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DEMOCRAC~A .E GOVERNO DE -EU

Oliveira Viaa
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M do.s l:!itores desta folha
onde são selecionados esses .qua·
que aco:npanha estes arti- clros · e <M substitutos dos compogos escreve-me estranhan- n~ntes deste.c; Que desaparecerem,
do a as~ocia.ção que venho fazen- eliminados pela morte, pela doen·
do entre democracia e 1overno de ça ou pela seleção social.
elites . Para ele, "govern:> de e!l- . Ot~a. é na . riqueza e abundln:
tes'' e "democracia" são cousa.s ela destas· reservas que eatão u
que se contradizem, que "hurlent causas do dinamismo e progre$!0
ele s~ trouver ensamble''. Uma ex- de um grupo. d! uma cluse ou de
due outra: ou bem ha "governo uma comunidade. do seu pr.estigio
do p()vo". ou ben1 ha "governo de em rac~ das outras. ou da iJ,'\flueneUtea".
ela ou fecundidade -lia sua ação na
Ora, ha em tudo 18to um pa · sociedade nacional - na "grande
tentl equívoco. Equivoco que re· sociedade". Saint-Simon já. exprf·
sulta naturalmente da diferença mira para a naçã::> franceza .esta
do conceito que de "elite'' e "povo" !dela. numa Imagem. precla~ e cotem · o meu censor e eu: o meu lorida: - ''Si a França perdesseo
conceito é, sem dúvida, mais am- de súbito, os seus · cincoentas
pl:l dCJ que o dele.
·maiores cient18tu, . os seus cinE' evidente que para o meu lei- coentas maiores artistas. o& seus
tor <talvez o meu único leitor .. · l eincoentu maiorrs industriais, os
"povo" tem sentido de "massa" seus ·clncoentas maiOres arrls!ulto·
ou "plebe" e "governo do povo" é res, esta nação .seria um c:ll'po
qualqUPr cousa Pquivalente a "go- sem alma: ficaria decapitada".
Ora, o que Saint-Simon dizia da
verno da nu~a·· ou da "plebe" r~rma de governo que os gregos naráo francesa pode-se dJzer de
chamavam de . ozhlocracia e não quálquet grupo ou cluse . Em
qualquer delas encontramos un1a
.propriamente de democraela .. Devo confessar, aliás, que e.sta minoria de ind1víduos mais capa·
palavra "~llte" eu a venho emprE'- z~s Uigurem ou n!o no seu "quag;u'ldo, n'stes artigos dé periodis- dro dirigente.. l : - e é isto ll~f
ta, num sentido especial, técnico~ con5Utue a elite {la claase; ou da
cuJo contendo só a leitura dos 11· n.J~Çá;), si c~n.s!derarmoa e.stq ell·
vt'h
mbet'
sebre • tetfo l)el'e'iall eat ~
nbu
&ênese. evolução e história das ma classe deixa áe ter elite; aej
nossa.'! classes dirigentes poderia esta. cluse qual for - da maiR
permitir a sua inteira compreen- elevada e qualificada à maia husão. E' l!m sentido todo especí!!· milde ou obscura. Na. c!use S'lco, incomparavelmente mais ex- perior dos médicos, dos advogados.
t!!nso do que o sentido extrito que, dos engenheiros, por P.XZmplo, ha,
nn uso corrente, tem este vocá- sempre, com efeito, uma minor_ia,
bulo. Irei tentar. neste pequeno um grup~ relativamente pequeno
espa~o que disponho, rsclarecer o constituido· pelO.. mel~ores médi~
meu pensamento e, tanto quanto cos, pelos melhores engenh!iro.s.
r.o~sivel. di&ipar o equívoco des· p~los melhor~s .advo~ados; c,omo
te meu leitor.
na classe popu!ar dos pedreira&.
·Quando emprego a palavra r.ll- dos carpinteiro.~. do.s pbtores, ha
tP ou a expressá:> governo de elitt' um pequeno grupo constit-uído penão o faço no sentido proprlamen- lo3 carpinteiros. pedreiros ~ pinte de uma cla.sse privilegiada pelo tores mais bab:i5, mais inteligen•
nascimento. pelo sangue ou pel-a tes. mais "êonhecedores do ófifortuna: aristocracia hereditária, cio": e tanto naquela.~ como-n-!.stas
ou nobreza de sangue, ou burgue- são estes •·melhores'' que consti·
zia de dinheiro . Menos ainda de tu :: m a.s elites . destas classes; por
um grupo de indivíduos dotados isso mesmo, são n~la.S os indívi~
de certos atributos, constituindo o du<M de mai5 prestígio, os que
que, aqui, no falar corrente do exercem, direta ou Indiretamente
rovo. chamamos "alta roda". "gen - - pela ação ou pelo exemplo te de ton". "granfina", que mora uma influência orientadora; di~ci
em Copacabana,' almoça no Joc:- plinadora ou coord~11adora sobre
quey Club. t~m fr15a no Municipal. os d: ma!s compon:ntes da class~
frequenta a.s recepções el~gantes E' isto q~e forma, em conjunto,
e figura em todas as listas do pro· as elites de uma sociedade . F.'
toco lo do Itamara ti e do Catete. · isto, num povo, o que constitue
Esta classe ou grupo é, sen'l dú· as suas elites dirigentes, que po·
vida, uma Pl!te - e da mais r!- dem .ser claasificadas em grand~s
quintada. !!na e representativa ou pequenas (locais, recionala ou
composição. O que eu chamo, po- nacionais), ou especíticas a cada
rém, elite não é propriamente, ::m cluse ou grupo que compõe f'&te
antes. não é excluaivamente este povo. E' neste sentido ·que eu em·
grupo mundano e elegante, de prego a expressão · "governo de
bou maneiras, bou falas e boas elites" .
roupas; é cousa mais complexa:
Nesta expressão nada ha. i>ols,
compreendf' tambem outros gnt'· de anti-democratico. Nada que
pos, mais • OU menos numeros~s. signifique a constituição de
rf!presentando as outras .tlat~Jll.~~t~,~;,w~WtM~~~~ijÍ~~
õ'Q -,:e~ttma
1
t<IJ.f - previ eg1a a, rt e a no
nentes da "grande ·sociedade", co· pólio da direção adminl.str~ti•a
mo diria Wallas. Para resum ir : política da soci!!dade - com
emprego esta palavra elite no sen- acontece .nu democracias de partido de "quadros dirigentes" de~- tidos. No sentido que -eu empre·
su diversos "grupos". "classes" ou. go estas ·duas ·expressões, · é, poi~,
como modernamente .se diz. "ca· perfejtamente conci!lavel o "reg!tegorias", que sempre encontu- men democrático" com o "IOVtr·
m<M· como elementos estruturais no das elite.s·". Pelo contrário, "roein qualquer uma sociedade hu- verno das elitesl', tal como acabo
mana diferenciada .
·
de ~xpõr. seria uma forma de goEstE'I quadros dirigentes repr~- verno democrático muito mais pesentam, realmente, um fato natu·
C('""rlae na 1• ptr.l
ral. assinalavel sempre em qut~.lquer comunidade humana (e a~~
mesmo em certas conlUnidades
animais) : uma nação, uma proYíncia, um município, uma comuna, ou então uma classe, uma categoria, uma assembléia, um partido, uma corporação cultural.
mesmo uma república de estudan·
te.!. ou uma multidão em marcha.
Onde quer que se constitua unia
sociedade humana, grande ou pequena, principal Ou secundária, na·
cional ou local, deparam<M sempre
um nncleo de indivíduos marcantes, um corpo de "dirlientes", que
toma a direção da comunidade, ou
diretamente - como covernante
dela, ou indiretamente - pela ascend~ncla moral
ou intelectual
que exerce sobre os demais membros do grupo . Só a multidão. r.a
sua expressão quotidiana e !norgànlca de ma.ssa - 18to é, ll multidão, por exemplo, que se move
a . circula pelas noua.s a"enidu,
preocupada. eom os seus intere~su pessoais e particulares - só
e.sta f que não tem direção orga·
nizada. só eata é que não tem chefes reconhecidos. Quero diZer: só
e~tll. ni:> tem o seu "quadro dirl·
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vl."')g~ est6u mboratl4lo sebre •
gênese; ~voluçáo e história das
nossa:~ classes dirigente, poderia:

permitir a sua inteira compreensão . E' am sentido todo específico, incomparavelmente mais extenso do que o sentido extrito que,
nn uso corrente,· tem este vocábulo. Irei tentar. neste pequeno
espaço que disponho, esclarecer o
meu pensamento e, tanto quanto
r.o~sivel. cUs.üpar o equívoco ·dMte meu leitor.
·Quando emprego · a ' palavra eli·
t.P. ·ou a expressão governo de eU te
não o faço no sentido propriamente de uma c'la.sse privllegiada pelo
nascimento, pelo sangue ou· pela
fortuna : aristocracia hereditária,
ou nobreza de sangue, ou · burguezia ·de dinheiro . Menos ainda ele
um grupo de indivíduos dotados
de ·certo.s atributos, constituindo o
que, aqui, no falar corrente do
rovo. ·chamamos "alta roda": "gen·
te de ton". "granfina", que mora
em Copacabana: almoça no Jocquey Club, t ~ m frisa no Municipal,
frequenta as recepções elt>gantes
e figura em todas as listas· do protocolo do Itah1arati e do Catete . ·
Esta classe ou grupo é, sent dúvida, uma elite - e da mais requintada , fina e representativa
composição . O que eu chamo, porém, elite não é propriamente, ~u
antes. -não é excluaivamente este
grup:> mundano e elegante, de
boa.s manelru, bou falas e boa~
roupas; é causa mais complexa:
compreende tambem outros gru'
pos, mais ou menos numerosos,
representando as outras cla~e
fJU r.eqnêrta) lo~l~ i'fes coftiponentes· da "grande · sociedade", como diria Wallas. Para resumir:
emprego esta palavra elite no sentido de "quadros dirigentes" dé!';ses diversos "grupos": "classes" ou.
como modernamente .se diz. "categorias", que sempre encontnt·
mos · como elementos estruturais
ein qualquer uma se>ciedade humana diferenciada .
· ·
Esle1 quadros dirigentes repr~~
sentam, realmente, um !ato natu ·,
ral, a~sinalavel sempre em qu~l
quer comunidade humana (e a~
mesmo em certas comunidades
anlmaisJ: uma nação. uma · província, um município, uma comuna, ou então uma classe. uma categoria, uma assembléia, um partido, uma corporação cultural.
mesmo uma república de estudante.!!, ou uma multidão em marcha.
Onde quer que se constitua unia
sociedade humana, grande ou pequena, principal ou secundária, nacional ou local, deparamos sempre
um nncle::~ de indivíduos marc::mtes, um corpo de "dirigentes", que
toma a direção da comunidade, ou
diretamente - como rovernante
dela, ou indiretamente - pela ascendência moral ou Intelectual
que exerce sobre os demais membros do grupo. Só a multidão . r.a
sua expressá:> quotidiana e inorgânica de massa - i.sto é,· a multidão, por exemplo, que se move
a. circula pela~ nossas avenidas..
preocupada com os seus interesSe.! pessoais e · particulares - .tó
uta é que não tem direção orga·
nlzada. só esta é que não tem chefes reconhecido.!!. Quero diZer: só
e11ta ni::~ tem o seu "quadro dirige-nte", o aeu quadro de leader!l,
como dlz~m os h1glezes - e lst.o
porque não tem nenhuma finalidade coletiva a realizar.
.
Neste quadro de leaders ou dirigentes, que encontramos em
qualquer comunidade huma·na organisada . costumam estar , por derinição, O! !ndiYíduos mais bem
dotado! Intelectual, cultural · e
tecnicamente do grupo, da · c!asse
ou da n~Ção Realmente. nas so ·
cledade! sadiamente organisadu
- 011de os mecanisn1os delicados '
.subtis da capilaridade social funcionam em condições normais :.....
assim acontece . E ' preciso obser·
var , pori m ·que este quadro dirigente embora compondc a elitl!
de uma sociedade ou de um grü·
1'0. não con tem nunca a totalidade desta elite O conceito de eli·
te é p:Jr isto ma!~ amplo . maL!
compreensivo do que o de ·quaarc
diligente . Na elit E de cada daMe.
de cada grupc ou de cada sociedade. com e!eito . est ãc as sua!
maiores competê ncias . as melhorE'.!
capacidades . o! te c nic o ~ ou pro
!issionais mais complet os. de mal!
saber. talento ou habilidàde : mas
delee .sé uma pequena parte figura no seu "quadro dirigente ''. is~ o
é. está na direção efetiva da socied2.de . da classe ou do gruno.
Este.s elem~ntos da ~:ite. e::nb'Jra.
fóra dos quadros dlrigent~s. formam uma espéele de re.servu, de
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ma classe deixa cfe ter elite; a~jlt
esta classe qual .for - da maiJS
elevada e qualificada à mal.! humilde ou . obscura. Na. .c1~.sse S'l perior dos médicos, · dos advogados.
dos engenheiros, pbr P.X~mplo •. ha,
sempre, com efeiro, uma minor.ia,
um grupo relativamente pequeno
constituído· pelos melh,or·es médi:
cos, pelos melhores engenl1!iro.s.
p~!os melhor~s _advoga,dos; cpmo
na classe popu!ar dos pedreiros,
dos car-pinteiro.;, dos pintores, ha
um pequeno .·grupo constituído pelos carpinteiros, pedreiros · : pintores mais hab .::is, mais inteligentes: mais "conhecedores do óficio' ~ : e tanto ·naquelas como- n~sta.s
são estes "melho_r~s ' ' que constitu em as elites . destas classes; por
isso mesmo, são n.zlas os indfví~
d~1o.s de mais prestígio, · os que
exercem, direta ou Indiretamente
- pela ação ou pelo exemplo uma influência orientadora; di~ci
plinadora ou coordenadora sÇ~bre
cs d: mals compon~nt e s da classe
E' isto qce forma, en1 . conjunto,
as elite.s de uma · sociedade . E'
isto, num povo, o que eonst itUP.
as suas elites dirigente.!, ' que po·
dem ser classificadas em grandtl!s
ou peqúena.s (locais. rerionals ou
nacionais), ou específicas a cada
classe ou grupo que compõe est.e
povo. E' neste 1entido ·que eu emprego a expressão · "gcrre1"no de
elites". ·
Nesta expressão nada ha . pois,
de anti-democrático . Nada que
signifique a constituição de uma

l

a, nves I a no o
pólio· d.a direção adminlstr!ltlva e
política da sociedade - como
a'contece .nas democracias de partidos. No sentido que -eu empngo 'estas duu expressões,' é, po~.
perfeitamente conciliavel o "reg!men democr.ático" com o "governo du elites·". Pelo contrário, "Inverno das· elites!', tal como acabo
de expõr, seria umll · forma dt governo democrático muito' mais pe-
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DEMOCRACIA EGO~
VERNO DE ELITES
(Coneluáo da C." pir.)
netrada do espirito do povo do
que a forma de democracia até
agora realisada pelo sistema dos
partidos.
Realmente, no sistema de partidos, cada "partido" tem o seu
corpo de "correligionários". Certo, estes "correligionários" são recrutados nessas diversas "classes"
ou "categorias" da nação; mas, recrutados Individualmente, como
"eleitores" apenas; a classe, a quP.
ele.s pertencem, exprimindo uma
entidade coletiva, uma comunidade de Interesses, esta não tem ne:.
nhuma expressão no sistema, não
aparece nele com Interesses próprios a defender; e, mesmo que
os tlve,sae, a defesa destes interesses coletivos - de classe, competiria a elementos extranhos .à
classe, aos representantes de uma
outra classe: - a classe dos po- ·
liticoe.
Dal a Inexistência de quadros
dirigentes nas classes ou categorla& profissionais dos países, como
o nosso, submetidos ao sistema da
democracia de partidos. Estts
quadros dirirentes das classes nu
catecoria não se poderiam eonstltulr sob tal sistema democrático,
desde que as elitt's destas classt!l
não tinham nenhum função específlea a exercer na vida política e
administrativa do pais, monopoll·
sada, como estava esta função pelos partidos polítl~os. Estas elas·
se.s não passavam, por Isto, de
agrupamentos inorgânicos; eram
organismos por assim dizer, sem
cabeças: os partidos, com o seu
monopólio da função política, lh'as
haviam decapitado ...
Ora, o problema central das
organizações constitucionais no
mundo moderno, por toda parte aqui, ou na Europa, ou na Asla.
ott na Africa, ou na O~eania, ou
nas Américas, onde quer que a civilização ocidental haja penetrado - é justamente este: restaurar estas classe.s na conciência d'l
si mesmas, repondo-lhes as cabeças que a democracia de partidos
lhes havia tirado. Equivale dizer:
restaurando-lhes as suas elltes e
os aeus quadros dirigentes e dando a estes a Incumbência de organisa·laa e representa-las.
E' e.sta uma tendência geral na
nossa clvilisação. El.!l porque o sindicato - instrumento de ação destaa elites - se tornou, hoje. um
fenômeno universal, que encontramos em todos os pontos do globo
onde se haja constituido uma comunidade clvillsada, um verdadeiro traço da nossa cultura ocidl'n·
tal, - tão comum, tão frequente,
tio generallsado como o avião, o
automovel • a lampada elétrica.
Não quero agora discutir si esta
evolução polftica, de carater tão
universal, se compai:lece com a
permanencla do sistema de partidos, ou sl estes terão que desaparecer; isto é outro problema. O.
que quero acentuar é que esta concepção de uma democracia de
dasses e não de partidos me pa·
rece Incomparavelmente mais representativa do povo e da sua
vontade do que aquela, tradicional, que confere a uma classe es·
peciallsada - a classe dos políticos - a exclusividade da representação deste povo, muito embo·
ra esta representação lhes seja
conferida mediante o mecanls~o
do sufrágio universal.
Está. claro que esta moderna
forma de democracia só poderá
resultar eficiente •si estes novoa
quadros dirigentes ou estas novas
elites se mostrarem capazes de
m~bstituir vantajosamente os ve- ·
lhos quadros dirigentes creados
até então pelo sistema das democracias de partldoa . Dai o problema central neste novo regime ser
- nio só aqui, como em toda parte - o de levar, talvez mesmo
compelir. estas· classes a prepararem os seus quadros dirigentes,
isto é, a formarem e organisarem
suas elite.s.
O problema das elites é, pois,
um problema, cuja solução é E>Ssenclal ao exito e à vitalidade
desta nova modalidade de governo do povo pelo povo, que está.
dominando rapidamente o mundo.
Não se alegue o exemplo dos Estados Unidos com a sua democracia de partidos. Os que Invocam
o exemplo americano' demonstram
apenas que não conhecem o fun·
cior.amento in ti mo dos partic,ls
na Am~rica do Norte e menos ainda o que se está passando a!í de·
I. d
r.om.. o ad..vento
e

