 

E' claro que por uma élile com uma 
formação menta!. ~ feitio, -es grandes 
;roblcmaa nacloaaes,- oe ....-~ 
t~•. do lttnrl• e ® 

pace 

ver Cclm é:lariri4CJà;: 
. que, nata hora- lhiprema 

biatoria, é o sa/lflri8ffUI, ~ o ifll#laiMdi.nn.o, 
é o tmalpl&abetÍ6111o, é o btmditismo, ~ o -
coronelismo, é e nltrapismo, é o federalil- !j .==o=;;;;;;;=:::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;= =-;;;;;;=--=>" 
mo, e não e ccmstitt~cionalisrrw, o parldr 
mentll,.istno, ou o liberalismo, os grandes 
problemas centraes, os sete grandes pro-
blemas estructuraes da nacionalidade. 

}á o impaludismo e o analphabetismo 
começam a ser atacados, nio propriamente 
pelo facto, mas pela propaganda das idéas, 
e é sempre bom recordar que a iniciativa 
da reacção contra essas duas pragas, das 
sete"-que nos assolam, partiu de outras 
classes, que não as classes que dirigem 
politicamente o paiz. 

Estas continuam ainda no culto dos seus 
velhos fetiches verbaes ; aiada aferem a 
solução dos nossos problemas mais obje-
ctivos e .rraticos, segundo o que ellas cha-[=======~-~---------. 
mam o espírito republicano ". Na dis
cussão do nosso Codigo do Trabalho, vor 
exemplo, ainda na Camara, esse " espirito 
republicano,. tem feito e dito coisas do 
arco da velha. Combatem-se taes ou taes 
medidas, ou contesta-se o direito do Es
tado de intervir na regulamentação das 
horas de trabalho das mulheres e crianças, 
nas relações contractuaes ·entre patrões e 
operarios, coisas . que os povos mais libe
raes do mundo, como o inglez, não r~ 
pugnam fazer, não -porque estas medidas 
ou estas intervenções não correspondam 
a nenhuma necessidade flacionol, ou a 
qualquer circumstancia particular do nosso 
povo, mas simplesmente porque, como já 
fez sentir o Sr. Borges de Medeiros, á 
sua bancada na Camara, estas medidu e 
intervenções não estão de accordo com o 

te nesta corrente renovadora, a diffunda 
pelo norte, e só assim terá preparado ao 
seu Estado a possibilidade daquella éra de 
fartura e opulencia, que entresonha com a 
irrigação do v alie do } aguaribe. Sem isto 
os seus reclamos são vozes que se perdem 
no deserto, e teremos todos nós que· assis
tir ainda, pelos tempos em fóra, ás mes· 
mas scenas dramaticu e punrentes, que 
S. Ex . nos descreve nos seus livros; ás 
mesmas procissões dantescas de retirantes, 
mordidos pelas soalheiras bravas, repu
gnantes nos seus andrajos de miseraveis, 
tropegos e roidos pela sêde e pela fome, 
réfugindo á calcinagem dos sertões pelo 
fogo implacavel. 

F. J. OLIVEIRA VIANNA. 

"espírito republicano". O criterio . da ~.J-----------------' util1dade collectiva, da necessidade ou da 
C011flenimci4 nacionol nio tem importan-
cia alguma ; o valor das disposições de-
pende de serem ou não concordantes com 
o "espirite ~epublicano ". E' este o 
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t cf- q't-

toudo lt lJmDO do DoYO evaagclbe 
ha de&ertor 

:N'ão I no senticf~ Ylltpr da paJatra, :~ 
4 deserto. Bigam o que qtiízerem a sa,. 
pel"stição e a jaltOt'accia. Nate .ando 
cceado ,or Deus, não lae le~ CQIIde~ 
do á esterilidade. Qualquer JjbntCJ de $U· 
ra póde 11«' uhliza.r.; se alo e for, a 
cull)a é da lll70Pie. lwmasta ... 

Diante disto. cfiaate destas ,.tavraa de 
força e de triumpl), dflaute .._ ~ 
Dlé. novct, 1p1e aflitflla filie • ài4J la cieselr-.r •• '' 1 

·• ' " 

tD .. , mas-apelfàs -.uperstic;lo. ipotàttcia e · 
IDJOpia 1-..n~~, ~ aatunl cpae .. Hrlltlllo
teo:-;-Por ~e o deserto~ ceahiiJe 
ainda.' t!MaL+l .. 

PDJ: 11* .~ ,..,.,...... • ~~ 

~~=.w.JiS-·--~-·••dt·•~i ti· . 
-~-

estupenda expansão colonizadora do 
vicentista a força de propulsão das 
misratorías estava na pletllora 

l da vitalidade, no fObreexcesso de 
u...~ ... -:. . accumuladas noS pequenos cen

irradiação. O movimento expan
das bandeiras era um desafogo, 
;bordamento, uma explosão por 
de exhuberancia vital. Os enxa-

eOolonizadDtoes, que se espalhavam 
todos ds quadrantes, para oéste, para 

para as minas, para os bellos 
sul, ou pela orilha meridional, 

~ 10 apparelhos de derivação, que 
pscarregavam os pequenos nucleos vi-

tistas da sua ;~lta potencialidade de
ographica. Eram esplendidas manifesta
e. de saude, de força, de vida daquella 
éíedade ·ciaNalheiresca e heroiea, talha
. ablla,asuDJi1nídades da epopéa. O mo-

. movimé.nto. ·colonizador dos cearen
~=.:1,~: r.azão de ser em outras 
as ,.:Esses sertanejos varonis 
Slr.:=~CIII.7 4isoersam-se. Não é 
:av a saa 

-ie uma dràmaticidade 
as visões do inferho nas 

Dante. Para esse eííeito 
preciso sinão esta côisa 

: . narrar. Bastou-lhe descre
exactidão o drama assombro-

a marcha dos flagellados atra
sectões em fogo. O autor tran

tambem varias cartas que os vi
das diversàs fregnezias cearen

onde affluiam os retirantes fa-

~~-~ente a~-
gover.llad"otes, te~aes. 
... yer-:se como oa ··aefti~ 

esses .,..,..,. JiíeltiMies dá noea terM, ea. 
ehimt o~ fte·tiripntes ~. 
Com a tacr.pudelrcla,. e depoi8 da iade.-
pendencfa,as preoccupac;ões políticas deixa-
ram de ser os sertões e os seus problemas ; 
a obsessão dominatrte pauou a ser as 
"conquista liheraes "do velbo -do. 
Tudo se re9WDi11 em eopiar, colll& um au-
tematismo ele bypaotizado, oe movimea-
tos politillos da Earopa, as a,itações par-
lameatares inglezas, ou as vaniloquenáaa 
do liberalisnw francez. o grande dever a r----~----------....., 
grande rloria, a grande acção era prégar a 
liberdade, organizar a liberdade, defender 
a liberdade, numa terra unica, sob esse
pecto DO mundo, porque uma terra em qUI' 
a liberdade nunca foi atacada e da qual se 
poderia dizer o que dos gregos diase 
Th. Releigh, de que sempre teve dema
siada liberdade e tambem demasiada in
disciplina. 

Levámos quasi setenta annos a ver se 
podiamos fazer como os inglezes, como es
tamos ha quasi trinta a ver se podemos fa
zer como os americanos, porque " aquillo, 
sim, é qu~ é bonito " • 'tivemos então o 
constitucionalismo, o parlameaiarismo, o 
liberalismo, o federalismo, como estamos 
tendo agora o socialism.G e-até, e& I céos I 
o anarchismo. E já os "espiritos adian!a
dos" passeiam os olhos gulosos pelos bal
cões do Briguie~. á proca de algo nuevo 
sobre democracia-porque, segundo le
ram nas folhas, estão falando muito dessa 
coisa agora lá pela Europa ••• 

E' claro que por uma élite com uma 
formação menta~ desee feitio, -es grandes 
problemas nacioaaes,- ee ·problemas da 
terra, do latmlew, e ® ~o'llo, 

a. lucidez 

comeC)&mos ver com 
vez maior, que, aesta hora 1111prema 
bistoria, é o sa~snw, é o impal.tlismo, 
é o analpàabetinto, é o bCUiditismo, é o 
t:oronelismo, é o sotrapismo, é o fetleralis- J ·7 
mo, e não o constifucionalisrrw, o pari. 
1nentsristno, ou o liberalismo, os grandes 
problemas centraes, os sete grandes pro-
blemas estructuraes da nacionalidade. 

Já o impaludismo e o analphabetismo 
começam a ser atacados, não propriamente 
pelo facto, mas pela propaganda das idéas, 
e é sempre bom recordar que a iniciativa 
da reacção contra essas duas pragas, das 
setc!'•que nos assolam, partiu de outras 
classes, que não as classes qne dirigem 
politicamente o paiz. 

Estas continuam ainda no culto dos seus 
velhos fetiches verbaes ; aiada aferem a 
solução dos nossos problemas mais obje-
ctivos e ,rraticos, segundo o que ellas cha-1======== = - --
mam o espírito republicano". Na dis-
cussão do !losso Codigo do Trabalho, vor te :nesta eorren~e re_novado/a, a diffunda 
exemplo, amda na Camara, esse " espírito pelo norte, e so ass1m tera preparado ao 
republicano" tem feito e dito coisas do seu Estado a possibilidade daquella éra de 
arco da velha. Combatem-se taes ou taes fartura e opulencia, que entresonha com a 
medidas, ou contesta-se o direito do Es- irrigação do valle do Jaguaribe. Sem isto 
tado de intervir na regulamentação das os seus r'eclamos são vozes que se perdem 
horas de trabalho das mulheres e crianças no deserto, e teremos todos nós que· assis
nas re!ações _contractuaes entre patrões ~ tir ainda, pelos te~pos em fóra, ás mes
operanos, cotsas. que os povos mais Jibe- mas scenas dramattcas e pungentes, que 
raes do mundo, como o inglez não r e- S. Ex. nos descreve nos seus livros; ás 
pugnam fazer, não ·porque esta's medidas mesmas procissões dantescas de retirantes, 
ou estas intervenções não correspondam mordidos pelas soalheiras bravas, repu
a nenhuma necessidade nacional ou a gnantes nos seus andrajos de miseraveis, 
qualquer circumstancia particular do nosso ~opegos e roídos pela sêde e pela fome, 
povo, m!ôls simplesmente porque, como já refug!ndo á calcinagem dos sertões pelo 
fez sentir o Sr. Borges de Medeiros, á fogo amplacavel. 
sua bancada na Camara, estas medidas e 
intervenções não estão de accordo com 0 F. J. OLIVEIRA VIANNA. 

"espírito republicano ". O criterio da 1-J!!---------------•••"' utilidade collectiva, da necessidade ou da 
C!J11'llenienci.a nacional não tem importan-
Cia alguma ; o valor das disposições de-
pende de serem ou não concordantes com 
o "espírito •epublicano ". E' este o 
l~nun!l que deve inspirar toda a acção le-
gtslabva. Embom certas idiosyncrasias de 
estructura social no.tsa venham a impôr 
como medidas d~ uJili~ade -! .inclusão no 
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devíamos éitltuar a tuemoria 
como . os antigos OS. ~IJS "a>~OS 
dor~s. Feijó te\·e ehttf' •DÓS 

são igual. F oi eU e, por 
qu.-m fundou, aqiti, o poder ~~ 
estab~l<·crn · ..-m nossa Patria ~o ~10llresu&io· 
da autoridade e .da lei ;e quem d~u ~- tta
cionalidadc de todos nós a • intef!'a
ção ;acrual. Mais do que o patrt'archa 
andradino, ·deda ser clle 0: 'nosso hêroe 
fundoldor. 

Foi, por i~so, com o mais 
que li um ~ bcllo tivro de '\111 l!scri!KJ[ 
paulista, o Sr. Eugenio Egas, sobre a ·w= 
gur:i singular desse grande., politlc~ que 
é, seUt a mais le,•c sombra de 
o nnior dos nossos graÍ!df's homens·. 