e ei ores • apenas; a c asse, a quP.
eles pertencem, exprimindo unia
entidade coletiva, uma comunida;
de de interesses, esta não tem ne:..
nhuma expressão no sistema, não
aparece nele com interesses próprios a defender; e, mesmo que
os tiv~e. a defesa destes interesses coletivos - de classe, competiria a elementos extranh:>s .à
classe, aos representantes de uma
outra classe: - a classe dos po- ·
IítlcM.
Dai a inexistência de quadros
dirigentes nas classes ou categorias profissionais dos países, como
o nosso, submetidos a:> sistema da
democracia de partidos. Estes
quadros dirigentes das classes nu
categoria não se poderiam tlonstftulr sob tal sistema democrátlco,
desde que ali elites destas classes
não tinham nenhum função especifica a exercer na vtda política ~
administrativa do país, monopollsada, como estava esta função pelos partidos políti::os . Estas classes não passavam, por isto, de
agrupamentos inorgânicos; eram
organismos por assim dizer, sem
cabeças: os partidos, c:>m o seu
monopólio da função política1 lh'a.!
haviam decapitado ...
Ora, o problema central das
organizações constitucbnai.s no
mundo moderno, por toda parte aqui, ou na Europa, ou na As!a·.
ou na Africa, ou na O::eanla, on
na!l Américas, onde quer que a civilização ocidental haja penetrado - é justamente este: restaurar estas classes na conciência d"l
si mesmas, repondo-lhes as cabe~
çu que a democrada de partidos
lhes havia tirado, Equivale dizer:
restaurando-lhes as suas elites e
os seus quadros dirigentes e dando a estes a incumbência de organlsa-la.s e representa-las.
E' esta uma tendência geral na
nossa civillsação. E~ porque. o sindicato - instrumento de ação desta.. elites - se tornou, hoje, um
fenômen:> universal, que encontra- ·
mos em todos os pontos do globo
onde se haja constituido uma comunidade civillsada, um verdadeiro traço da nossa cultura ocidental, - tão comum, tão frequente,
tão generallsado como o avião, o
automovel e a lampada elétrica .
Não quero agora discutir sl esta
evolução polftica, de carater tão
universal, se compadece· c:>m a
perma:nencia do sistema de partidos, ou si estes terão que desaparecer; Isto · é outro problema. O.
que quero acentuar é que esta concepção de uma democracia de
classes e não de partidos me parece incomparavelmente mais representativa do pov:> e da sua
vontade do que aquela, tradicional, que contere a uma classe especlallsada - a classe dos poli·
ticos - a exclusividade da representação deste povo, muito emb:>ra esta representação lhes.· seja
conferida mediante o meca'nisrr.o
do sufrágio universal.
Está claro que esta moderna
forma de democracia só poderá
resultar eficiente •si estes novos
quadros dirigentes ou estas novas
elites se mostrarem capazes de
substituir vantajosamente os ve~
lhos quadros dirigentes . creados
até então pelo sistema das democracias de partidos . Dal o problema central neste novo regime ser
- não só aqui, como em t:Jda parte - o de levar, talvez mesmo
com~;>elir. estas· classes a prepararem os seus quadros dirigentes,
isto é, a formarem e organisarem
suas elites.
O problema dM elites é, pols,
um problema, cuja solução .é essencial ao exito e à vital-idade
desta mva modalidade de govérno do povo pelo povo, que es.tá
dominando rapidamente o mundo.
Não se al::gue o exemplo dos Estados Unidos com a sua dem:>cracia de partidos. Os que invocam
o exemplo americano• demonstram
apenas que não conhecem o funcior.amento intimo dos partid.:Js
na Am~rica do Norte e menos ainda o que se está passando ali depois de 33, com o advento c:te
Roosevelt e da sua política socialisadora. E' o que veremos no próximo artigo.
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IMIGRAÇÃO .E COLONI-

ZAÇÃO ONfEM E HOJE
(Conclusão da t.• pá r. )

damente exigentes neste ponto;
em certos casos, podiamos . n0:1
contentar com a simples heterogeneidade dos núcleos, deixando o
trabalho de assimilação processar-se exclusivamente pela ação
dos fatores culturais, escolas principalmente. Daí termos admitido
que, na falta do .e lemento nacional, pudesse ele ser suprido ou
complet'ado com colonos de or1gem espanhola e portuguesa. Pela
sua afinidade com a nossa gente e, principalmente, pela ident1·
dade ou semelhança da lingua,
das tradições e do gênio, não comJtituem, realmente, os colonos destas duas últimas etnias, nenhum
problema s~rio no ponto de vista
da assimilação, sabendo-se que os
seus descendentes se mostram tão
integrados na nossa comunidade
nacional quanto os brasileiros da
velha estirpe. •
Na verdade; não seria conveniente estabelecer um sistema de
porcentagens multo rigoroso e rigldo neste particular, pois que a
dosagem dos elementos exóticos
em cada núcleo, deve depender
das peculiaridades das etnias componentes. Há, com efeito, etnia~
poder de absorção e assimilação
como há . outras que têm grande
poder de absorpção e assimilação
sobre as demais. Na experiência
européia, por exemplo, os moldovalachos, que são um grupo slavo, têm uma extraordinária capacidade de resistência e, mais do
que isto, um poder excepcional de
lmpôr a :ma mentalidade e costu.
mes , aos grupos com que convi·
vem: - "Desde que uma mulher
valacha entre numa casa, toda a
casa fica valacha"· - diz um provérbio sérvio.
O que nos parece essencial, para
realizarmos Integralmente o pensamento do legislador · constituinte - de desenvolver uma política sistemática de assimilação dos
elementos alienígenas - é assegurar, principalmente, a defesá da
lingua nacional, única coisa que,
neste contacto de etnias e cultnras, está em nosso poder conservar e defender. Ora, Isto está sen·
do conseguido, nl!.o só ,pela exigência de uma certa porcentagem
mínima de brasileiros nos centros
coloniais, como pela instituição de
um sistema escolar rigorosamente
nacionalizado.
Impedimos assim que se reproduza no futuro o espetáculo dos
núcleos germânicos de Santa Catarina, em que brasileiros, descendentes de alemães, Ignoravam a
língua da sua pátria, sem posslbllidade de se entenderem com os
seus compatriotas que faiavam o
português. Ou o que assistimos,
ainda há bem pouco, em certos
núdeos nipônicos de São Paulo,
em que, para oito escolas primãrias, havia seis professores brastlelros e 16 professores japoneges,
estes falando em japonês e ensinando as crianças japonesas, na
sua maioria filhos de japoneses
nascidos no Brasil; portanto, brasileiros . Um destes núcleos continha 1.072 famílias japonesas e
apenas 75 famílias brasileiras, ou
sejam 6.190 .1aponeses para PO'l·
co mais cie 600 brasileiros. Pode~e imaginar · o futuro deste núcleo,
o oue nos reservaria ele em mat ~ r i <l. de nacionalização, dadas as
r ondicões extremamente favoraveis em ane estava colocado nara 1t
crmstituição, dentro de curto Pe ríodo, de um quisto racial perfeitamente . caracterizado. ·

Oliveira Viann.a
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IMIQRAÇ.AO E COLONIZAÇAO ONTEM E HOJE
Oliveira Vianna

UEM' lê a nossa velha legis- 10 de novembro de 37, a nossa
!ação sobre imigração e co- atitude passou a ser outra, .
Ionização é que pode sent11:
Estabelecemos ·o princípio da
a profunda diferença, senão o an- ·heterogeneidade obrigatória doa
tagonismo, dos dois regimes - o núcleos coloniais - e, com Isto,
das nossas antigas· leis imigrató- o problema dos quistos raciais fi·
rias, fundadas no 'oi-disant libe· cou, desde logo e substancialmenralismo da Constituição •de 91, e te, resolvido. Não bastava, porem!
o das duas novas Constituições re- nos premunir contra a possiblll-~
voluclonárlas - a de 34 e a de 37 dade dos quistos raciais; era pre·f;;r
- com as suM prescrições limi- ciso assegurar a nacionalizaçã.o
tatlvas, controladoras e orientado· destes elementos exóticos, qu~.
ras das correntes imigratória!.
embora em miscigenação ou em
Outrora, sob o liberalismo da condições de aculturação, não del· /vt;.Jha Constituição e das nossas xavam de ser exóticos. Como bem
leis de imigração e colonização. o acentua René Martial, em mateque dominava, nas preocupações ria .de colonização estran~ira. o
administrativas era apenas a problema da assimliação prevale"Il
preocupação do braço trabalhador, ce sobre qualquer outro: do imigrante-trabalho, sem ne- faut choisir les étrangers - tUz
nhuma atenção à sua qualidade ele - dans le but d'en faire des
como elemento plasmador da nél- français; le politique de l'assimicionalidade. O problema da imi- ·lation domine la politique de se·
gração vincula-se a dois dos lecti9n".
·
nossos problemas principais : o . do
Ora, o expediente que nos ocorbraço trabalhador e o do povoa-· reu para assimilação destes elemento do solo. Eram estes os do!s mentos alienígenas foi o que aconpolos entre os quais oscilavam en- .selha a experiência dos povos que,
tão as preocupações dos nossos como nós, tambe.m se sentem emadministradores e homens de go-· baraçados com a conentrac;ão <1e
verno. Não nos interess.ava a se- ~randes massas · de estrangeiros
leção propriamente étnica dos ele- dentro do seu território. E' o ca- 1
mentos que para cá aflulam em so dos Estados Unidos. E' o caso
levas copiosas; a,penas, todo o da França, ·que , depois ctas devasnosso trabalho consistia em impe- .tações da grande guerra, evitou a
Invadida ·
dir a entrada de elernen.tos cacogê- ser pro~ressivamente
nicos ou disgênicos. mediante a por grandes afluxos de elementos
aplica cão de critérios de seleção estran!!'eiros.
.
individual.
Na Fra9ça. oroblema está senO problema de integr~o do do resolvido pelo processo do "pa{colono na nossa sociedade. a sua· n·a chue". oue é .1 ustamente o que
incorpora~o à nacionalidade co- est::obelecemos com a prolbiçl!o de
mo elemento plástico e constitu-· colônlal'! hom~~êne!'-s. Nos Estativo. bem como o problema da sua dos Unidos. a soll~l"ao é antes nronacionaliz~, da sua abrasileira- ryra~a nvma D0 1 Itic::~ . . iie nacionação, identificando-o com os Ideais l1zarap .nela escolfl. No!i usam-ec; os
e tendências da nossa civ111z~ doi~ m~todos. estabelecendo o "nanada disto. realmente, nos "rst1~ nach!tl!e" e o ensino n!".cil;malizacupava e~ No Decreto 9.081, do. Por Jlm lado. estah~lecemos a
de 1911. que era o regulamento da obrlgatoriedarl'! de · certa porceB-
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imigra.cão e colonizacão havia um taP:em rlo.s
artigo ãúe bem d emÕn~tra a nossa disolicência e a nossa despreocupa~sobre este ponto. E' 0 artlgo 253, que assim esta.t ue:

elementnR

naclo:1al5

nos núcleos que se vierem ;t fu •ltlar - o ou e · nos ~s8e~urara . ne!\tes centros rl"rnogPnicos e étnicos.
que serão ~élulas futuras da nos~
sa nacionalidade e da nossa raça.
-"Art. 253: -Serão anual- a presença de um ::~gente nermflmente concedidos. pelo ~over- nPntP. d'l nacion::~,izar.ão , de eflno federal. prêmios de viagem ciência segura e. imediah. Está
à localfdade dQ pais de ·orl- cla-ro OUP. f'!'te a!!.ent.!' nlá .~tico de
gem. a imigrantes que, con- nar.lonalhacão e ~bra.silelraçã:.~
tando nunca menos de tr~s dns el~me·ntos ex6tir.os. nara !ler
anos, nem mais .de seis :tnos.• P.ficiente, deverá ser tanto ma!1;
de residência no Brasil, esta- denso P. mal~ nu!'Yl.ero.~o qnanto
bf,lec!dos como nroprietários mais diferentes nela n•~a. petr~
rurais a título definitivo , po!'l- cultura e pell'l. lingua forem as
sam ser classificados -entrP. os P.!ementos exnticos como.,ntmtPs
mais adiantados e dlstil"ltos dos nt\cleos. Daf, 0 prindnio de
ocr sua conduta, por seus há- que a norcentagem dos elemento~
bitos de ordem , moralidade, nacionais deve .c:er aumentada natrabalho e s,mor ao pais''.
ra 11 queles núcleos em oue pre·
Ora, af está . O imigrante ·qlle r.onder'em etnias 11 :to latina!:. se houvesse revelado bom tra:b!".- tais como . a~ germânicas, as 1:l~· ·
lhador e de espiri~o nrogresl'livo. vas e. nrincipalmente. as aslátlreceb.e rla como premio... Um:1 · c w~ (di~5amos: a lanonesa).
nova data de terra? um crédito
Como nem sem me seria PO!\S!do governo nara ampUar seus ne- vPl obter Plementos nacionais ~m
g6ci.os? Nada ?isto: a pena~ um m1mero hast 11 nte pna r'Omnlet.ar a
auxilio em dmhejro, passagens. comnosirão ro!l núcleo!!. ~ã.n n:'l!!
?ratls e tudo o mais que fosse pre-· parece que d!'!vemos ser t4~::nas1a•
ciso para uma viagem aos J)f;na- .
IConelue na s• ptg.)
tes natais. para uma v!slt.a no.:
pago!! originários. . . Em 'Vez d ~
estimular o imigrante· a Integrar
se na nov~ pátria, a · esquecer as
suas ligações com a terra-mater,
nós, ao contrário, o est!muláva•
mos na permanência dos seu!! sen
timentos nativos. no seu apeg:'l
pátria de origem l
f Contra Isto, reagiu a· nova políti
c a imigratória, estabelecendo pre
ceítos rigorosos tendentes a impt:
dir a concentração dos imigrante\ 1
e o seu enquistamento consequente ~
Pela nossa velha legislação, na o ·
havia interesse da parte do poder
público em regular a composição
dos núcleos; bastava apenas que.
velasse pela sanidade do local, 1
pela excelência do clima. pela fertilidade das terras, •pela construção de habitações higiênicas no~
centros coloniais . Não o interes·
sava a percentagem dos elemento~
componentes dos núcleos e colô·
nias, não o preocupava o problema da miscigenação ; nem, multo
menos, a presença obrigatória do
colono nacional, agente de aglutinação e assimllação .. Muito ao
contrário disto, um dispositivo do
R::gulamento 9.081, acima referi·
do prometia um prêmio ou bonifica ção aos fundadores de nú:-leos
coloniais particulares, prêmio este
calculado pelo número de lmlgra,ntes estran~~:eiros que eles eonllel!'uissem localizar nos mesmos
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n:>SSOS COMO nÓS, tambem Se Sentem emadministradoreS e homens de go- baraçados com a co·Jcentração c!e
verno . Não nos interes.sava a se- grandes massas de estrangeiros
leção propriamente étnica dos elE'- dentro do seu território . E' o ca- 1
men tos que para cá afluiam em so cios Estados Unidos. E' o caso
levas copiosas; apenas, todo o da França, que, depois das devasnosso trabalho consistia em impe- tações da grande guerra, eviton a
dir a entrada de elementos cacogê- ser
progressivamente
invadida .
nicos ou dlsgênicos. mediantE' a por grandes afluxos de elementos
aplicacão de critérios de seleção estrane-eiros.
individual.
Na França, oroblema está seno problema de lntegr~o do do resolvido pelo processo do "pacolono na nossa sociedade. a sua n·a chaf!e". oue é justamente . o que
incorporajjo à nacionalidade co- estiobelecemos com a prnlbiçllo de
mo elemento plástico e constltu- colônia~ hom:)~êne3s . No~ Estative. bem como o problema da sua dos TTn!do.s. a soh~ ... ao é antes nro' nacionaliz~,
da sua a brasileira- r.yra~a m1ma D0 1ltlc:o . ti e naclonação, Identificando-o com os idP.als l1zarao . nel::~. escol11 . No!; usam~~ os
e tendências da nossa civlliz~ doi~ m~todos. estahelecend:> o nanada disto. realmente, nos ""r:: "~ nachae:e" e o ensino nacienalizacupava e~ No Decreto 9.081. do . Por Jlm lado. estab~lecemos 11
de 1911. que era o regulamento da obrigato,.iedadP. de certa porceuimigraÉ:fJ e colonizas§.o. havia um ta~>:em. no~ element~~ nacionais
artigo aue bem demonstra a nos- nos nucleos que se v1erem :t funsa disolicência e a nossa despreo- nar - o oue ·nos ~sse~urara . ne!\cupacfuLsobre este ponto . E' 0 ar- tes cent-r:os n-:mogPn!cos e étnicos.
Htigo 253, que assim estatue:
que serão l'élulas futuras da no~"
.
_
sa nacionalidade e da nossa raça.
Art. 253 .. - Serao anual- a presença de um ::~gente nerm::omente cmwedl.dos. pelo ~over- nPntf" d~ nac!on!llizar.ão, de eflno fede.ral. premlos de VIageM ciência segura e tmed!abl.. Est.á
à localidade do pais de orl- claro aue l"~te a~~:ent.P plá~tico de
gem. a imigrantes que, con- naciona11'!ar.ão e :tbra.sileiraçã~
t.ando nunca menos de tr~s dns elF:mentos exótlr.os. nara !ler
anos, ne?l mais .de se:s anos.. eficiente, rleverá ser tanto mais I
de re.sidencia no Bras1l, esta- denso e mal.~ nurn.ero.~o qllanto
bf,Jec!dos .como l?roorietárlos ma1s diferentt".'l nela rto~a. pel::t
rurais a t1tul~ defm!tlvo, pos- cultura e pel:t llngua forem ns
M.m ser classificados -entrl!' os elementos exóticos como·:mentPs
mais adiantados e distil'lt~s dos ndcleos. Daf, 0 principio de
tJ?r sua conduta, por seus ha- que a norcentagem dos elemento~
bito~ de ordem. morall~ade, nacional~ deve ~er aumentada natrabalho ~ amor ao pais .
ra 11 queles núcleos em oue pre·
Ora, a f esta . O Imigrante ·qt:e r.onderem etnfas nlio Jat.lna~ . _
se houvesse revelado bom , trabll.• tais como . ali germânicas. as 11l:t·.
lhador e de espfrl~o progru"1vo. Vali e. prlncipaltr.ertte. as aslátlreceberla como premio... Uma ·cri < (digamos: a japonesa) .
nova data de terra? um crédito
Como nem sem1Jre se-ria t'O!IS!do governo nara 11mpliar seus ne- VPI obter Plemento.s nacional!! em
góci.os? Nada disto: apena~ um número hast 11 nte para comnletar a
aux1llo em dinhejro, passagens r.omno~:irão ros núcleos . .oãn n ., s
~rat!s e tudo o mais que fosse pre· pareee que devemos l!er ne!Ylasta·
clso para uma viagem aol! pe;na(Conclue na s• pq.)
tes natais. para uma visit.a na=
pagos originários . . . Etn ·vez d ~
estimular o imigrante· a lntep:rarse na nov::t pátria, a · esquecer as
suas ligações com a terra·m~.tter,
nós, ao contrárlo, o estimulc\va•
mos na permanência dos EP.U~ sen
timentos nativos. no seu apeg:')
pátria de origem!
J Contra ist o. reagiu a nova políti
ca imigratória, estabelecendo pre
ceitos rlgoroso.s tendentes a lmpe
dir a concentração dos imigrante\ ,
e o seu enquistamento consequ~?n t. e \
Pela nossa velha legislação, não ·
havia Interesse da parte do poder
público em regular a composição
dos núcleos ; bastava apenas que.
velasse pela sanidade do local,
pela excelência do clima. pela fertilidade das terras, •pela constru.
çáo de habitações higiênicas no!
centro.s coloniais. Não o intere:s·
sava a percentagem dos elementos
componentes dos núcleos e colônias, não o preocupava o problema da miscigenação; nem , multo
menos, a presença obrigatória do
colono nacional , agente de agiu·
t!nação e assimilação. · Muito ao
contrário disto, um dispositivo do
R ::-gu!amen t o 9. 081, acima referido prometia um prêmio ou bonifica ção aos fundadores de núr-leos
coloniais particulares, prêmio este
calculado p~lo número de fmlgrl\.ntes estrangeiros que ele!! con!leguissem localizar nos · mesmos
núcleos, não lhes cabendo. por em,]
nenhum prêmio pelos colonos nuclqnals - o que levava naturallnent e os seus or1!anl21adores a
evitar o elemento nacional ~ a
rre!erir exclusivamente o~ est'r angelros . Aqui está o dispositivo do
Regulamento 9 . 081 :
"Art. 133 : ~ A empresa poderá localizar. alem d~ famílias estrangeiras. 30 % r:lf:' famflia.s nacionais , SEM DffiE1·
TO A PRt:MIOS EM RELAÇAO A ESTAS úLTIMAS '· .
Os prêmio~ de nue acima se hla, eram de 250MOO por casa cnn~·
truida: mais 200$000 por famiHa
contando se! 11 meses de' ·bcf!.ll?:ação : mals ~oosooo oor fámíJ ia lo··
rali7.:orl~ há mais de 11m ~nn :
e
!i : 0 00~000 no r grnoo de 50 lot es l
rl r.>vidamente
colonizados : (art.
] 311 .
.
Era . pois. a própria lei que estimulava a fo rmação de núcleos
puram ente exóti cos no pa!s , que
pre p:nava o melo propicl o à formaeão de quistos rac ia is. de ntte
tivemos exemplo em Santa·· Catar ina. com as colônias al err"ãs e
~Inda presen tem ente com os cent ros colon i::ad :>s PXclu.oiv:> men t.e
r. nr j a11on cses na Am ".zôn!a. em
M ~ to Grosso. em Sã o Pqttlo .
.
Cnm o ~ dvent o d:t Constlt n!rão
de 31. e. d :pols. m ais :>"entua da rnente. com a nova nolítlrA- itr. lgro.tória. decorrente do regime de
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M dois ensaios - o primeiro · oriental da Europa e nestes outros
sobre as Novas Di.etrize.s da continentes, especialmente no Japolítica social e o segundo pão, na China, na índia, na Insusobre a Política Social da Revolu- !índia, nas Filipinas, na Fonno~a,
~~ão de 30 - ·já estudámos os va- na Ma4isia, bem como !).a Austrários asp<:ctos do problema social lla e Nova Zelândia, reconhecem,
no mundo e o ·modo por que o es- porem, que o capitalismo destas
tamos resolvendo no Brasil. Vi- regiões não tem nem o vigor p:;imos, no primeiro destes ensaios, cológico, nem a estrutura técnica
as realizações desta nova política que se manifesta nos centros cl:.snos grandes povos ultra-industria- sicos da sua formação e evolução.
lizados do velho Continente e do Como diz Sephard, "nada indica
5ector .super-capitalista e super- que, em futuro que não podemos
industrializado do novo, que são os prever, venha a desenvolver~ se
Estados Unidos. No ·segundo, es- nestas regiões um novo centro lntudámos as diretrizes ·e as realiza- dustrial importante'·, capaz de
ções desta nova pol1tica, de alcan- exibir o.S cara·c teristicos do grande
ce mundial; em nosso · país e os capitalismo. Conclusão Igual à de
múlttolos aspectos peculiares de outros observadores em relação à
que ela se vem revestindo· aqui, América do Sul, não obstante a
inclusive a facil aceitação, pelas impulsão que lhe possa imprimir
nossas classes burguesas, das ino· o recente surto industrializador, ·
vações trazidas pqr ela à sua tra- oriundo das restricões do comerdicional concepção. da propriedade elo europeu e norte-americano em
e t:-o direito patronal, concepção consequência da guerra.
toda ela e~bebid3: do .e spírito ~o
Equivale dizer que, - afora e.svelho dire1to qmritáno, a nos tes centros ultra-indUIStrializados
trl_ln.smitido através d~ tradição e super-capitalizados (Europa Ociremlcola, das Ordenaçoes· e sem; dental e Norte-América) - o resglosat:orEs, e da doutrina do Códi- to do mundo civilizado ~stá ainda
go Napoleônico.
na fase que Sombart denomina
Nesses dois ensaios, verificamos f'pre-capitalista' · e outros de "ecoque oota enorme revolução, que 'nomia de consumo" ou ainda de
quebrou velhos e seculares este- "manutenção", de tipo agrário e
reótipos jurídicos, se processou pastoril, ou ~emi-urbano e artesaaqui em condições para-c:oxais e nal. E ' o regime, aliás, mais georiginalíssimas - porque sem lu- mralizado do globo, porque, sob
tas p.atentoo, sem subversõe-s de ele, está a quase totalidade daa
· mas::,as, ~em o, derrame sequer de populações da terra, não só clvluma gota, de sangue; ao contra- lizadas como bárbaras e selvagens,
rio do que aconteceu - e ainda numa variedade de estruturas e
acontece - em outros pontos do tipÔs, que vão desde o que Krauglobo, me~ mo em países vizinhos De chama C.e ' 'economia de colheido nosso Continente. Ora, jusr.a- ta " até à "economia municipal",
mente por isto, por esta . singula- de Thurnwald.
ridade, é que o nosso propósito
Quanto a nós - hoje, como onagora, neste ensaio, é mostrar tem, como outrora, em todo o no:oque, se a.:sim tudo ocorreu, deve- ~ o processo econômico de quatro
se às p~culiaridades mesmas da séculos - sempre vivEmos sob as
no!Sa fo rmação histórica e da .nos- condições de uma economia do
.sa estrutura social.
tipo pre-capitalista de Sombart, ou
Realmente, o Brasil estava, co- "senhorial", como diria Perroux.
mo talvez nenhum pais do mun- Todos os elementos e complexos
do, em condições de realizar, :s<:m da nossa técnica do trabalho e da
alterações fundamentais da sua produção, - utensílios e in: truvelha organização social e eeo- m :: ntos, bem como instituições,
nômic·a , ..esta -·nova concepção c:o idéias e sentimentos, - são realproblema social, cujos po.:tulados mente os que exprimem uma clresumimos naquele primeiro en- vilização pre-capitalista ou pratosaio. Nenhum dos obstáculos que os capitali~ ta. Quer dizer: uma civelhos povos europeus encontra_- vilização. cuja manifestação doram, e ainda encontram, para esta minante, cujo eJpírito, cujo tom
nova política [Ocial, aqui se consti- genl, em suma, não apresenta
tuiram; pelo menos, nunca .se nem os elementos materiais. nem,
constituíram com a complexidade principalmente, os eleme ntos psle a intensidade com que se reve- cológicos do gral'ide car:itali.:mo
laram em outros ~ovos. Nem as das descrições d:l Sombart, Fried
condiçõ:s da nossa estrutura eco- ou Lewis Mumford.
nômica e demográfica, nem a.s da
Estamcs ainda, na qua ~ e tota·
no ~. sa
formação hi s tór~co-social, lida de ·da noosa população, como
- de espírito, de cultura, de re- estávamos no I, li , III e IV ;_él!gião, etc., aqui criaram óbices cu los: na fase a que Sombart chasérios à e::pan.são, à penetração e ma de "economia doméstica prià objetivação <.:esta nova politica. mit:va" ou de "economia. autônoMuito ao contrário disto tudo, ma ampliada " e Neurat de "ecoem nozsa formação histórica, co- nom!a natural rm grande escala ' '
mo em nossos ;_ entimentos e ati- - e só -cgora, em dois pontos do
tud es tradicionais,
predispu- Sul, começamos a entrar na fase:

o
com os elem()ntos
mo.
me refiro, é
Nenhum complexo cultural, expri- xo povo rural; que este, na
mindo confli_tos de cla.o:ses ou lutas maioria, vive sob um r?gime ecoentre o patronato e a mas·. a tra- nômico que muito se aproxima
b alhadora , aqui · existia . O espí- .daquela "economia de colheita",
rito capitalista nunca chegou - de Krause, peculiar aos povos prinem outrora, nem hoje, como ve- ·mitivos. Refiro-me à grande proremos - a ~ er um traco dominan- priedade agrária e pastoril e às
te do nos::o povo. Queí·o dizer: um bu'r~;uesias ricas das grandes ci·
traço dominante da. nos.: a psico- dades e metrópoles do sul.
logia coletiva, da no~a estrutura, Os que pensam que o espírito
cultorológica, como diria Imbello- capitalista do velho mundo e da
ni. Enfrentamos a questão social, América do Norte domina estas
produto t:a.s velhas civilizaçõ ~ s do- cla.::ses provWas d= capit:lis, ou
minadas pelo regime cap.ít.alista, generalizam impressões colhidas
antes de havermos atingido, em çte meros casos individuais ou reno~sa história econômica, o ciclo gionais, ou não aprenderam bem
daqueles conflitos e'ntre o capital a psicologia das nossas populações
e o trabalho ,q'ue, no velho mundo, urbanas e rurais ne~te particular.
justificaram a aparição e .o desen- Uma observação mais atenta do
volvimento desta política socb.ll- nosso povo, na sua estrutura eco-zadora . Isto é: antes·· de termos nõmica e na sua psicologia coatingido .a fase propriame-nte do cial, logo patenteará a fraca pegrande capitali.sm(), do capitalismo netração, - nas nossas elites ecode tipo sombartiano, com a sua nômlcas ·- da mentalidade capiprodigioza maquinaria, o seu cor- talista sombartiana, com as .suas
tejo rumoroso d,e reivindicacões tendências imperialistas e a .sua
sociais, a sua obsedante preocupa .. preocupação absorvente de lucro.
ção de riquezas e a sua paixão do E' possível que, no ponto de vista
lucro pelo lucro, Iucrum in• infini- da sua organização material, o
twn, como dizia São Tomás. Ca- nosso grande capitalismo . induspitalismo cujos aspectos técnicos trial haja atingido até mesmo o
nos descreveu, num quadro de im- neotecnici8mo de Mumford; ma.s,
ponente amplitude, Lewis Muro- ào ponto de vista do ·seu espírito e
.. ford e cuja ambição vlolenta, imo- dos sentimentos que o animam,
derada e imperialista tão viva e abre-.se-nos, ainda ai, uma larsugestivamente ·nos pintou Ferdl- guíssima margem em favor das
nand Fried.
nossas velhas tradições pre-capi·
únicos, talvez, no mundo civlli- talistas. E isto é fundamental pazado, ficamos, por isto, em con- ra a compreensão da gênese e da
dições de poder realizar esta gran- evolução da questão social no
<l·e política renovadora sem que ti- Brasil.
véssemos de submeter a nossa esOliveira Vianna
trutura econômico-social a qualquer modificação substancial.
Para isto contribuiu a nossa.