Este Ji,-.o do Sr. Egas se d"sdabra l!iit 
dois grandes Yolum('s ;,:g•, e traz inter
essantíssimos documentos so-bre a pbaS.. . '~os 
da ~ndepcndtné1a c do primeiro imperip ~este PGnttpé qug .el!t me pax:c;ce u:aa 
(t822-183t), e principalmente sobre f'Sta errac;ão . espautosa do . gl'$ da "'a 
admira,·el época reg<"Iteial (183l•l84o},. (;a. PoroJ.V nó~, hl'llzileíro"' . so.mos 
que é ai·tHia ~~ m:dor da: nossa '[tÍs~iã .=tmigos'. clos no:;sos ãnrlgos, me9111iõ 'em-'po-
polilica. 1 itica: Tim t~ os nossos homens pu-

Creio que foi o ' Sr. ' i:nKlPio licoci,' até os ,maig. ' !:ttwgico~, os de mais 
primeiro a estudar Fei)ó ' numa monogra- . . fihr:1'', Jw st·n"tprc, incoercin~l, no iu:i
phia. E rdeva dizer · que o f e~ com eru- ito "t!o J.eu cal"act~r. nín . ~cploravel pt·n
dição c ta-lento, \~sando o ãss~o· or am,giteiro, ,pare'J,)tei~Q ou cam~radri
com di>crcçfio c •· lt-g<.!llc~ ; numa liuguà o, que O!J vu1g:.r.iza para logo no seu 
sobri:.. >egura, mctalica, ás vezes, n~ sut ncio, ,ou d~ntro · do ' seu 'pattido. Razües 
f>rilho. .:. 'c ordf'm ·afi~cti'I'R, 'pttran~nlc _ pessoacs 

Os preciosos documentos, ali ,coljgido5 ·s \".t'2<'S, a gratidão por oosequiós, os la
pelo paciente invf'stigador, eu os li to· os ~k camaradagem, 41. amisa.le, e ., Até 
dos com a maior attcução e curiosidade, tesmo o n ·ceio úe mJguar ou ~csillúcltr, 
C confesSO tJUC me fizeram reformar rep~dera111_, 110\'t'llt.l YCZCS sobre Cllll, 

certos juizos, <JliC tit'lba como ddiniti\'OS 111 cada .um dell'ios, n3. intimidade da sua 
e assentos, sobre este período da . nossa 
e\·olução historicá. Vc:jo .agora, por ex
emplo, que, ao contrario do que 'eu: pcn
saYa, não foram' os •Andradas o centro dê 
gravitac:ão do paiz por esse tempo. · O que 
rcalme~~te dc:scu!Jro, ~lanceando " este 
passado, é Feijó, c, em tornó delle. gr.a" 
-\·~tando á maneira de contetas · resplen- naprumanao-se. 
dentes, mas desordcnacos, os .t.drlllfaS..: 

Estcs só são rcalmen:te .gt"and:es 
Depois "da. 

rrgencia 
scenario nacwnal, os soorancet.a 
quila. Os • .\:ndradas eram a palavra e 'a: as• éonsiderac;i)cs de atn,isadc, ele 
intdligmcia; Fc:ijó era o Qar..tcter e a dso. ou de corri!ligionarismo, e im-
acção ; .-,;maga-os. i(el_sooali~on-* "na sua pção • .• Be modo 

Os An<iradas rf'presentam, na nos$a "'9!J~J livre des.qas influencias per.turbado
e\•oluc;ão política, o principio da liber- ra$, a sua conducta, ao proj<·ctar-se atra:. 
dade. Feijú é o hymholo da autoridade vés o decenni.o rcgcnci•l, adquire uma 
em nosh terra. Elle é quem orranizon r~ctilinddacle mara,·ilhosa. · 
o trinmpho clefinith·o do pocl<"r publico . Ha, reahnentl', no seu caracter, ·uma 
sobre as tradições da anarchia coloniõll. fum~za tal; ha na sua \"Ontadc: um .1 tal 
Elle é. quem consolidou a hegemonia da s'olidt'Z; . uma tal contÍllllidaol<!. na sua 
capital flumin<nse sob todas as c:~pi· acção existe, que o particulariza· e isola 
taes de paiz. Ellc é c1ucm assentou, afi- <::ntrc as fignr;ts mais eminentes do ;eu 
na!, sobre bases pt•rmancntes a unidade tc:mpo. E.,sa tenacidade do querer, ~,;;e 
naciQnal. Das mãos da regencia trina permanente e · incansa\·cl sobrepairar ~ci
r ecebeu a autoridad" publica, fr"ca,' dc:oS- ma dos interessê·s transitorios (ou loc;,~s, 
moralizada, -nullificada pelo aclo de abdi- ou individuaes, ou partidarios) e, o que 
<'i~Ção do príncipe, pdo cc:ntrifugi,;mo das é mais, e"a capacidade de persistir in
provinciJs, pda turlmlencia ineoerci\'d vai'Ía\·dm<"ntc nesta altitude d'alm:t tfto 
das facc;ões anarchicas, pela i:Hiisciplina ' contraria Íl índole da sua raça c o~ ex. 
das forc:as armadas, em plena .. tmli~ão emplos do proprio meio - é singular, 
militarista; e a rt·stituiu 1estaura.t.la c não cncont!·a símile, ctn nossos dia:-1, uu 
accrescentada no seu prestigio c na sua mesmo nos dias já passr.clos, na longa 

fi :.~cendencia. De~~a ascendencia c desse galeria dos nossos homens de go\·en,o, 
I prestigio é <tttc YÍH'tt o segundo imperi•l dos nossos chdes de Estado, dos nossos 
,j em todo o seu dec.trso, e estamos 'Í\'en- t'hef~s de partido. Só em ~furtinho, ou 

do ainda. f'Dl Castilho•, encontro similitudes tat·9, 

. Quatro foram as suas gr3ndes obras, capacidades tacs, attributos taes: ainda 
I Yerdadeiros trabalhos de Hf'rcules, se 1 assim sem -3 energia e· a nitidez do poli

consid .. rarmos o c •tado de harharia e dis· tico r~g~ncióll, 
' ~olução, em que <'~lava o pi<iz por esse . Esta é justamente umlt das razões 
tf'~po._ A primdr:, foi a . rtpressão do pril!cipaes da sua grandeza: a singularil mtlnartsmo . c da tn~urll'<'nct~ tias forças da de da sua psychologia. Se os gran<l,·s 

: armadas:. dt.>.;oh·eu o exerc.:o; creou a homens devem ser a synthcse das 11u:1\i
' Guarda :!'<acton~l; c appellou para o <'lc- dade~ do seu povo, Feijó, como político, 
; m~~to civi! na dt>ff'<:t da onlnn e da ],._ e um paradoxo c fie:'! á parte da nH·<li3-
: p;alldadc-. A seguncla, foi a orgJnizaçfio nia da nossa mcnt:clid1dc etbnlca: a:s 
, regular e dficaz do policiaménto geral qualidades mestus do seu caracter niio 
1 do !Jaiz. A tercdn, a moralização e a ~ão c-xat'tamente as do caracter nacio11al. 
d.;~ft_;_J_, __ __,__,u, _., ._..-~,,_---·~--~-



Este lh'11'o do Sr. Egas se desdobra 
dois gr:mdes volumrs ;, ."g•, e traz inter
essantíssimos documentos so-bre a p'haSe 
da >ndependcnéia c do primdro imperip :!\"este pcín~ ·.é <JUf! .e~ me pa~<;ee u:aa 
(t822-1831), e principalment<! sobre esta errac;ão . ~~pautosa do . ge-$ · da sua 
a<lmira,·el época rcg<"ncial ( 18Jl•,l84o},. rai;l. Por•J.V m>~, hrazileiro~ sqmos 
que é aimla ~· nudor da nossa 'bis~ià :pnigos Jqs no~sos ánrlgos, me:miõ ·~m.'po-
politica. 'Jitica. I1:m te>c\_~ os nossos homens pu-

Creio <tuc foi o • Sr!"' ' En&lJlio Êgas llicüS',' até os ,maig. ' etfefgico~, os de mais 
primeiro a estudar Fcijó ' numa monogra- . . fihra'', lta seniprc, incoercin~l. no iuti
phia. E rdeva dizer · ~tu e o fer. ~oru eru· no do j!:u. ca~cter, ti~n dcploravd pt·n-

c talento, ,-#rs:•ndo o ass~o· lor am!gue•ro •.• pare'j)tei ~Q ou cam~radri
com (ti•cro:çlio c t:)t·g;.:nc~ ; numa lluguà ·o, que o~ vu1g,~ J;.iz~ para logo no ~c:J 
sobri:., >egnra, mctalica, ás ve%es, n~ su1 nc:io, .ou d~ntro · do seu patlido. R:1zü.:s 
Í>rilho. .:. " onl..-m 'afti~cti..-a, 'p·urant~ntc pessoucs 

Os preciosos documentos, ali .coljgido5 s f'.ezcs, a gratidão por obsequi'ils, os la
pelo paciente inn·stigador, eu os li to- os d.c cam::u·adagcm, • amisaJe. e .. , até 
dos com a maior attcnção e curiosidade, tesmo o n ·ceio <.lc moJguar ou dêsilllutir, 
e COnfesSO que me ÍÍZ<'f:t!ll reformar rc::p~dera.nt, . IIOVent.l \'CZt'S sobre Ctlll, 

certos juizos. <tne tinha como ddinith·os m cada .um dellh, 113. intimidade :da sua 
e ass~ntos, sobre este período da nossa onsciencb, sobre >U. grav.ts · razõt•s de 
e\·olução historic:i. V do .agora, por ex- stado, sohre o sentiment.o 'dos últer<·s
emplo, que, ao contrario do que 'eu pe.u- e.s collcctivos, sohrc o de'l'êr de resp~ito 
sava, não foram· os •Andradas o centro dê lei ou á magcstadc da justiça,' e outros 
gravitação do paiz por esse tempo. · O que cntimentos grandes c superiores, que 
realmente descubro, ~lanceando " este . dão a tempera á alma d.os ci<ladãos. To
passado, é Feij,), e, em torno delle, gr.a" 
:,·~tando á maneira de co1;netas . resplen- flaprumando-se. 
dentes, mas desordena4Jog, os -~drll\las..: 

Estt'S só são réalmenote ..gt'and't~ 
Depois ''da . 

rrgencia 
Sccnario nacj.nal, OS sobranceia" t: OS ~- e J'C,ent~, . se • • 
quila. Os Andradas eram a palavra e -&: as• consideraçocs de aín,isadc, <I e 
intdlig<ncia; Feijú era 0 oar..tcter e a • tdfio. ou de corrcligionarismo, e im-
acção ; e,111aga-os. ~.sooa!izou-5'1.- 'rta sua _JI:C<;ão • • Be modo 

Os Andradas rrpresentam, na -nos1a • e, livre dessas influencias per.turbado
evoluc;ão política, 0 principio da libcr- ras, a sua con~ucta, ao .Juojt·ctar:se atr~ 
dade. F~ijú é 0 ~ymbolo da autoridade vés o dccenmo regcnc1JI, adqu1re mua 
em noosh terra. Elll· é quem organizou rectilindda<le mara,·ilhosa. 
0 trimnpho 1Jcfiniti,·o do poder publico Ha, reahnrnte, no seu caracter, uma 
s'obre as tradições da anarchia coJoni;~l. firm, za tal; h a na SUa \'Ontadt: Ulll .t tal 
Elle é. quem consolidou a hegemonia da I soliJ<'Z; uma tal contirutidad>! .. na sua 
capital flumintnsc sob todas as capi- acção existe, que o particulariza e isola 
taes de paiz. Ellc é (JUCm assentou, afi- <:nlrc as figura~ mais eminentes do >t·u 
na!, sobre bases permancntrs a unidade tempo. E .• sa tcnaci<ladc do querer, ""se 
nacional. Das mãos da regencia trina permanente e· incansa,·cl sobrepairar o:.ci
recebeu a autoridath: public:~, fraca,' dC"S- ma <los in\l'rc5~cs transitorios (ou loc;.cs, 
moralizada, .nullificada pelo aclo de abdi- ou indi\'iduaes, ou partidarios) e, o que 
cação do príncipe. pdo centrifugi:<mo das e mais, e~'a capacidade de persis!ir in
provinci.ls, pda turlmlencia incoercivd varbn:lmcnte nesta altitude d'alma, tão 
das facc;<jes anarchica~, pela indisciplina contraria á índole da sua raça <! os ex
das forças armadas, em pl ena ..-bulição rmplos do proprio meio - é singular, 
militarista; e a r<stituiu 1 estaurada c não encontra símile, em nossos dia~, ou 
accrescentada no seu prestigio c na sua mesmo nos dias j[L passa<los, na longa 

11 :.sc..-ndencia. De~~a ascendencb .: desse galeria dos nossos homens de go\'erno, 

I prestigio é ([\\C vivt·u o segundo imperi•) dos nossos che_f..-s de .Estado, do~ nossos 
em todo o s<:'l dec,•rso, e cs:atuos , iYen- C"hef~s de parl!do. So em ~furtmho, ou 
do ainda. ..-m Castilho~, encontro similitudes tat·9, 

Quatro for:un as suas gr~nde~ obras, capacidade;; tal's, :ntributos ta~s: ainda 
Yerdadeiros trabalhos de H..-rcules, se assim sem .3 energia e a nitidez do poli
considerarnlOs o c "itado d(" harh;,ria e dis- tico rcgt-nci:..l. 