·~----~---

originalissimas - po~q~;-;;~-lutas patentoo, sem subversõe-s de
· mas:;as, s~m o derrame sequer de
uma go~~ de 's angue; ao contrario do que aconteceu - e ainda
acontece _ em outros pontos do
globo, me~mo em países vizinhos
do nosso Continente . Ora, justamente por isto, por esta . singularidade, é que o nosso prop&ito
agora, neste . ensaio, é mostrar
que, se a.:sim tudo ocorreu, devese às p2-culiaridades mesmas da
no~ a formação histórica e da .nossa estrutura soci al.
Realmente, o Brasil estava, como talvez nenhum país do mundo, em condições de realizar, .:sem
alterações fundamentais da sua
velha organização social e el:onômU:·a, ..est9. '·nova conc epção C:o
problema social, cujos po.:tulados
resumimos naquele primeiro . ensaio. Nenhum dos obstáculos que os
velhos povos europeus encoritrl\ram, e ainda encontram, para esta
nova política roc!al , aqui se consti1 tuiram;
pelo menos, nunca .se
constituíram com a complexidade
e a intensidade com que se r êvelaram em outros t:ovos. Nem a,.,
c ondic õ ~ s da no.::sa . estrutura econônüca e demográfica, nem a.s da
no ~ sa
formação histórico-socio.l,
- de espírito, de cultura, de nllgião, etc., aqui criaram óbices
sério:; à e:rpansão, à penetração e
à obj etivação <.:esh nova política.
Muito ao contrário disto tudo,
em no:;sa formaç5.o histórica, como em nossos t.entimentos e atit udes tradicionais, nos predispu-
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mralizado do globo, porque, sob
ele , está a quase totalidade da.'!
populaçõe's da terra, não só civllizadas como bárbaras e selvagens,
numa variedade de estruturas e
tipos, que vão desde o que Krau~ e chama C.e ·" economia de colheita '' até à "economia municipal",
de Thurnwald.
Quanto a· nós - hoje, como ontem, como outrora, em todo o no:s~ o processo econômico de quatro
séculos - sempre vivêmos sob as
condições de uma economia do
tipo pre-capitalista de Sombart, ou
"senhotial", como diria Perroux.
Todos os elementos · e complexo~
da nossa técnica do trabalho e da
produção, - utensílios e in: trum :: ntos, bem como L"1stitui:;ões,
idéias e sentimentos, - são realmente os que exprimem uma civilização pre-capitalista ou protocapitali ~ ta. Quer dizer: uma civilização. cuja manifestação dominante, cujo e ~ pírito, cujo tom
gerz 1, em suma, não apresenta
nem os elementos materiais. nem ,
principalmente, os eleme ntos psicológicos do grat1d~ caj:'itali.~ mo
das descrições de Sombart, Fried
ou Lewis Mumford .
Estamcs ainda, na quaõe totalida de ·da nossa população, como
estávamos no I, II, III e IV t.éculos: na fase a: que Sombart chama de "economia doméstica primitiva" ou de "economia. autônoma ampliada " e Neumt de "economia natural Em grande escala''
- e só -cgora, em dois pontos do
Sul, começamos a entrar na fase
"
~
·· !10

com os elementos trabalhadores. mo. Nã:o me refiro, é 'l!!aro,
[\.
Nenhum complexo cultural, expri- xo povo rural; que este, na su11
mindo co!lflitos de cla.:ses ou lutas maioria, 'Vive sob um regime ECoentre o patronato e a mas·. a tra- nômico que muito se aproxima
b9lhadora, aqui · existia. O espi- .daquela "economia de colheita",
rito capitalista nunca chegou - de Krause , peculiar aos povos prinem outrora, nem hoje, como ve- ·mitivos. Refiro-me à grande proremos - a ~ er um traço dominan- priedade agrária e pastoril e às
te do nos:: o povo. Quero dizer: um bu'r guesias rica,., das grandes citraço dominante da. nos.:a psico- dades e metrópoles do sul.
logia coletiva, da nossa estrutura.- Os que pensam que o espirito
cultorológica, como diria Imbello- capitalista do velho mundo e da
ni. Enfrentamos a questão social, América do Norte domina esta,.,
produto C.:a.s velhas civiliza9õ=s do- cla..:ses provicl·as de capit:l.is, ou
minadas pelo .regime capit.alista, generalizam impressõõs colhidas
antes de havermos atingido, em çte meros casos individuais ou reno~sa história econômica, o ciclo gionais, ou não aprenderam bem
daqueies conflitos entre o capital a psicologia das nossas populações
e o trabalho .q'ue, no velho mundo, urbanas e rurais ne.éte p articular.
justificaram a aparição e ,o desen- Uma observação mais atenta do

volvimento desta política sociall- no,s,so povo, na sua estrutura eco-

zadora. Isto é: antes· de . termos nômica e na sua psicologia coatingido .a fase propriamente do cial, logo patenteara a fraca pegrande capitali..Snio, do capitalismo petração, - nas nossas elites ecode tipo sombartiano, com a sua nômicas ·- da mentalidade capiprodigio::.a ·maquinaria, o seu cor- talista sombartlana, com as suas
tejo rumorbso de reivindicações tendência-s imperialistas e a sua
sociais, a sua obsedante preocupa-· preocupação absorvente de lucro.
ção de riquezas e a sua paixão do E' possivel que, no ponto de vista
lucro pelo lucro, Iucrum in• infini- da sua organização material, o
tum, como dizia São Tomás. Ca- nosso grande capitalismo . induspitalismo cujos aspectos técnicos 'trial haja atingido até mesmo o
nos descreveu, num quadro de im- neotecnici.m1o de Mumford; mas,
ponente am.plitude, Lewis Mum- do ponto de vista do 'seu espirito e
.. ford e ·cuja ambição violenta, imo- dos sentimentos que o animam,
derada e imperialista tão viva e abre-.se-nos, ainda ai , uma larsugestivamente ·nos pintou Ferdl- guíssima margem em favor das
nand Fried.
n ossas velhas tradições pre-capiúnicos, talvez, no mundo civili- talistas. E isto é fundamental pazado, ficamos, por isto, em con- ra a compreensão da gênese e da
dições de poder realizar esta gran- evolução da questão social no
el-e política renovadora sem que ti- Bra.Bil.
véssemos de submeter a nossa es·
Oliveira Vianna
trutura econômico-social a qualquer modificação substancial.
Para isto contribuiu a nos.sa .
condição mesma de povo colonial,
distante dos centros por assim dizer genéticos do grande capitalismo, não só técnico como tambem
psicológico. · O capitalismo _.:... quero dizer: o super-capitalismo · indl,lstrial de· Sombart - é um fe~
nômeno social · de expansão geb- .
gráfica ainda limitada, cuja area
é muito pequena, como observa
Lucius. ~ealmente, as zonas em
que ele atiug.e. o seu pleno nores.:.
ci?lento e . revela, em toda a magmtude, 3is suas possibilidades e
efeitos, representam segmentos de
extensão · reduzidíssima na va.sta
superfície ·civilizada do globo a ele
sujeita ou vivendo sob á· influência da civilização . por ele criada.
Na verdade, não compreende mais
do que a porção ocidental do continente europeu e a .região setentrional do continente ami!ricano .
E' verdade que esta área <lo
grande capitalismo, principalmen.:.
te no .seu aspecto técnico, se está
ampliando cada vez mais. Ele já
se começa a expandir rapidamente para a região oriental do .continente europeu, como bem se vê
do mapa de Reithinger sobre a
Industrialização tlo que ele chama
a. "Europa periférica". Estendese já no sentido de outros corit!nentes, a Asia, a Afrlca, ·a Oceânla e a América do S).ll.
Ohservadores como S~hard e
outros. que estudaram o capitalismo agrário e industrial nesta zona
....._

___ .
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M primeiro lugar, o &t o . do
p·r esidente. é .lógi<: o : Est á den tl'o do .seu · pen.sa;n'l.ento · político, eriunei ~dD, atas; 1~0
nos c.omeços do noV'O regi,mel). E '
uma, 'etapa na realização ·daquilo
que ele mesmo chama "o imperlallSlll o brasiletrq" , isto ·é , a "ex:pansão demográflda e econômica ·dentro do p~ójnio ~rri t ório, f.azerrdo a
conquis ~a de si rriesmo e a integraçáo do Estado, tornando-o ele ·dimen~ões _tão vas tas -quanto O' pró prio . p-.isl' . Imperlali.smo que, di~
~a- se de passagem, tem . t.od.o func
damento e · ccin!innaç~o não só
nas tendências dá nosaa hJstória
poJítica, c.onJQ UDl> dl!.C.i>! cta: n~s-c~.
SOO.iO}ogi;i , eÇO ~lÍ1lll,1.lell. : . .
,
· Na sua concepção de uma politica. _ nacio1~a~, o presidente distin 7
gue duas fronteiras: - a que· decor.re dos . tratados ,internacionais ·e
~tá expressa na configuração g~o~-~áfíca . do território . nacion.a l e· ll
que .decor re da nossa propria ~strutur.a econôini::a e social · e está
éxpr.essa · ha ' po~e. apropriação e
t>xploração efet iva dest e , te~.:ritório
nela compreendido . Front eiras estas que·, não . coil1ctdem, !íc'a ndo . a
última n}uit,o aqtiem da primeira:
- ora, um d<l8 grandes obj etivOI
do pens~t~nento pol itico do pres 1denu é jUstari1ente -fa'z ê-las coin cidirem no sentido de integrar a
Naçio e o . Estado . Dai o .seu programa da ·•marcha para o Oéste"
e a orga~lização do!! TerrlL6r10s.
. Em segundo lugar, o ato do pre!!lqente- é um ato necessário e pe.triótico . Em. h<!a verdade, o que l'e
fez agora devia t er .sido feito aelide do "om~QO . do. rP.gi~eiri republ_i7
cano, desde 91 , 'SÍ não a nossa mexp~riência . do s istema fedel'ativo
não n'os ·houveúe cégado · sobre a
impo.ssibilidad~ .eviden te, para os
E.!tados · int·eressados, d·e ·com 011
S'€U5 próprios recursos, ctarem qua~qu ~ r organ,iz_ação àdminis~ratlvà a
es tas vast a s . regi:ões fron t_e iriÇas·.
Na verdac' c, as popülações · dos
trech ns agora desmembrAdos e
tornados' em territórios, si não
tem '. a .m a is · vàga capa.cida.cle pai·a
aesenv bl v é rem- s ~ Sób un~ reg·lmeín
ele au ~oriorh ia estadu al,' nieliOs amcta a t'em ou a feriam· sob ·{li~ r~gln1e;:.1. d au tori'Q'l'li l~- loe a L s~ u
regiõe.s : !rr..ensas; m à~. . praticaniellte de~ertla$ , c.uJit: ' densic,la-cte
demog· l'~üc,a .é t\mà (ta~ m;lis b.;:ixa ~. n,aq apenas a o -Brasil, "mas c!o
m )D do . () nn m ici.P.iB de a :;ni.- Viljta,,
n ;_;~ A lt o-R~q ·a .pui.i:!o: por exemnl6,
tem uma Çf.i 11 :k:act ~ de O,Q7 0 que
c9_r_re ::: p~nC!~ .a .ml.i ~ .d.? .lO . krn2 .
para caqa . ha )J'i~:Ül'~ e., ou· a um a
a.rea de S.J km2 ·parit Çada !an11li à ' de ··s· pesto ~ .~ __ O que' ~ priWé;1m_ente . o qe ~ er ~.ci .. No ·caso , como
~e tra t a cl ~ \!ID_ ri'iimicipio será o
d.e!>er.: o Ço t?. dq ~l.e , &1,1 tqn 0m:·<i . ... ·
Qbseryo qll~ e3 ~as regiõ.t s ) r ol). ~
teiriças nlo c ~uec~m de· cor:di<'ões
de . vi~a au.t pilol'r).a ··. apenas ' pela
sua.: baixil· d ensidade d_e mo&'ráflra.
Certo, uma denS:dadt dem ográfica
forte. é .conQ.ição e_.sE:.e ncial à )nYe:st..idu:r'a <ia umà P.OPUbç;.o loe~l p a
posição de .c OmUitidad~ autôl'lOn)a
- de ".rpunicipio";..ma.s, esta. deuslqade . só por si .11~ 0 . bastaria J>ii.r a
legi~iml!,r l'SSa inves ti C:ur~ .
.P ara
t!1-n to , .a . ç:ond~ç ão principal _é an.te~ de r sl r,UL"'iTq S<,JCi3.l dO qu~ ç\e
própri am~n t~ de - delisidade. . pe
est rutur 3 se>:Ci·ll,l. e.c.on Ç11ni ~ .a e prolissional. .e.speci a.lment e n~ . par :te
tocilnte às claú es o\ camrut.as dir'í ge~/Ú .

· . - · ·· ' " · · · · · ·

mQ' o Estado do Rio ~ onde há
municípios ruraes com unia áensida.de igual ou superior .a da Ale"'
manha ou. da: Italia { é 'O caso de
Sa.quarem.a com 96 hab'. p. kt:n2
ou Duas ' Bairas, com lll hab . esta camad·a dirigen te e nelas,
ape.~ar disto, francamente deficitaria, ficando multo aquem, não
da p roporçãú encontrada por Holingsheaà para a América,·mas até
lllE!~llO do ' ni.inimo . absolUto q\,le
encon t rei · pata uma ' ad"Jiün:istra·~;ão
lQcal eficiente em llOSS! ' pais . Em
muftos deles. não há Siquer Ul'bkn.J:sa.çáo ; apreciavel; · noutros, · nem
ad vogado titulado ·ou ·médico re-sict·ente e, · no , enta•lto; & sua popú•
laç_ão SObe a c i~l;;. da média de
3o . ooo -ou 4o . ooo ha.bi·tantes. · Ora,
sein esta c-amada ·s uperior de ''hO'mens bún11" , como se dizia outróra, a autonomia é· uma fic~ã-o, ·
prejud:ióal,- que redunda muitas
veze·s· no sa.crif!cio 'ctos lntereSMs
de milhares, de dezénas. de 'milhli.res de habitantes laboriosoa ;
." E isto aqui ·_no · Sul e paia
regiões, densa-men te ·povoadas,, como as do Estado· do Rio . Pode-se
imaginar agora · o que está ocorrendo com e.Ste.s long1nquos Marabás,
, Por~s .Velhos, Cametás, e te ., etc . ,
etc ., agora submetido3 á autoridade federal, á aua organização
administrativa, aos seus enormes
recu~rao& eivHl!!:adotoes .. ·.
Devo observar ainda o seguinte:
nàda há de anti-demo:rát1co. nem
mesmo de contrário ao regimem
!ederativo o que acaba de ordenar
o Presidente, desmembrando va:s.:.
tas zonas . de .Estados . ftonteii'iços
para . t orná-la., .e m Territórios .
E&té ·expedien ~ J foi o processo normaJ de que os Estad os UnidM lan:.
caram mão para preparar a organização social, eco11Ómica e ndmhii.strat iva de vastas ·extensões
conquist adas aos · peles-vermel~1as
pela audaCia dos . "_pioneiros" _e
··lot -junpers", e que hoje são ri:..
cr..s e· grandes Es ~ados daquefa •
União : assirr. · o A.r:zona; · o ,*1rkal1.!ias, .o Oklahoma, os dois Dakotas,
0 Ohio., o Id~.ho, o Utah, o .Montâna .. o Novo :México . E' que . os
amt-riean os - · hbmen·s Pl; ag·nrá.t~s 
tu e ãot.ados do senso realis ta em
lodlitica _.:: sempre souberàn1 disq,n~_u ir' ' lu ::id.ame~1t e . est'es
do1s
ptôbl~mas inteiramente di s tin to~:
- · ·a .adm. i11,istm Ç. o .loeal . · a que
t oda ]:ro•;ul:l.çl o; seja qu~l- ·f or · a
~U<t co'ndicã u de es tru tur~ . ou de
pto~resso , ' t em direi to; e .a a d minist~açâ'o local· atttonoma; a que ·11ó
f?. zem j ús os ·~;TuJ)os lc.~a '! que· teh h2 m · ca pacicla:de p:lra el ~:l."
·~ Pai;a. mim :· há ..um.a. ou tr~ . re~
glãó gue .ta'm bem devia 11er torliada em .territó~·i o . si a Consti1uicáD nãG ó irnpedi sse, , r.omo impede:
é- a v a s~ a . e · r i::a, po ~ encialn1en t e
r iC·a 1 · r:g!ã:o i n n:l~ do S : Franoí.~co: · 1u ·sua parte própriiuiunte
ser t:;. ne ia . e s elos vales do Para.ita: t.,ssú. Jaguaribé ·e. Parnaíba.
Direi m~lho r : a r ~ ~~ao dos altos
n.:~rd.Pst i·'o~. · ~ .x:l:;, elà. a té O!l r ampos do P i$UÍ. Devie.m tambe _sr.r
'"t r : rit0r.e. li ~ a 1 :'1s". 1· ã ( ~ _J!d
rom ·O flm de · de~ r.volver as suas
riquens potencial!!! e pr eparar à
s ua~ p·o pulaçôes condi ções m~lho 
res de vida econômicà ; · n1as.- tam\:'eri1 p ar~: . estàbele r er
COndi~õe~ de .m lem públicá . rme ela~ .
clesdt o per.i odo colonia l , .nunca
t in ra tn ·. Só fr ~ o verno - federal. rta:Imente . · t em :meios materiais e
aut oridad·e n'loral para elinü11ar · o
b~nd i ti~n1o · sút iúi<>io e restaurar
neata.~ imensas reg.iões pastoris a
G rd ~ r, núbli:: a e o regimem da
I ~galida d e . E parece-me perfeitammte di51=e11savel dizer porque _