~olução, em que '''tava o p:.iz por esse Esta é justam ente umtt das razões 
trmpo. A primeira, foi a npre:>são do pri~cipaes da sua gr11ndeza: a singulari
militarismo c dl in~urll'~ncia tias forças · d~dc da sua p~ychologia. Se os granrks 
armadas: di,;oh·cu o exercito; creou a Jh!lmens dc .. ~m sc:r a synthcse das qu'•li
Guarda .!\acion~l; c apprllon para o t'lc- dade:; do seu po,·o, Feijó, como político, 

' mcrlto civil na defe<a da or<km e da lr- c lllll paradoxo c fic:t á parte da mt·<lia
! galidatle. A segun<la, foi' a orgJnizaçiio nia da nossa mcntalid1dc e.thnPca: as 
i regular e cfficaz do policiamento geral qualidades mestras do seu caracter não 
i do paiz. A t~rc(·ira, a moraliz;~ção e a ~ão t>xartamente :.s do caracter nacioJ1al. 

disciplina de todo o funccionalismo na- t}uando muito clle parece r..-,·iver a psy
cional. E a quart ;;, fin .. Im.:ntt•, a rt•- chol••gia dt• um typo já extincto no '~u 
acção contra as tcndencias >t'paratis:.as .. rmpo: o mameluco das ''bandeiras ·•, 
das província~ e a const"quentc uu'ifica- ~Com · este ~11<· ~e assemelha por mui tos 
çiio do paiz. · 8 ados. principalmente p<'lo arrojo qm1si 

Esta é qn~ é a sua oLra maxim:~. l naterial da sua intrepidez e pelo scu \i
N esta é que t•lle se re\'rola um verdadeiro t, Í<>imo s..-ntimcnto .Jc independ..-ncia prs
\ypo de homem pro\'Íd<·ncial, a Carh le. } o:< I, que o tornava quasi anarchico, < ll>! 

Por esse tempo, a ascrndenci;~ do po- 1p ..-stupendo crcador da ordem. 
der cNllral , a sua hrg~monia ~. obre os Este gr;;ndc deb<"llador de rc,·.,has 
poderes r<"gionac·s era prt"cJria c conti- pdo que ;;e ,.;: dos discursos, dos nla
gt·ntr. Havia na sua con:in;JÍ ,l:;cle in- orios, das curtas c da s anccdotas, qne 
termittcncias prolungnuas. O e~pirito td~llc no,; <lá o Sr. Eugenio Eg~s) n;':o 
provincial, nutrido historicamente pelo :era, como talvez se pcnsc, uma de,;,as 
regimen colonial das capita-nia~, recrude- inLt-lligencias gt"niats, dt·slumbrantes, ri
scera dnlent:uneotc, depois da abdica- .-=a·s em poderes de assimilação, penetra
ção. Tão vivaz era o sentimento de au- #(li o e intuição. E menos ainda um ta
tonomia local. que o proprio Feijó, dez ~ento arti>tico e literario. Ou uma pode
annos antes, na qaalidarlc de deputado 1rosa cultnra. Ou um gr~nde e suggestivo 
por S. Panlo, em ple·no recinto das Cór- [orador, da feitmn dos Andr:.das. Era, 
:es de Lisboa, hnda bradulo ~s t as pala- ·porém, um <"Spirito luciclo, positivo, sc
vras, sem sentido para as gerações gnro, v..-mlo as coisas como as cuisas 
actuaes: -- "Xão h a aqui mandatarios ~ão, s..-m a~ <"Speciosidadcs e os enganos 
do Brazil; os americanos neste recinto da fantasia: com iirmeza, com Seiuran
rt:>presentam ap~nils as províncias, que os. ~a, com decisão. 

elegeram ! " Carecia, é verdade, a sua intelligencia, 
Duranlc o go\·erno de Frijó, esse e~pi- de certos predicados superiores, de fin~t

,rit.o federalista ou separatista attingiu ra, de tkgancia, d<! ductilidade, de 'a
o climax da sua , ·irnlencia. Por todos o> 1i..-dade, CSJjlecialtuente dessa capacidad<! 
cantos explodiam Hbclliões, desde do de mover-~c com agilidade e espontalll·i
Pará, tal ar! o pelo vandalismo da "caba- ', da.dc o o campo das idéas, tão assignalavd 
nagem", aos pampas riograndenses, agi- e brilhante em Evaristo ou em Montezu
tados pelos guerrilhr-iros de Bento Gon- 111a: de modo <JUe, falando ou escrevendo, 
çalvcs. E no Maranhão, no Ceará, em o• seu pensamento affectava uns mo\'Í
Pernambuco, na Bahia, no Espírito San mentos duros e hirtos, á maneira dos 
to, no Rio, em ;\fatto Grosso, em Goyaz. tllovimentos dos braços de lfl boneco 
E Feijó, entretanto, por um milagre de mccanico. Esta falta de plasticidade da 
ubiquidade administrativa, a todas atlen- iritl'!l igcncia de Feijó (igual, aliás, á do 
dia, reduzia todas, a todas fulminav.a , seu caractu) se re\·clava principalmente 
multiplicando, ao norte, ao ~ui, ao oes•e, Óa sua ironia. Esta lhe sabia ~empr.: 
ao ccntro, os golpes da su.1 energia me· eilxor€-da. pesadona, desajeitada. Ao lado 
tralhante:_ E . tudo isto (excluido1 a revo- d~lla, a graça aerea, o humorismo sub til 
lução IM*a) apecn Cllllll aaoo, que c diffuso, a atyricidade arminhosa de .. _ ... ,_ 



Evari<·lo d3 V ,.if,'" :,hria, na assembléa 
a-egeH: ; 1. ·m \Íúl t: peregrino oontraste. 

O talt •;· , rla irou; ., ~de no escriptor 
ou no o '.J r t: l'"'~S tantas qualidades de 
e~pn:to e me, .. :o ri~ cacracter, um cmo 
d~sd~m "'"" ,-,-1, · ttn•a certa indulgencia, 
mr~c~ ., Ja <l e t1 •. p ·~zo e scepticismo, que 
Feij (, n ~ o possnia, nent podma pos
suir: <"lh: era, ao contrario, uma natu
rcz:t iuti H"rios:t, aifirmativa, sensh·el ~m 
cxc· ·--•> c· m pontos de hombridade e de 
ho " "" · Hostilizado, de perto, frente á 
f n·n•v , pdo grosso dos "exaltados" e 
p<·h ,. ,. n;.: narda andradina, e obr.ir.ade a 
rc·p••Nler-lhes ás criticas e .b iat('l'pdla
çô·· ~. sc:nte-se que elle faz sobre u mes
mo nm prodigioso esforço de s~lf-ce111Tol 
para dominar-se, para c:ollter-se, para 
dis\imular a_ sua impacienci.a e a sua irri
tação, T.end&-lke ainda koje os disc:t~r
eos, sente~ eoriscar nas entrelinhas 
r.eliunpagos subtis de colera rccontida. 

Feijó nã·«;~ · era o qué prO{Jriamente se 
podia chamar nm rraade parla~ntar, 

c:tpaz de hombrear com a eloquencia bri
lhante e tlleatr.1l dos And.rndas, a tactie.l 
" a vivacidacle de nm Montezuma, ou a 
solida cultura e a dilectica &alril tle um 
Rc:bout;;<s - todos elles seus adversarios 
~o Part:.mento. Sente-se, a• COIItrario, 
~1ne a pah.-ra Dão lhe era spt~rt familiar 
~ pn·dil<:clo. s., bem que eloquettte e 
t-ncrgico, era. como orador, sobrio, 
lrx:.cto, pratico, e não se perdia em fl&
,-ei<'>. en• generalidades, em exordios, 
~onto então era moda. O seu metbodo 
âe discuss:io e r-o\ um só, iDvaria"'el: to
m:n·a o .assttmpto seriamenu, com rravi
dõ! de, e o atacava rijamente, de freme, 
CODl unt ott dois argumentos macissos, ra
pidos e fulminantes: e passava a~: 
n1lo se demoran Da tribuna. O pa,if ·ft 
obstruc:cionista re~ava á sua indole 
;nistera e sobi-i:t. 

Da sua eloqueneia se pód.e dizer que 
era, como o seu caracter, rustic2, coin
pacra. solida, material. Ude as suas 
oraçê-cs mlis solcmnes: não h a ali a me
r.or :' mplificação rherorica; não lkes. per
pas,;, . :. mais leve vibração lyrica; 11acb 
ali existe que nos bub com as faculladrs 
d.: i<le:alização e fantasia. Slo ei.l.uen-
1 ~s :i sua maneira : pela energia, peta de
cisão, peh vf'hemencia, pela passionalid.a
de, que nellas se adivinha, latente, con
centrada, eome a virtude explosiva da 
dynamite dentro do envolucro grosseiro 
de uma bala. . E diio-nos todas elfas a 
impress;;o de nm caracter, uma resolução, 
um:. intrepidez, uma natureza moral, em
fim, feita de msticidade, rectidão, hom
bridade, franqueza. 

O discurso, por exemplo, com que elle 
encerrou, como regente, a sessão parla
mentar de 36, tão esteril, no sen oppo
siC:oni~mo systerua.tico, é um modelo es
pterulido del\Ba oratoria original: 

- •• Dicnissimos senhores representan
t<:s da Nação - di9Se elle. Seis mezes 
de s~ssão não bastaram para descobrir os 
""m~dios adequados aos males publi~os; 
d\es, infdizmente, .-ão em progresso: 
ox:.lli que na futura sessão o patriotismo 
e a ~ahedoria da ass,mbléa geral possam 
aati•f,.zer as urgentíssimas necessidildes 
do Es.t:Hlo! Está fechada a sessão.,. 

E foi só. Este discurso, aeintoso e 
aggr,·ssivo no seu insofito laconismo. dei
xott, como era de pr.<:ver, a Camara vi
hran•e de irritação. Mas esta franqueza, 
assim rispida e quasi dt>Sabrida, era um 
dos attributos ma:is específicos de Feijó. 
O outro era a sna inflexibilidade dvica. 
c::omo J:1 ,.:mos. Ambos fazem de Feijó 
t•m) figura sinrular "differente .. , á par
le, ent re os seus contemporó$DCOS~ 

dt><~ pe!G noso;o embaixador, ·ou o Brazil 
separa-se da communhão romana. 

Para os que não conhecem bem a sin
ceridade patriotica de Feijó, deve ser de
,.éras ·estranhavel que esse homem, com 
esse temperamento, essa irr~uctibili<ta

de, essa intransigencia, essa impetuosida
de poderosa, esbarrando, como esbarrou, 
com uma Camara obstinada no seu oppo
sicionismo, não houvesse, afinal, ap~lla
clo para um gOlpe 'd.e Estado. O exemplo 
de Pedro I era·ainda recente, a-inda Yivia 
11as eoasciencias. , • Entretanto, não ap
peUou. Deteve-o nessa extremidade a 
sua bella intc&Tidade clvica, de consisten
cia e pureza diamaatiaas, o seu- proínndo 
senso lepl e o . respeito ao seu juramento 
de fidelidade á Coostituiçlío e ao paiz I 
(elle prezava hombridosamente a sua pa
lana). E tambem a acção IDOriceradora 
de Evaristo da Vdp. . I 

Este. com a sua compleição moral ame
nis!ima, a ductilidade . mara\ ilho~a da sua j 
p.tlavra e do stu espírito, a mysteriosa . 
sympath.i3, (!l!e de si in-adiava, cnvoh·en-1 
te e maanetic.'\, piara toda a Camara, ex-~ 
~rena, ~ 3mbiente ardenti .. imo do Par
la-mento regencial, uma influencia com
paravel á do azoto nos meios atmospb~ 
rices: ._nt c:•mo um eorrecth·o á vint-1 
lencia do tempt-r~nw-nto de .Feijó, cujo 
~nso orgnlho, euja intransi&encia 
conrnmdi•sa, rispida, anressir'a, prodn- j 
zia s:aa C:unara eonstantes deflagr~s de I 
e~olen. 

&ari-. 1Jl()lftlt ea 37. ~sdc então. 
Feijó, aiMa ~ente. ficou como qae, 
atcmloaclo. E foi c:e- se kom"esse cfet- [ 
abaclo a cariaticlt- parlamentar, que o sus-~ 
te111tava. HOJneS · de acc;ie e &ovemo, eUe 
só sabu realizar e· t'll:~utar ; mas tr:~taT . 
eom clesaffeetos ou adveora.•rios, alti
c\al ..... amsinal-os, e~rtd-os ao sen 
~o on á sna bandeira, estava fóra do 
Sett feitio. í 

E:n r837 elle . se acbo:J, sózinho .e j;i I 
s<:tD a iletão catal~tica ela morlera<;iio de I 
Ev.M"isto, dianse de ama maior~ p;trla
Ji,c:ttar hoslil, ch.-fiad:~., além disso, por 
•m batal.Aador tremC"ado, Bernardo de 
Va...o;c~ce!los. e então esta sua incapaci- . 
dadc pa:n tra Jilsiair, para adaptar-se, para 1 t• 
~aC'Cflmmodar-se", se re\·elou inteira e 
coznpleta. Venào-o por esse tempo, set- 1 c: 
teado pelas acintes ~ as picardias oppo
•icioni~t:u<. te1n-se a impressão d~ nm I c 
Ic.-ã(\ enclausurado numa jaula de simio. 
I:lk ali está, mal pO!'to. desloc::uio, ca- 1' 
•"-"stro. embólratadl.'. sem· !aber com() 
mover-se-, eomo ap.plicar a sua formida- 1 s 
vel capacidade eomb:.tiva. 

Por essa occ:asi:io dizia-lhe o depntado 
Panh c Souza, creio, censnrando-llle, em 

• amigavd. a sua oàstinac;ão em não 
~rer orgaaizar - miaisterio eom ele

mentos da maioria parlameatar, então, 
ebmo já disse, em fraJJca e viva llostili
jade a elle: 

- lias. meu amico, nós devemos go-
""ernar com a maioria; por que ' ·ocê faz 
4ie rei coo.JStit ucional e o regimell em 

ue estamos é o parlame-ntar. 
- Ett não sin·o para rei constitncio-

lual. re<1p011deu Fe:ijó, c:om a S\ta habirnal 
,decisão. 

O seu ear~cter solido, uuo, indirisivel. 
fllespido inteiramente de maleabi)idade, 
ali& se prestava realmente a essa fuMÇão 
coJK:iliadon, ae4iadora ou pbstica, etc: 
• fazer de rei constitucio.al'". E relitm
~ion. 

E..o;ta resnmeia é nma prova, entre mui
tas, da brwsqlrickz de temperamento 4e 
feijó; Ni.tlpea e~a por ella. E dei
:JIOU a Camata attonita e petrificada pela, 
SlD'JN'eN.. 

Entretanto, _ ce~os attribntos ha, no seu

1 
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cara.ct<"r, do maiS pwo metal paqlilta. - , · · t . ~ . • . 
Vm <hlles é ·a sua flclelid:tde i l>~ ·~ Tribmt;,...-. a._l_de_.- .. C~o,-.ntas'fo, --ordenem ·o 
áad:.. -- "Eu sou filho, dizia elle, com registro do credito de 1. ooo :ooo$, 
orgulho -de uma prOTiueia, onde se !ar para os serviços de esgotos da villa 
timbre em fazer o qne se promette ... E. proJetaria Marechal Hermes. 
ningnMn, na verdade, como ene, pôz mais 
rigor c pontualidade na exacção dos com
promis~os assumido:ts. 

Outro traço nacional da sua psychol&
gia é a sua simplicidade de costnines. Os 
~etts hahitos de vida eram os mais sim
ples do mtmdo. Elle vida numa ausencia 
t;,l de luxo c conforto, que faria escan
daliz:tr, hoje, ao mais pobre continuo de 
s<·cr<·t:tria de Estado. E era então o re
ge 111<· do impcriG f 

E,r,·s eram, ali:ís. os costnn:rcs da épo
ca. E,·arh.•o da Veiga, depois que sahia 
da C;unara, onde avulta'l'a com um d~sta
Cfllf" hcroieo, volta1·a p;~ra o sen belchior, 
ontl e contintta\'a a v~nd~r livro~. - ~En 

n<io care~·o do go'l"erno para nada - af
firmnu <:lle, uma yez, na Camara. Xiio 
sou homem de ninguem. "' go\'ento não 
me f l' z beneficio algnm, e se o quizer fa-
7~r. eu o rejeito. Vendo livros na mi
nlr:. c :o sa e di~to recebo uma subsistencia 
honrad.t ••. 

Feijú era um temperamento ob!ltinado 
e irn·dttcli1•el. E' este um dos trac;os 
rn a i~ cnrio~os do seu caracter. Um "ve
ll•u itúano'", seu desaffecto, qtte lhe es
cr~' ia em 35, diz que sempre conh.eceu 
11cllc '"nm deste.'! homens cabeçudos, ctnc 
<lll <- rc·m le1 ar a sua avant~ seja por qae 
1 ia ~ modo for", e G aconselhava iroRi
t"ani•' rtle a tnndar de genio - porque 
•· nl c genio, que podia ser mui util ·ao 
lt Íl, para lel'ar a effeito algum serviço 
ru >: it:o, aqui lhe póde ser funesto". 

Pode-se :.ffirm.ar mesJDO que Fe;jó era 
.t.a~MLYii!lrnt:Q.__Elle 

O Dr. Theodomiro Santiago des
J>Miu-se honrem do Dr. Rivadavia 
Correia, ministro da fazenda, por 
ter ue embarcar hoje para a Europa. 

º'"'" coxia ""' co1Uo ••• 
Ha poncos dias, a Camara dbs Depu

tados assistiu á mais tumultuosa sessão 
ali occorrida. Gr:n·es incidentes, :ué o pu
&ilato, ti•·eram. então, logu. 

Comquanto tacs factos fossem registra
dos pelos jor;_nacs com o colorido que lhes 
quizeram ('l!Jprestar os noticiaristas, nen
hum, por mais que bypertrophiasse os 
acontecimentos, conseguiu Ie.-ar as lam
IJ;lS ao corresporul .... ntc ld<"grapbico do 
Diario llft-r('(t11/il, d., )triz de Fóra: 

"O Sr. José Bl'Zerra p~din t:'ntão para 
falar JIC'Ia ordem, nepndo-lhe a palavra 
o Sr. Soares. d&s Santo!>, 1ue pr~sidia aos 
t rabõ.Lhos. 

Diante disso, le,·ant.ou-se o dc.-putado 
Irineu, e, mal pronunciou as prrmeír:.s 
palavras, irromperam maiores tnnmhos. 
~~ tQdos os lado,;. partiaal vitos, ber-

Varias ,J.,putados, sobremodo exaltados, 
ai racararn-s.-. 

O Sr. S imüu Barbosa, representante 

ro!l. I 
dt" p.,rftambaco, r!.Wf~te&u o seu collcca 1 
Ctmha Vasconcellos, que lhe pe~t>egou, 1 5 

1,'111 J'<:tribuic;ão, Ulll:t formidaYe! dentada f ~ 
ao ros1o. : 

Emquaato isto se da\'a, o Sr. Flor<s I c 
cb Cunha. avançando para o Sr. F~ ri:~.; 
Souto, com e!le se atracou, rolando :nn- i e 
~s pelo assoalho. 1 c 

O Sr. Raul Cardoso. iooil!lnado. iu,·es- 1 g 
'litt sebre o Sr. Pedro L~o. pretendendo 1 c 
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t.-s :l sua maneira: ~la energia, peta ele
cisão, peh vehemencia, pela passittnalida
de, que nellas se adivinha, latente, con
centrada, come a virtude explosiva da 
dynamite dentro do envolucro grosseiro 
de mn:t bàla. . E dão-nos todas elfas a 
impressiio de nm caracter, nma resolução, 
um:~ intrepidez, uma n:ttureza moral, em
fim, feit;1 de msticidade, reetidão, hom
britlade, franqueza. 

O discurso, po; exemplo, com que elte 
encerrou, como regentto, a sessão parla
mentar de 36, tão esteril, no ston oppo
siC:oni~mo systema.tico, é unt modelo es
p!endido de!l&a oratoria original: 

- .. Diguissimos senhores 
tes da Nação - disse elle. 
de s~ssão não bastaram para descobrir os 
nm~dios adt>qtrados aos males publkGS; 
dles, infelizmente, •ão em progresso: 
oxalo< que na futUTa sessão o patriotismo 
e a >aLedoria da as~mbléa geral possam 
uti•fóiur as urgentissima5 necessidades 
do Estado! Está fechada '1- sessão.,. 

E foi séo. Este discurso, aeintoso e 
a"rc·,sivo no seu insolito laconismo, dei
xou, como era: de prever, a Camara \"Í• 

hran•e de irritação. Mas esta franqueza, 
assim rispida e quasi desabrida, era um 
dos attributos mais especificas de Feijó. 
O outro era a sna inflexibilidade civica, 
c:-omo p ,-:mos. Ambos fazem de Feijó 
um:; figur-a sinrutar "differente•, á par
te, em r e os seus contempof:taeos~ 

F.ntretanro, . certos attribntos ha, no seu 
carMt<"r, do mais p.uro metal plt11l.i~ 

a· t'raNtgir, para a'daptar-se, para 
"aC'CA\mmodar-:;e •, se J'C\"elon inteira e 
completa. V <"Mo-o por esse tempo, se t-I c 
~ado pelas ac:iutes e as picardias oppo- ' ~'I 
•icioni~t:uo. t<'m-se ~ impressão d~ um c, 
lri" enclaustiJ'ado numa jaula de símio. 
I:lle ali está, 111al po5to. deslocado, ca- . 
IJ~stro, embaratadí', sem· ~aber como I P. 
tnovcr·-se, como appücar a sua fonnida
Tel capacidade combativa. 

Por esia ecc:asião dizia-lhe o drpntado 
Pauh c Sou:r:a, creio, censurando-Ih~, em 
:oa a•ia'avd. a sua oàstinac;ão em tlito 
~rer orgaaizar nm ministerio COIIl ele-

1Deatos da maioria parlamentar, entãe, 
CblllO já disse, em fraBca e riva Jrostili
~ade a elle: 
' - Mas, -n amico, IY.Is devemos go
•~·ernar com a maioria; por que ,·ocê faz 
de rei CO".»titucional e o regimen em 

ue esta1110s é o parlam~ntar. 
- Ett não sín·o para rei constitucio

al, r~dc:u Ft:ijó, com a S\ta habitual 

O seu caracter solido, uno, indirisivel, 
espido inteiramente de maleabilídade, 

ftã& se prestava realmente a essa funeção 
blMitiadora, aaiiadora ou plastica, de 
~fazer de rei c:msstitucio.at". E relltm
~on. 
l &ta I"Cllluneia é uma prova, entre mui
tas, da brMqlriciez de temperamento 4le 
f."ei~ Niu8uem espet':na por ~lla.. E dô
JtOU a Camata attonita e petJ'ifieada pela. 
SlJI'Preta. 

Um ,t, tles é ·a sua fhlelidade i t>aMn ! ' V .ntDúftal 4.e t;ontas ordenou o 
ci:.da. -- "Eu sou filho, dizia. elle, com registro do credi&o de I. ooo :ooo$, 
orgulho - de uma província, onde se fu: para os serviços de esgotos da vina 
timbre em fazer o qne se promette ... ·E. proi~taria Marechal Hermes. 
ningnt'Til, na verdade, como ene, póz mais 
rigor c pontualidade na exacc;ão dos com
promis~os assumid.,s. 

Outro trac;o nacional da sua psycholo
gia é a sua simplicída~ de costuint-&. Os 
~tus hahitos de vida eram os mais sim
ples do mtmdo. Elle vida numa ausencia 
t;,l de luxo c conforto, que faria escan
dalizar. hoje, ao mais póbre continuo de 
st·cr .. ·t:tria de Estado. E era então o re
gutt (' do impería r 

E,rcs eram, aliás, os costumes da épo
ca. E,·arr,!o da Vdga, depois que sahil 
da C;nnara, onde avulta'l'a com um desta
CJUI" hcroieo, voJta,·a para o sen belchior, 
onll e continu:wa a V<."nder livroq. - .. Ett 
não care.;o do gal"erno para nada - af
firmnu clle, nma Yez, na Camara. Xão 
sou hu:nem de ninguem. "' govt>rno não 
me fez beneficio al~m, e se o quízer fa-
7er. eu o rejeito. Vendo livros na mi
nlra c:ISa e di&to r~cebo uma subsistencia 
honrada". 

Feijú <'ra mn temperamento obMinado 
r irrt'd uct i v e!. E' este nm dos trac;os 
rn~i~ curiosos do srn caracter. Um "ve
llou it úano ", seu desaffecto, que lhe es
cr<"l ia em 35, diz que sempre conlt.ecen 
11cUc '"tun destf'! homens cabeçudos, que 
ttuerc·m le,ar a st~ avante seja por que 
''" ~ modo foE"", e o acanselhan ironi
t·am•· rtte a mtl<lar de genio ·- porqt~ 
•· '"'c genio, que podia ser mui utit ·ao 
li ú, para Iev:tr a eífeito algum servi<;o 
ru>:ieo, aqui lhe póde ser funesto". 

.Pode-se :.ffirmar mes- que Feijó era 
um tt:lllpt"ramento •ioknto. Elle proprio 
diúa: - .. Venc;o peta força moral, e, 
sNsdo preciso, pelo emprego lias arma•" 
(e mostrava os seua pulsos de athleta)r. 
Sintplesmeltl:e a sua YioletKia não na a 
Gos exalt.ldos, dos p4Dcessos~dos incota
tinrnte~. ou dos 11e&rasthe cos imt.. 
nis. Era a violetKia COII4: loltr.IÜ, f~ 
cuntla, efficir11te dos reselutos orpllice!J, 
dos intr<'pidos, dos vohsntariosos sep 
r os de si mesmos. - "5enhor major -
ordenava elte ao futuro Caxias - vá-•
be llar os rebelda : leve tllde .a feS'ro e a 
fogo". 

Feijó pe.ssuia tMu • ~tualidaies que 
Wl•>unau rcco1tllma 110 cancter de BiJ
mark, menos UJDa, menos essa "precau
ção sagaz", utu,. c•IUio•, que ao chan
celler de ferro refreava o ímpeta e a vio
lencia dos seus instinc:tos animaes -
wrbricl/ed animal spirits. Elle Dão era 
c,·identemente um ltabil, lUII saaaz, wn 
manciroso, e carecia, por iuteiro, desus 
aptidões vulphtas, tão aatura.es e es,onta
n cas nos políticos de raça. Integro, radi
cal, irreductivel, medullarmente honesto, 
c com uma alta consciencia cavalheiresca 
da sua propria hom.bridad.e, elle não co
nh ecia, no trato politico, os movimentos 
ondelntes e sinuosos da conciliac;ão ou 
da .. accommodação". Projecta.v"a-sc para 
<.l iame, em linha recta, e, se era forçado 
a desviar-se, fazia-o, mas sem habilida
d e, st'm tacto, sem discreção, bruscamen
t e·. num angulo vivo, subi to, imprevisto: 
a rm ~ ndo, dian <c de si e para si mesmo, 
u m riil emma e precipitando-se, resoluta
mente . numa1 d.1s suas pontas: 

-· Ou J o.;é Bonifacio d~ixa a tutoria 
- ..;; ,; ,\ t:tl e na sua lucta com os .\n ,lra-
d z ~ -· ou t. ll Uc:ix o a r,~sta da j 1 :~ !>~ . 

- O u a con f!nnaçâo ~lo bi: !•1.' ll·l ·l~ ia 
ék .1 - r..t.: : ro f :;,z·s:.: c: 1n L rin·~l. diA·. !1~~: ca-

O Dr. Theodomiro Santiago des
pediu-se honrem do Dr. Rivadavia 
Correia, ministro da fazenda, por I 
ter ue embarcar hoje para a Europa. 

(/11''" t01114 lfllr CDKIO •• , 

Ha poncGS dias, à Camara ~s Depu
tados assistiu á 1nais tumultuosa sessão 
ali occorrida. Grans incidemcs, até o pu
&ilato, ti,·er:w~, então, log;~r. 

ConHjuanto tacs factos fossem registra
dos pelos jor_nat"S eom o colorido que lhes 
quizeram mtprestar os noticiaristas, nen
hum, por nutis que b:rpcrtrophiasse os 
acontecimentos, conseguiu Ie .. ar as tam
pas ao correspondcnt<: tdt'grapb i co do 
Dirrrio }.f~n·rrntil, de juiz de Fór": 

"O Sr. )'osé Bl'zerra pedin e-ntão para 
falar pt'la orckm, negando-lhe a palõcvra 
o Sr. Soares d&s Santos, 1ue pr~sàiia aos 
trabalhos. 

Di:tnte disso, !e,·:.nt.ou-se o d<·putado 
IJ'ineu, e, mal pronunciou as prrmeins 
pal .. l'ras, írromperam maiores tnnmhos. 

lk- tedos os lado:> p;u-tian> Fitos, ber-

ro$. I Varios u~putados, sobremodo exaltados, 
at racaram-~e. 

' O Sr. Simüu Barbosa, repr"eotanre I 
ele Peraana.bac9, ~s.-twf~te&u o seu coll~ca 1 
('tmha Vasconcellos, lJU~ lhe pe•t•t:gou, 1 s 
C'lll retribuição, uma formidaYel dentada I ~ 
ao rosto. : 

Emquauto isto se dava, o Sr. Fl&rcs I c 
d:1 l'unha, avançando para o Sl·. F:.l'ia: 
Souto, com <:lle se atracou, rolando :.m- i e 
atos pelo assoalho. 1 c . 

O Sr. Raul Çardcso, indignado, irn·es- 1 g 
«iu sebre • Sr. Pedro Lago, pretendendo I c 
f!ii>Oíeteal-o. I• 
· O joven deputado Maurício de Lacer- t P 
"'- mimoseon o Sr. Flores da Cunha com " 
~tas safanões, valentemente retriboi- S 
•os. ~ prriseiro. s 

Explodirant gritos, Yarios deputados fo
pm accommettidos por syncopes, algu
taas escarradeiras Toara!lo nos ares. 

Orlando' o tnmnlto ;..:.·:-U(a\·a o 
apice. a policia invadiu o rcdnto da 
mara." 

Como se vê, &a a&i cincoenta por cento 
.te fantasia e novellta por cento de exage
ro na Ílllalinosa descripção dos tumuftos 
à Camara, l1a poucos .dias. Por isso mes
mo é que se diz commummente que quem 
conta um conto ..• 

No gabinete do Sr . ministro da 
t'azenda estiveram h ontem os Srs. 
senador·es Augusto de Vasconcellos, 
Bernardo MontJeiro, Araujo Góes, 
Luiz Vianna e José Murtinho, depu
tados João Lo'pes, Felinto Sampaio, 
Joaquim Pires, l\farcoliM Barreto, 
Alaor Prata, Domingos ~f+ascare
nbas, Bento Borges, João Simplicio, 
Natalício Camboim. Aurelio Amo
rim, Flores da Cunha, Nicanor do I c 
Nascimento e Fonseca Hermes, Drs. 
lbrahim Machado, Cos~a Leite, AI-~ t 
frN{:J '\faia. Servttlo Dourado, An- d 
ni.bal :Medina, commendador Antonio a 
Pinto Xogueira Accioly, coronel Li
berato Barroso. Dr . Theodomiro c 
Carneiro Santiago. Dr. :Miguel dte a, 
Oana!ho c Dr. :\foreira de Carva- e 
lho. v --.-----

A LlrUIGHT Ci(areUê 
Especialid* privilegiada. 
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tbamas 
Da mensagem quo ao sr. Hermes 
Fonseca dirigiram os lavradores 

de Macabé e de Caro
é que eu desejàva fallar da vez 

oassada. Não o pude· fazer, porque 
outro dever mais imperioso me 

para outro plano. Creio, po
que não é tarde ainda para 

ao velho assumpto . . Tanto 
Uc · -.1'1!1 cpestõoê 

... ~ .... • ·dll t politica 

ladministratifJa, como sendo neces
para obviar a una certos males 

Os que a redisiram nio 
em jeremilftas la· 

A queixa não vem 
e simples, como é costume 

documentos deste genero : ha 
bem a indicação, clara e mi

do que se deve fazef 
acuair, com proveito, a te

angustiada : a obra a realisar,· 
despeza com a sua factura e a 
peza com a sua conservação. 

podia ser mais preciso e 
[com-pleto. Não ha nada alli vago, 
h.,..;,.o ou indefinido. A recla

é taxativa, discriminada, in
Diante dos seus ter

o governo pode attendel-a, 
não a attender; o que não 

é abrigar-se sob as roupa
df~simulatorias das generali
para justificar a sua falta, 

venha a não realisar o que 
pedem. 

Como se va, a innovação é das 
salutares e bimeficas. Si todas 

localidades, si todos os muni-

consciencia do:nosso povo, um i.J."a
ve erro, que é preciso, quanto an
te9, acabar. 

Porque essa maravilhosa entida
.de que se chama o gofJerno, no con
ceito dos nossos matutos se reduz, 
afinal, em ultima analyse e para os 
effeitos praticas, numa pessoa, ou, 
melhor, em dous homens :- o pre
sidente do Estado e o seu secretario 
geral. O poder publico é isto; isto 
é qu~ é o governo, Nada mais. 

Pois bem. Desses dous homens ~ 
que, segundo a cren9a das 
popuJações ruraes, ta dé Vir o 

c 
voados ; e as classes -populares 
menor graduação-dellcs é que es
peraih o .q:meclio de todos os seus 
males pr~sentes c futuros. Todos 
esses senhores parecem que estão 
convencidos de que esses dous ho
mens, por não sei que especie de 
revelação divina ou milagre de sci
encia infpsa, sabem, ao certo, tudo 
quanto é preciso fazer em cada mu
nicípio do Estado, e em beneficio 
de cada uma da~ classes sociaes, que 
compõem a nossa popula9ão.D'outra 
forma eu não l'>ei como explicar a 
sua céga confiança no governo, e, o 
que é mais, o tom genericac abstra
cto das suas reclamações. 

Mas disto é precisamente que é 
mister que elles se desconvençam. 
Para que o go~erno, quero dizer, 
para que os que estão no governo, 
pudessem realisar essas cousas mi
raculosas que delles esperam, seria 
preciso~ue todos elles · fossem a) 
ubíquos, b) iDf~lliveis~ e c) omnif
cientes. 

Ó~a, 
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causa alguma : a gargalheira das 
crises sociaes as a perta e constrin· 
ge sem que ellas articulem siquer 
um gemido. Mas, ás vezes, quando 
a pressão é forte demais, agitam-se 
e fazem sentir ao iOVerno o dolo
roso da sua condição. As mensa
gens, que então lhe enviam, não 
passam, porém, de uma vasta e de
clamatoria phraseologia,por onde se 
v6 que os povos abandonados se la
mentam e arrepellam-lavados em 
prantura copiosa e e•trecortado o 
peito de soluços-da miseria que os 
opprime e da rima q11e lhes bate ás 
portas confrangedoramente. Agora, 
quaes as causas dessa miseria, quaes 
os meios praticas de atalhar essa 
catastrophe imminente? Isso não é 
com elles. Isso é com o governo. 
O governo que indague. O governo 
que vá lá saber o que elles preci
$1m. E' o seu dever. Para isso é q u~ 
foi criado. Dos interesses .loét.es da 

tpep.ia9Jo, du SlíaS' orgeuctl~;-:-<fãi 
~as • •idades, das su.a5 aspira

·~s, das· medidas precisas para a 
'fia rehabilitação e bem estar-é ao 

........... ,._ ... ·...,.;...,;' -.......................... _ .. ......... ~, .~ ..................... __ , 
das necessidades de cada classe, 
agrícola, a commercial, a industrial, 
e dos meios mais rapidos e prom
ptos que, com o seu saber de expe-~ 

riencias feito, julguem ellas melho~ 
res e mais babeis para acabar a crise 
por que pas.iam. O contrario 6 cla
mar no deserto e perder tempe. 

Para isto seria bastante que, em 
cada município, as classes pro
ductoras, todas junctas, ou cada 
qual, sere~nissem, num movimento 
de solidariedade salvador, e fun
dassem as suas a$sociações, os seus 
syndicatos, as suas cooperativas 
ruraes. 

Esses nucleos de cooperaçAo e so
lidariedade viriam,dentro em pouco, 
exercer, consideravelmente, uma 
dupla funcção · na economia admj~ 

nistrativa do nosso Estado. B~ um 
lado, seriam centros de investigaçilo 
das necessidades locaes . de câd 
c~;tsà~, e1, ~o·~. de ·cad~' ~pid 
oipío, Coii1 ·a ·· vaUt;.iem 4e..'M~ 
organisados ~ perman~nte5.- P'ói:l 
outro lado, valeriam- e é isto _o 
que é principal para o nosso caso
como admiraveis centros de infór-

1 mações locaes, onde os governa:s 
bem intencionados ir-se-hiam abe 
berar e provér dos elementos posi
tivos e dos dadostechnicos,indispen 
saveis a uma admi~istração efficaz e: 
proveitosa. 

vemo, que vive aqui, entro os 
explendores das capitaes1 que cabe 
investigar, esmiuçar, · estudar, for
mular, prover. Aos interessados é 
ique não. Os interessados acham que 

1
não devem vir ao governo para di
'zer o que precisam. Limitam-se, 
~têm-se limitado até agora, simples

ente, a esperar que o governo 
k:umpra o seu dever, conforme c:pro

etteu nas mensagens:. !. .. 

. .. 

Emquanto isto se não fizer, a· 
acção dos governos ba de ser o que 
até agora tem sido-bonitos calculas 
de probabilidades, que nem sempre 
vingam acertar. 

Essa é a attitude habitual das dos
e s classes ruraes diante do poder l~ 
~ublico, isto é, diante <!o governo
e-xpressão que, na mente dos nos
:sos caipiras, não é somente uma 
pht:ase sonora e enorme, de incom- ,, 
mensuravel poder evocativo, mas, 
antes de tudo, uma prodigiosa enti
dade, sorte de Falttm antigo ou for
ça miraculosa, que "pode tudo". 

Ora, concordemos que ba, nessa 
supposição tio inveterada, aliás, na 

Oliveira. Via.Dna. 
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Os pequenos lavradores de laranja 

de São Gonçalo, conforme li, ha 
dias, neste mesmo jornal, estão em 
phase de grande desalento. As suas 
apreciadas tangerinas, ordinaria
mente tão perfumosas e súpidas, já 
não dão, no mercado carioca, mais 
de um cruzado por cento- o que 
'i evidentemente muito pouco. Os 
commerciantes de fructas do Rio 
bem podiam dar um pouco mais 
pelas laranjas . .Mas não dão ; firma
ram este preço e não adiantam um 
ceitil. Diante disto, os lavradores 
recalcitrar~m e resolveram não man
.4:u:.a.s.laranias._ Dahi a crise. 
~. ~i~trõ da agi"tculft1ra já 
tomou conhecimento do caso. Não 

~ latino, nem posso prever, que so
ução lhe dará. Emquanto, porém, 
~ solução não nos chega,que o leitor 
~e permitta uma leve digressão a 
espeito. 

Evidentemente estam os diante 
auma crise de preços. A laranja, 
pelo menos a laranja de São Gon
çalo, está desvalorisada. Decahiu 
de cotação nos mercados consum
midores. 

Porque? 
A pergunta é natural. Mas res

pondel-a não é tarefa de somenos. 
Ha aqui uma pequena crise local, 
perfeitamente typica: -na sua pro
ducção trabalha e concorre uma va
riedade numerosa de factores. Den 
tre elles extremarei alguns mais ca
racterísticos e da sua analyse,miúda 
e concreta, é possível que possamos 
extrahir a suggestão dos remedios. 

Primeiro jactor : a concurrencia. 
-São Gonçalo, que foi um grande 
~rnecP_dor de laranjas aos mercados 
do Rió, de uns tempos para cá vem 
soffrendoa concurrencia poderosa de 
outros centros productores. Assim 

entou extraordinariamente 
el d.1s lojas ou barracas - o 

fórça o seu locatario, que é o 
ez do lavrador, a pagar o me

possível a este, com o fim de 
itar prejuízos. De outro lado, en
receu o transporte. Como não ha 
cas, o serviço de atracação de 

• barcos se tornou mais dispendioso 
e arriscado. As falúas, batendo de 
encontro ao cáes, estragam-se rapi

mente e as despezas de reparação 
crescel}l cênsideravelmente . . Dahi, 
augmento de fretes. Assim, um 
cesto de fructas, que, fie S. Gon
_çalo á Capital, pagava de fretes 8o 
réis, paga hoje 16o, isto é, o dobro. 
Esse gravame não o têm os seus 
concurrentes cariocas e não o ti
nham, antes do novo mercado, os 
nqssos lavradores. Hoje, pois, ha 
para ell~s menor possibilidade de 
lucro. 

Terceiro factor.- Mas onde a so-
brecarga dos gravames bate Õ rccord 
é nos i-mpostos. Ahr é que a nossa 
Fal perra administractiva descobre 
e patenteia o seu desembaraço, o 
seu despudor, a sua furia de rapi
nagem. O trabalho do lavrador é 
uma sorte de rez morta, que ella. 
corta e· estraçóa em fatacos,ao sa bôr I • 
da sua voraciâ'ade. 

Não fallemos do imposto terri-

americanos e europeus. 
no federal, de aocôrdo 
verno estadual, incumbiiia 
da solução. 

-A segunda acabaria, 
municip11idade e -o go.~no do 
tricto FedeJal, por snggestão 
altas autoridades do Estado, fizesse 
desapparecer os 
apontados. 

-Da suppressão da terceirà 
beria o encargo a-o~ representante, 
do 1° districto na assembléa ~~~là ... 
ti.va. Não só é excessivo o i!li'p~.s..' 
to, como a organisação das paliit~S· 

de arrecadação a é francamente e:x
poliativa .. Um correctivo a 
e;xtorsãô seria da mais -curial 
dade. 

-Quanto à quarta causa, .a. S\la 
elimina~ãe- competeria e-~siYa
mente aos proprios "lavradores. 
Elles é q.ue deveriam reunir-se e 
congregar-se numa poderosa asso
ciação-syrtdicato ou cooperativa
de maneira a fazerem por si mes
mos o tr~Mporte e h venda das suas 
mercadorias nos centrosde consum
mo do Rio. A fiscalisação seria 
mais rigorosa ; mais debatidos, os 

~preços &e venda ; e ·os lucros, in
éontestnehn•Itte maiores. As des-

torial. Não fallemos tambem do im-~1 t . . . t ac uaes comm1ssanos ; e s1 es es 
posto de carroças, impol!tO muni- 1 -

1 
· 

ucram, porque nao ucrana 
cipal, que era, antes da prefeitura ....1/L. t . - .., 

egu=en e a assoc1açao r 
Serrado, de 128ooo, e que, depois Oli I v ·t 

· . \'era n.nna della, foi elevado a 2o$ooo. De1xe- • : 
mos isto de parte. Não vale nada. 
Ha, sobre este ponto, uma co 
mais sé:ria : são os impostos 
doaes. Estes sim, estes é que in 
cam, ao vivo, a imagem, já mui 
velha, do pólvo sugador. Já em 
mesmos onerosos, excessivos, a 
neira porque são cobrados é 

me parece condemna velmente 
torsiva, injusta e immoral. A 
que serve para o calculo da trihu 
ção é feita,ao ver desses lavradores, 
cavillosamente, com o fito exclu-
sivo de arrecadar a maior pomen-
tagem possível de impostos • 

Com -effeito,.. nesta ~pecie 

co~mercio ha dous «estados.» para 
o genero, Um resulta do preç<Qde
batido entre o lavrador e o commer
ciante ; outro, do preço debatido 
entre o commerciante, que retalha, 
e o freguez avulso, que consomme. 
Este é muito superior áquelle. 
O commerciante compra,por exem
.plo, ao lavrador por I e vae vender 
ao freguez avulso por 4, por 5, 
por ro. 

Ora, ao organisarem a 'Pauta offi
cial dos generÓs, os encarregados 
<'l:'l fiscalisação tomam por base, 
não o preço da venda, mais o pre
ço da revenda; não o preço do la
vrador, mas o preço do commerci
ante; não o primeiro «estado;:., mas 
o segundo «estadO>r. De maneira 
que o lavrador Yende por 1 e paga 
o imposto como se tivesse vendido 1

' 

por 4, por 5, por 10- o que posi
tivamenté é extorsivo e pouco se- . 
rio. 

Quarto jactor.- E' o ultimo da 
minha .serSe e não deixa de ser im
portante. O agricultor sãogonça
lense é, em regra, pequeno pro
prietario, homem de capital limi-, 
tado e escasso. E'-lhe impossível, 

ois. subsidia r!. do seu Ôolso, as des-

~- J fJ D I C A- L. I S' )Á.<:) 
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é nos impostos. Ahr é que a nossa 
Falperra administractiva descobre 
e patenteia o seu desembaraço, o 
seu despudor, a sua furia de rapi-

claçao-syndicato ou cooperativa
de maneira a fazerem por si mes
mos o tr,nsporte e a venda das suas 
mercadorias nos centrosde consum
mo do Rio. A fiscalisação seria 

nagem. O trabalho do lavrador é · · · d b "d ma1s ngorosa ; ma1s e at1 os, os 
uma sorte de rez morta, que ella · de. d 1 · ·preços ven a ; e os ucros, m-
corta e· estraçôa em fatacos,ao sa bôr - t t 1 " • A d ld . A · ' con es a:ve mei1te ma10res. s es-

a sua vorac1uade. b • · pezas com o su s1d10 da empresa 
Não fallemos do imposto terri- J • . d . noo senam mawres o que as dos 

VIRm~ JH(MI~ 
tonal. Não fallemos tambem do im- 1 t . . . . . ac uaes comm1ssanos ; e s1 estes 
posto de carroças, Imposto mum- .1 - 1 . . . ucram, porque nao ucrana 
c1pal, que era , antes da prefeitura JtL.. • egu:mnente a associação ? 
Serrado, de I 28ooo, e que, depois Oli 

O 1 I 
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s pequenos avradores de aranJa e a, 01 e eva o a 2o.,ooo. eixe-
de São Gonçalo, conforme li, ha mos isto de parte. Não vale nada . 
dias, neste mesmo jornal, estão em Ha, sobre este ponto, uma cousa 
phase de grande desalento. As suas mais sé:ria : são os impostos esta-I 
apreciadas tangerinas , ordinaria- doaes. Estes sim, estes é que invo 
mente tão perfumosas e sápidas, já cam, ao vivo, a imagem, já muito 
não dão, no mercado carioca, mais velha, do pôl v o sugador. Já em d 
rl;e um cruzado por cento- o que me5mos onerosos, excessivos, a ma-
é evidentemente muito pouco. Os neirá porque são cobrados é que 
commerciantes de fructas do Rio me parece condemnavelmente ex-
bem podiam dar um pouco mais torsiva, injusta e immoral. A pauta 
pelas laranjas. Mas não dão ; firma- que serve para o calculo da tributa 
ram este preço e não adiantam um ção é feitá,ao ver desses lavradores, 
ceitil. Diante disto, os lavradores cavillosamente, com o fito exclu-
recalcitrar!!m e resolveram não man- sivo de arrecadar a maior poroen-
d.a .. ~!l.s .. larallias. Dahi a crise. tagem possível de impostos. 
~. -:--~li ii'rstrõ da agnculfttra já <:;om -effeitor nesta especie 
tomou conhecimento do caso. Não commercio ha dous «estados» para 

Q 1 ..-- ~ latino, nem posso prever, que so- o genero, Um resulta do preçCõde-
ução lhe dará. Emquanto, porém, batido entre o lavrador e o commer
r solução não nos chega,que o leitor ciante ; outro, do preço debatido 
me permitta uma leve digressão a entre o commerciante, que retalha, 
espeito. e o freguez avulso, que consomme. 

Evidentemente .estamos diante Este é muito superior áquelle. 
(!uma crise de preços. A laranja, O commerciante compra, por exem
pelo menos a laranja de São Gon- .plo, ao lavrador por I e vae vender 
çalo, está desvalorisada. Decahiu ao freguez avulso por 4, por 5, 
de cotação nos mercados consum- por IO. 

midores. 
Porque? 
A pergunta é natural. Mas res

pondel-a não é tarefa de somenos. 
Ha aqui uma pequena crise local, 
perfeitamente typica :-na sua pro
ducção trabalha e concorre uma va
riedade numerbsa de factores . Den 

Ora, ao organisarem a 'Pauta offi
cial dos generÓs, os encarregados 
ff-'1 fiscalisação tomam por base, 
não o preço da venda, mais o pre
ço da revenda; não o preço do la
vrador, mas o preço do commerci
ante; não o primeiro «estado>>, mas 
o segundo «estadO>?· De maneira 
que o lavrador Yencle por I e paga 

tre elles extremarei alguns mais ca- o imposto como se tivesse vendido 
racteristicos e da sua analyse, miúda por 4, por 5, por 10- o que posi
e concreta, é possível que possamos tivamenté é extorsivo e pouco se
extrahir a suggestão dos remedios. rio. 

Primeiro jactar: a concurrencia. Quarto jactar.- E' o ultimo da 
-São Gonçalo, que foi um grande minha .serSe e não deixa de ser im

"'rner"'dor de laranjas aos mercados portante. O agricultor sãogonça
do Rió de uris tempos para cá vem lense é, em regra, pequeno pro-

ti 'd · , osa de prietario, homem de capital limi-
so ren oaconcurrencwpm.er d " E' lh · · 1 . ta o e escasso. - e Impossive, 
outros centros productores. Asstm . b .d. d ..: 1 d pois, su SI 1ar, o seu uo so, as es-
de Magé, d~, Suruhy, de Jacare- pezas de transp~te da sua merca
paguá, d~ IraJa, de Realengo e Ma- doria ao centro t consummidor. Dá 
xambomba grandes safras de larar'l- essa incumbencia aos donos de 
jas descem annualmente para o Rio «portos» e aos commissarios. Es
e entram em lucta, vantajosamente, ses fazem o trabalho mediante uma 
com o similar de São Gonçalo. Dahi porcentagem sobre o valor da ven
um certo barateamento do genero. da. Com isto o lavrador perde dos 
Resente-se mesmo, ás vezes, uma seus lucros, já muito diminuídos; 
visível plethora nos mercados. Para seguramente. 10°/0 - o que ja não 
obviai-a, os commerciantes ensaia
ram a exportação para as republicas 
platinas, onde foram encontrar, 
aliás, a concurrencia das laranjas do 
Paraguay. Agora tentain a conquista 
dos mercaaos. inglezes - e os pode
res publicas bem os poderiam auxi
liar nesta empreza louvavel. ,Mas, 
emquanto não o fazem, emquanto 
não orgauisam e systematisam este 

.serviço, ·o lavrador de São Gonçalo 
Q 

.tem contra si, na lucta com os lavra-
•dores do Districto Federal, embani
'ÇOS formidaveis, que são outros 
tantos factores da crise em questão . 
. Segundo Jactar.- Um, por exem
plo, é a elevação dos fr~tes depois 
da inauguração do novo mercado. 
O novo mercado teve uma dupla 

pouco. 

.Mas o negocio, ao que parece, é 
largamente lucrativo. Tanto que, 
ao passo que empobrecem os la 
vradores, os commissarios melho
ram sensivelmente de vida. Um 
só dentre elles não ha que não 
esteja com uma fortuna regular e 
cpnsolidada. 

Abreviamos, porem, estes com
mentarios. Não me sobra o espaço, 
e já estou na setima tira . 

Ahi estão os males. As causa.s d 
crise estão ahi. Como remedial-as 
ou corrigil-as ? 

Cada uma dellas, pela sua natu 
u 

reza, exige tratamento especial 
correlativo. 

-A primeira, que é a da con 

~· 1 ~ D 1 c fr L.. I S' M..-D 
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LAPOUGE E A ANTHRO 
POLOGIA SOCIAL 

O facto da irreducti-brlroade d~ 
tylj>O morpholwico e da persis~ 
tencia do tv.oo usrohico, mesmo 
~ob acção modifM:adora do meid 
cosmico, mostra que as üiversas 
raças humanas são tY!POS zoolo l 
gicos tão irreducti>veis como o 
typos zoologicos da onça, d· 
leão e do tis;rre. - "Ha um 
dif'ferença tão grande entre ur 
pomeraneo das margens do Bal 
fiço e um bavaro do Amme 
quanto entre um ca.vallo e uma 
:t(Jbra" - diz Eug. Pittand . 

Não ha. com eflfeito, influen
cia de clima, por mais •prolon
gada que seja, c<!jpaz de trans
íonnar um aryano da .Eu.opa 
num negro do Congo, e um ne· 
gro do Congo num 31pinagé do 
1'\.raguaya. Sómente o cruza
'men.to, á primeira vista, parece 
aperar o milagre -dc;;sa trans
mu.ta.ção; mas, ainda assim, um 
mestiço qua•lquer só terá os at
tributos integraes de Ulna das 
raças originarias quando~tiver 
reduzido ao minimo, no u or
ganism<>, o sangue da o tra ra

i6to é, quando, estiver. prati
;puro. 

:fr'uctibil~ dos @ 
nicos e o facto · dl:tSua transmis
são e per,petuação pela heredi.ta.
riedadl - eis os • lf oodamentos 
daque!fh scieneia, qu~ os france-
2es chamam, elegantemente, "an
thrc)pologia social", e · os alle
mães, com o rude genio synbhe
tico da sua rude língua: "an
thropo-sociologia". 

Esta nova scienda 'Perquire a 
in.flt1éncia da Raça sobre a So
ciedade e a Historia e, recipro
camente, a influencia da Sccie
dade e da Historia sobre a Ra
ça. Os seus fundadores e syste
matizadores - Durand Le Gros. 
La.pou·ge, Woltmann, Ammon · 
{)arecem dizer como Taine: 
"Au fond, !'essentiel dans un 
pay, c'es.t l'homme. '' 

Para elles, . esse "essencial" 
não é, porém, o "h011lem" puro 
e sin:wles do conceito do Taine: 
mas, o homem revelado pela ra
ça, o homem - synt:hese ethnica. 
Ha mesmo este cooceito expres
sivo de L;i.pougc, para quem o 
!factor pri11cipal da historia do 
11om em é o '[)roprio homem: ~ 
"11 n'y rien -d'étonnant dans 
cebte idée que l'homme est !e 
facteu.r prindpal de son histoire. 
Ses actes en sont J.a trame; ils 
lui sont imposé par sa structure 
cérébrale, soumise elle même aux 
lois ~e l'hérédité .. " 

1Esta es.cola sociologica é, como 
toda escola, um tanto exdusi
vista. Dando uma preponderan
cia tãó abso·luta ao factor ethni
co. é ·evidentemente tão unilate
ral no seu ponto de vista, quanto 
os partidarios da escola anthro
pogeogra·phica de Le Play com o 
seu relativo desdem pelo factor 
racial e a sua concepção, tam
bem um tanto eJU:lusivista, da 
preponderancia do meio physico 
como modificador social e histo
rico . 

Gra11de coisa é a Raça; gran
i:le coisa o papel das te11dencias 
hereditarias; mas. é innegavel 
tambem que ha outros factores 
e outras forças - como as que 
vêm do Meio e como as que vêm 
da Historia - que, muitas vezes, 
por um jogo de circumstancias 
particulares, ou obstam ou retar
dam, ou desviam da sua dire
ctriz, a livre actuação das poáe
rosas energias biologicas, rev~la
das .pela 'hereditaried'ade. Lapou
ge, como todo ohefe de escola, 
parece não admittir esta posshbi
lidade - e não deixa de ser um 
tanto ingenuo o seu beHo esfor
ço para -provar que as suas f~
mosas "leis geraes da anthropo
;ociologia" não soffrem excepção 
alguma. 

Lapouge, aliás, commeHeu tres 
erros, ou melhor, foi victima de 
tres illusões na sua concepção da 
anrhrapologia social. 

O seu ,p.rimeiro erro foi, como 
Jibservou Houz.é, considerar o ty
po somatico como caw-a do t)'!Po 
j)s~hico. Era, por exemplo, o 
!aoto de ser . brachyc(lpha'lo que 
~plicava a ~ologia do cdta, 
como o facto de ser dolicocepha
lo que eXIplicava a psychologia 
do germano. E' veroa.de que 
l.31pouge tentou defender-se des
ta critica; mas, a sua defesa, ao 
con'trario de sempre, é um tanto 
confusa, podíamos dizer mesmo, 
um tanto ga.guejada - o que 
pa.roce indicar que a accusação 
de Houz.é é fundamentada; E a 
verdade é que o mais que se ,po
de a•ffirmar neste ,ponto é que 
ha uma relação de coincidencia 
entre o t)'JPO somatico e o ty.po 
ps)'IChico de uma raça, mas não 
uma relação de causalidade - e 
a prova está em que o typo so
matico e o ty.po psychico podem 
a.rtJ)arecer dissociados, por um 
phcnomeno de segregação men-

.,;J_t~n.!l.-r.t.!l_c:....-...o:e..r...!l.c.õ~~~--J;'.,. 
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~xplicam a historia e a civiliza 
$ão, uma importancia tal que' 
nullifioava por assim dizer a 
~cção dos outros factores· colla2 
borantes. 

Dado, porém, o devi.do des 
tonto a estes exclusivismos d<! 
~s'Cola, é innegavel que as pre-1 

tenções da nova sciencia são per-
eitamente razoaveis . Elias re-

jpousam sobre fundamentos sci
entificos; as cr.iticas que lhe tê 
ido movidas - como a de ~Ia
ouvrier, a de Houzoé, a! de Ser 

lgi, a d'e Co1aj anni. a de Finot 
·a de Berr, a de Pittaro, - sã 
~·erdadeiras ,para a orthometric 
conce;pção lapou.geana; mas, dei 
lxam de o ser para uma conce 
'pc;ão mais · ampla e latitu.dinaria 
em que o problema das psyche 
:ethnica•s seja considerado mai 
scientifi"Camente. isto é, debaix 
1do ponto de vista da - lei d·o ~ 

ratl'des numeros e do criterio da 
maior frequencia. 

Oliveira Vianna 
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c1a ~duna, por mais •prolon
gada que seja, C<l!P3-Z de trans
ionnar um aryano da :Eu.opa 
num negro do Congo, e um ne
gro do Congo .num a.pinagé do 
1:'\.raguaya. Sómente o cruza
'men.to, á primeira vista, parece 
operar o milagre dc;;sa trans
mutação; mas, ainda assim, um 
mestiço qua·Lquer só terá os at
tributos integraes de uana das 
raças originarias quando~tiver 
reduzido ao mínimo, no u or
-ganismG, o sangue da o tra ra

ilto é, quando, estiver, prati
r. 

:ibil~: do~ · Çj'rb.c:l:ees" eth
nicos e o facto 'dil·ftlua t$Dsmis
são e per.,etuação pela heredi.ta.
rieda~l - eis os .\ !fundamentos 
daqueft sdéneia, quç_ os france
t:es chamam, elegantemente, "an
thrc)pologia social", e · os alie
mães, com o rude genio synbhe
tico da sua rude lingua: "an· 
thropo-sociol~ia". 

Esta nova scienda perquire a 
influem::ia da Raça sobre a So
ciedade e a Historia e, recipro
ca.ment~. a influencia da S<;<:ie
dade e da Historia sobre a Ra
ça. Os seus fundadores e syste
.matizadores - Durand Le Gros. 
iLapouge, Woltmann, Arnmon 
t~arecem dizer como Taine: 
"Au fond, l'essentiel dans un 
pay, c'es.t l'homme." 

Para elles, . esse "essencial" 
não é, porém, o "homem" puro 
e simples do cooceito do Taine; 
mas, o homem revelado pela ra
c;a, o homem - synthese ethnica. 
Ha mesmo este con.ceito expres
sivo de La.pouge, para quem o 
iactor principal da hi~toria do 
llomem é o proprio homem: ..__ 
"II n'y rien d'étonnant dans 
cebte idée que l'homme est !e 
facteu.r principal de son histoire. 
Ses actes en sont la trame; ils 
lui sont imposé par sa structure 
cérébrale, soumise elle même aux 
l<lis 'de l'hérédité .. " 

1Esta escola sociologica é, como 
toda escola, um tanto ex.dusi
vista. Dando uma :Preponderan
cia tão abso·luta ao factor ethni
co. é · evid~ntemente tão unila1e
ral no seu ponto de vista, quanto 
os partidarios da escola anthro
pogeogra.phica de Le Play .com o 
seu relativo desdem pelo factor 
racial e a sua concepção, tam
bem um tanto exclusivista, da 
preponderancia do meio physico 
como modificador social e histo-
rico. . 

Grande coisa é a Raça; gran
tle coisa o papel das tendencias 
hereditarias; mas. é innegavel 
tambem que ha outros factores 
e outras forças - como as que 
vêm do Meio e como as que vêm 
da Historia - que, muitas vezes, 
por um jogo de .circumstancias 
particulares, ou obstam ou retar
dam, ou desviam da sua dire
ctriz, a livre actuação das pode
rosas energias biologicas, rev~la
das .pela tereditaried'a.de. Lapou
ge, como todo ohefe de escola, 
parece não admittir esta possihi
lidade - e não deixa de ser um 
canto ingenuo o seu beHo esfor
ço pa:ra -provar que as suas f~
mosas "leis geraes da anthropo
>ociologia" não soffrem excepção 
alguma. 

Lapouge, aliás, commetteu tres 
erros, ou mcllior, foi victima de 
tres illusões na sua concepção da 
ilnrhrapologia social . 

O seu ,porimeiro erro foi, como 
Jihservou Houzé, co05iderar o ty
po somatico como caara do t)1>o 
psychico. Era, por exemplo, o 
fll.flto de ser . brachyc(lpiha:lo qu~ 
~~a a · ~logia do -edta, 
eomo o facto de ser dolicocepha
lo que eX'!>Iicava a 1P5ychologia 
do germano. E' verda.de que 
l.31p0uge tentou defender-se des
ta critica; mas, a sua defesa, ao 
con'trario de sema>re, é um tanto 
confusa, padiamos dizer mesmo, 
um tanto ·ga.guejada - o que 
pa.roce indicar que a accusação 
de Houzé é fundamentada: E a 
verdade é Que o mais que se ,po
de a.offirmar neste ponto é que 
ha uma relação de coin.cidencia 
emre o tyJpo somatico e o ty.po 
psy~ehico de uma raça, mas não 
uma relação de causalidade - e 
a prova está em que o typo so
matico e o ty.po psychico podem 
a.Ç~parecer dissociados, por um 
phcnomeno de segregação men
doeliana, nas gerações For, F2, 
iFJ, etc . 

O segundo erro de La,pouge 
foi o de tratar os factores ethni
tos, considerand()-()s do ponto de 
vista de um criterio exdusivista 
e rigido, sem qua'Si nenhuma 
margoem para o phenomeno das 
f.luctuações e das mu~ações. 

O terceiro erro foi o exclusi
vismo da sua concepção sociolo
gica, rla.ndo ao factor - Raça, 
no conju!lto dos factores oue 

~xplkam a historia e a civiliza 
~ão, uma imi)ortancia tal qu 
r ullifioava por assim dizer a: 
11-cção dos outros factores· colla 
borantes. 

Dado, porém, o devi.do des 
conto a estes exclusivismos dê 

S'Cola, é innegavel que as pre-1 

enções da nova sciencia são per
eitamente razoaveis . Elias re

tlousam sobre fundamentos sci
.entific<Js; as cr.itkas que lhe tê 

i-do movidas - como a de ~Ia
ouvrier, a de Houzé, a' de Ser 

lgi, a d'e Colajanni. a de Finot 
~ de Berr, a de Pittarxl, - sã 
1

verdadeiras opara a orthometric~ 
concepção lapou.geana; mas, deil 
xam de o ser para uma conce
pção mais · ampla e latitu.dinaria 
em que o problema das psy.ches 
iethni<Ca's seja considerado mai~ 
r;cientiHcamente. isto é, debaixo 
do ponto de vista da - lei di)J 
grandes numeros e do criterio da 
1maior frequencia. 

Oliveira Vianna 
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<lendo os perigos que, para a 
gurança do Estado e para a 
autoridade, resultariam da 
cação Integral dos 
c-onstltuclonaes da pluralidade 
da. autonomia plena. dos syndlca· 
tos, a Constltull)ão de 37 restau
rou, não só• o principio da. uni
dade syndlcal (lnstituldG, 
1931, com o decreto 18. 770), 
o direito de lntervencio na 
administrativa. dos syndicatos, 
relto que a Constituição de 34 
cusava ao Estado, com lnt 
desapreço aos Interesses superlo-1 
res da ordem publica nacional . 
legislador constituinte de .84 
cllnava-ee pará. uma conce1 
liberal ' do ~4Jeato - ci 
d1eato lfOmO M80cfaçdo ·de 
privadO; ao passO que o de 
moti orlentacãb divergente 
st . oppostá. - o do çndicaco· 
rlfreUo pubUco, Isto ê, 
funcções de ~utorldade 
carregando 
exerclcfo de 
tado, 

Entre 

por direito 
exigir dos seus m~brotf'a:s 
mensalidades :~~ 
que julgar nec · 
fins; mas, · 
obrigar As 
Aquelles 

parece c~ltuldo 

vlva força, cons14eral-o 
ta cotrente 4e Uberaes 
tentes. O art. 137, ai. o, em 

attrlbue ao syndlcato o poder 
f'regula.mentar, e o art 138. em que 
se attrlbue o poder trlbntarlo, 
bem attestam esta evoluQão do 
nosso direito syndlcal - e o at· 
testam de uma msnelra expree· 
sa. llmpida, inequivoca. 

Bem 1M1 que estes dois lnclsos 
constituciMtaes não offerecem ao 
«.>splrlto preconceituoso de alguns 
exegetas a mPsma clar«.>za e lne
qulvocldade na expressão do seu 
pensamento. Por àrte:s de uma 
interpretação claramente sophls· 
tlca, elles pret«.>ndem que não ha. 
no texto da Constituição, nenhum 
r·econheclmento expresso nem do 
poder regulamentar, nem do po
der tributaria. 

Para negarem o direito regula· 
mentar, por exemplo, apegam-se 
a um Inciso do art. 138, que, ao 
dispOr sobre o estatuto das asso
clacões proflsslonaes ~ sohre o 
campo de appllcal)ão das conven· 
ções ou contratos collectivos, es
tabelece que 

"o6mente · o oyndleato reconhecido 
polo Estado tem direito .• , de ••ti· 
pular contrato• collecttvos de traba· 
lho. obrlgatorios para todos oa •~ 
auocladoa • •• " 

Ràctoclnam: se o contrato colle· 
ctivo e6 é obrigatorlo para 01:1 

a'tsoclados do syndlcato, elle não 
s.•Ode ser um· regulamento geral. 
nem ter força de lei da. profissão 
ou da categoria, limitado como 
estA, pela proprla. Constltulcão, o 
!eu campo de appllcação aos 
Jnembr.os da11 associações conve
bentes. I:leduzem dahl que, as
Snn sendo, a Constituição consa~ 

lmpliClta.mente, a pluraltda.• 
1191!1 que · tfrou 

®U~tlva o eeu :~r 

que 
por 

à.penu a. que 
l'leetaa úso~. 
e~~ que ellta 
do art. 13'1 tornava: 
a 4eclaraclo. allá.s ~ 

. }cl~entemente, do art. '138. ·De8de 
oonvançio OltllecUva ·abri

membros da categoria toda, 
que, sendo os membros 

associações convenentes tam
membtos da categoria, esta

I logicamente obrip.dos a. 
reonvenalo, Não· bavla; pais, ne

neceasldade 4aquella 'de
Incidente, contida no cf 

do art. 138. 
declaração ê, claramente. 

redundancia; mao, n4o e:o
n~ utd em oontradiQã, 

der.ln.r1U1tln d.o CJrl. 137; ào 
outra 118 bar

... felttl!ioium.~ e e com· 
:~ndó-~ ·e fundindo· 

u~ que po· 
redl : "a con· 

collectiva, e · . ulada en-
.óY!ldfoatoe, · obrlp os 

seus associa 
os membros 
elles represen ta.das" . 

Eis o pensamento da Constitui~ 
,..:ão de 37: tornar a convenção 
;ollectlva. um Instrumento da re

r ulamenta.ção geral da profissão 
ou categoria. Dahl. obviamente, 
:ter lnstltuido um unico syndlcato 
''J!ara cada categoria. 

Para negarem o direito tribu-
tação geral - Isto é, Incidindo 
sobre toda. a categoria - o ra
~ioclnlo dos llberalistas se apoia 
num outro Inciso do art. 138. que, 
pela maneira por que estA redi~ 

gido, abre, para quem o lê super• 
flclalmente. margem a um certo 
equivoco, mas pÍI.ra quem o 18 
I • d 
1
com attençao e .. senso o raZOI'\-~ 

1

vel, não offerece. equivoco algum 
e é de limpidez absoluta no seu 
sentido. Vale a pena reproduzir 
o art. ps na parte que dá. mo
tivo ao equivoco referido . 

- , . I 

• S6mente o oyndleato recularmell• 
te reconbt'Cido pelo Eotado - dll! 
est .. artlc~ - tem direito da repre• 
••ntaçllo 1-1 doa quo pertlclpar..., 
d11 c•tPeorla de proónr~~o para qua 
to! conotitutdo e cS. d<'t•n<kr-lb.. ot1 
direitos porante o E•tado e ao OU• 
trrt.• .-.. ~la':'lit!e -profhr•k>na "'a. H ti .. 
pn14J" contrato• coiiN'tlvoo d<' traba• 
lbo. obrlcatnrloa para ludoe 01 oeutO 

. a•snclndoo, IMpdr-lhta c0JIIribuic6tt · e 
exe~r em reln~ão a ellee tnncçõea 
delegadao de podPr publleo. • 

Para aquelles exegetas:. o dlJ. 
relto do syndlcato em materla de 
contribuições ·se restringe apenas 
aos membros do seu quadro asso• 
·clatlvo, porque o lhe&. que ll'OoÍn· 
panha o verbo impôr, se refere 
a "associados" e não aos dem::;.ls 
representantes da categoria. Devo 
confessar que tambem durante 
multo tempo ensel assl~. embo• 
ra sempre e parecesse tApa cln
cada rldl a C ate reconhecimento 
I!Olennls o, porque feito em di· 
ploma nstltuclonal. de um df .. 
relto elementar, de natunta Y.. 

ta la. que toda assf· çlb 
:ue, desde que o mun ' . o 

IIJib, •-4ue e--o ~lttl- ·-. 
llA..,;""*-!as, ~nsa.llc!ith. e: Ol$lllll 

.c-... .. u~ ... · 
o Iegisfa«ór-

h de 87 uzpsse, no · uJG 
11 lleclaratorlo. novos dfrelt~.q.. 

clae:s, para pro blr esta. c~ 
t-ufç15es, ainda se mprehendeJI.Ia; 
mas, Q'AA, dlspuze para autori-
zar os 's')hdlcatos a ra.J... -
ria, e' ldentemente, r-se & 
presumpc:ão de que elle pretendlJ. 
diRputar um campeonato de fn .. 
tantllldades com Callno, La Pct• 
llsse ou o Comm«.>I(dador ;11'0 
Globo,.. • . 

Na Commlsslo Revisora 4e De1 
eretos, que funcclona sob • pre.. 
sldencla do ministro l"ranelllco 

1Campos. restebell'Ceu-ee, porfm, e 
!tlxou-sP a verdadeira lnterpretn• 
ção do art. 138 neste ponto Na 
exeg~ , que ali prevaleceu. o ar
tigo 181 foi assim entendido: 

p~r 

\eómente o qndtcato ret'll~ 
DII'Df.tt reeoaHeldo pelo r.tado liiiDI 
dtzl!lto: .. 

ai ot. repr~~WDtaçlo lelal cto. C\'D 
partl~lpa .. m da eatei(Orla pa" Q'lle 
foi conotltultlb: 

b) dot d•ft'DdPJ'·IhM <>e dlrol'ltoa pe. 
rantU. .l!lobulo • u outra& auoclee 
o~t .. Janafla: ·-

ÜIItl6r-lhtA ooatrlblfl(6-. • 

s ,cl. 
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da Cã:tegoriã 
tuldo o liiYndl· 

cato e de que ~ ê~ o· 1.1.~0 re
!)resentante - e ríão aos lá!.OCia
'dos delle. Com esta Interpretação, 
b Inciso do art. 138 perde aquelle 

specto de puerilfdà.de que pare
pia ter, adquire sentido e razão 
de ser e torna o novo regimen' 
guridico, a que a Constitulc;ão de 
~ 7 submette os syndicatos, per
feitamente harmonico, consoando 
inteiramente com toda a estructu
ra do reglmen politico nella ins
tituldo. 

Este direito tributaria ~onferl
do ao syndicato - quero dizer: a 
'competencia para impOr contri· 
bulções sobre os membros da ca
,tego:ia toda - ê mais uma affir
tmaçao do pensamento do legisla
dor da Constituição de 37 no sen
tido do syndicato unico. Por que, 
e fOra possivel mais de um syn

dlcato em cada categoria, e!lta· 
os proflssionaes a elJa per

~en~ntl_s collocados sob a possl
de fic~m sujeitos a 
contribuições. Revoga

jllptarla, neste caso, o princi
pio ' constltuciWJal, consagrado no 
ut. 24, que vida a bl-tributa.ção. 