ali

um municipio pode ter · realmente uma população numerosa e
densa _ e não est a r , entret an w ,
em condições de au to nomia, si lhe
-falta a est ru~ura social uma elas.se .superior - · uma "nobreza aa
terra" como ~ dizia no período
colonial - com relativo prestig.io
social e um nível mínimo de cultura intelectual que lhe permit a ·
exercer decentemente a.s princ1pais magistraturas ' locais : - a da
prefeitura, a de canuris'ta, as de
suplência. de ~argos estaduais ou
federais (juiz do termo, ministério públicD, procuradoria s~cclunal da União, :secções locais de
conselhos consultivos. ou· técniGos
como o .Florestal, o de Caça e Pesca
etc. l ·e os cargos lO<:ais da polícia.,
delegados, sub-delegaóos e suplente!!, ete.
Deve ser este o caso eLas deusa.s
e ag-i ~adu populações · ·de fai sca~
dor es _e garimpeiros do Rio <las
Ga·r ças,· por exemplo _
Pelos meus calculas . para o Bra..!.il, e.sta pequena. .. classe ou camada , a que cabem os cargos e e-ncargos da adminlst raçã<l !()cal, deve conter, de ~O a · 60 individuM
d.lgnoa .e prestigiosos na. localidad.e.
E' Ul)l número mínimo, abaixo do
gual não ser1a ~ivel descer, para

I

OliYéira Yianna

(-

rrama da "marcna para o Oéste"
e a organizaçãe dos TerrlL6r1oa.
. Em segundo lugar, o ato do presidente- é um ato necessário e p&trlótico. E-nl. t>Ça verdade, o que se
fez agora devia ter ~ido feíto ae~
de do ~omeçÔ do. rP.gÚnein' republ.icano, desde 91, :sí não a nossa mexp!'riência ' do si~ttema fedef'ativo
não n'os ·houvesse cegado · sobre a
impossibilidade _evidente, para os
E.!tados · int-éressa,C::.Os, cte cotil os
seu .~ próprios _recúrsos, darem qualqu~r organiz_
ação admlnis~ratlVa :..
es tas vast as . regiões fronteiriças ·.
Na verdac'c, as populações dos
trechl1S agora desmembrados e
tornados' em territórios, si não
tem a mais · v_ag-a capacidade para
a~senv·bl v erem-s! sob Un'J. regim!'m
ele ~u ~origrhia estadual.: n1etios aq1da a rem _ou a . feriam .sob_ uin reg!mt:::1. c! é · atJtC.ri'Q-ni.!~ loca) .. S3u
regiões : llr.ensils; mll.s, prati-caniente de,scr\Je.1, c.uJa: · densidacte
d~n1cgr~üc.a é .uma:· (1&$ maL$ b•)xa~. n,aq :ii;)1!nas ~J BrasiL mas c:o
mtmd() . 9 mllnicip!a de B:;Ja-Vi~ta,
110 Al t o-R~o ·:a.ru'l.co: por E:xemnlo,
tem uma çf.~ll:k:ad!.. ele 0,()7 o que
Cf).Z:r.tS)>CI).i:!! .a .m3.i$. d.~ .10 km2 .
para cacta . ha):l'l~~n'~ e . ou' a urua
area de S.J km2 -parlt cada famtlili.'de··s· pes~oM .. o que · ~ priUé;J.m.tnt~ . Q de_,~rt-0 .. No ·cas<>. como
!'t tra t a de um. municipio se-rá o
d.e!'e-r.:o c;lot~dq P..e•.autqnom:ll .. ..
Qbseryo ql)e es ~-a! reg:i õ.t~ .frol.lteiriças nló . carec~m de· co1~Çlt:õe~
de . vi~a aut~moma ··. apenas p~la
sua: baixfl.· densidade d.enlqg'ráflea .
Certo. ur:1a den.s!dade demográfica
forte_t .concllção e.u.encial à !nYes~a O. uma P.OPUl.lção loe~l :pa
poaição de .comunldad~ a1,1tónoma
- de ".l'!mn:c!pio";_ mas, e~tta deu~-ade . só por si _não. b8,stai:ia para
legl~imar essa inves t iC:ur~ .
.Para
t~nto, _a çond~('ão prinç:pa\ é anl~~ de est7',ll l'liH~ S<?Cial do . q1,1~ çle
própriament~ de delisidade .. De
estrutuq. socla,I. ec_onÇ;mi~)l ~ pro·!issionàl. especialment e na parte
tocante ti.3 'cúts~es ~i. éam~da~ di,:fgi1J.~~s

. · ·· · ' '' ·

·

Um municipio pode tei· realmente uma população numerosa e
densa - e não estar, entretan ·o,
em condições de autonomia, si lhe
.falta à estru~ura 50Cial uma class-e superior - · uma "nobreza ela
terra" como .se dizia no período
colonial - com relativo prestigio
social e um nível mínimo de cultura intelectual que lhe permita
exercer decentemente as princlpais magistratura.!! locais: - a da
prefeitura, a de camaris'ta, as de
suplência de cargos estadual.!! ou
federais (juiz do termo, ministério Público, procuradoria secclunal da União, secções locais de
conaelhos consultivos ou técnicos
como o Florestal, o de Caça e Pesca
etc. l e os cargos locais da polícia.,
delegados, sub-delegados e suplentes, etc.
Deve ser este o caso dta.s den~a.s
e ag-i~adas populacõ~s . -de t'aiseadores .e garimpeiros do R-kl au
Ga-r ças,· por exemplo.
Pelos meus calculas -para o Bra.!>il, em pequena -- classe ou oamada , a que cabem os carJOI!! e e-ncargos da administração local, deve conter, de •o a · ao individuo&
dl1n01t e pl'estig~sos na localidacie.
r UlJl número mínimo, abaixo do
qual não .seria po.uivel descer, p&ra
a constituição de -uma elite política -local que permita o funcionamento eticiente.. da máquü1a administrativa municipal - num re11men1 a.utoriomo de . tipo democraUvo, Isto é . . obrigação a.o principio
da rotaçáo, -para a renov~ção perlodica doe ocupantes dos car1r0s
~letiv011 .e de confia'n ça .
In!elizmente. a verdade dramática é. que,
n01 1~H municípios do Bra.sl.l,. a
maioria dele.a não contem uma
cla.ue dirigente qUe sa ti.sfaça, aiquer pelo 3et" volume - , M-te mlllimo essencial á legitimidade dos
11eus !ol'Qe de autonomia ... Princlpa.lmente, no Norte, nas rea-i~s
doa altM s-ertões, do Brasil C~n
tra.l e- da Amazonia.
E' certo . que .a constitui~ã.o e o
volume c!e.sta cama.da d,irig.ente devem esh.r, em te~. eon~iiciona.dos
ao volume da populaç1o ou. i , .s.u~&
den~!.dade; mas, en1 recra, - pe!o
meno~
aqui . -, não acontece
assim .
NO& Estados . Unidos, o volu~
desta camada é n1.~is ou -menos de
5 a 8 ~ da. _populaçio t~tal, segundo O.!! cálcul<>s de Holingshead .
No Brasil, estamo.s -'murto longe
disto. Num .nunicipio de ,~o . 000
habltàn t-es, q_ue ..: . a- ar.e a média da
população rounlcij:x\l ao ' que deveria haver. mais 'ou rrienos 2.000 a
2. 5M indivíduos 1'~stas condipões
- e a v~rdade l - que nem por
110m bras at ingin'l{)J · e&~ número.
Bec.iõea deruam.eni'AI povoa4u, co.

·vo o ·servar aln a o .segu te:
anti-demo~rátlco, nem
mesmo de contrário ao regimem
federativo o que acaba de ordenar
o Presidente, desmembrando va:s.:.
tiu zonàs . de .Estados tronteiri9QS
para . torná-la.., em Territórios.
E& te -expedien ~ ) foi o processo norma] de que os Estados Unidos lan·
çara.m. mão para preparar a organização S'Ocial, econômica e administrativa de vastas exte-11sóes
con:quista·ctas aos · pelés-vermel;1as
pela àudacia dos "pioneiros" .e
"lot-junpers" , e que hoje são rl~
cf.'.s e· grandes Es ~ados daquela·
União: assi1r. o Arizona, o Arkansas, .o Qklahoma, os dois Dakotas,
n Ohio., o Idaho, o Utah, o -Montâna .. o Novo México. E' que. os
amf:ricanos - · hbmens pi·ag'm átist.u e cfot-adas do senso re.üista em
1~dlitica ~ sempre souberàm dtsq,ng_urr· ' lucid.anw1te . estes do1s
prôbl~ma.s inteirair.en te distlnfos :
nàda há de

·- ,·a a(ZnJi n,ist1·aç . o .locwl. · .a que
tcda pu•)uhçio. seja · qual· ·for a

s~1~

co"ndicáú de estru t uu. · ou de

&tog-resso, ·tem direito; e a admtni.st~t;:ç('[n

loc(tl · atttonoma; a que ·116
f?.zem ;j·ú s ·os ··~r-ru-po:s lc.:a ·~ que- tehh2m·· capacida:de p:lra el:f.'
. ~ra, mJm: há .uma. outra . regiãó _çjüe tambem devia ser tor·
üada -em .território. si a Cons.titui<'i{) nãc; o imp!'clíese. -romo lmpedt:
é- a vasta . e ri::a, po~encialnu~n:e
rié'a ·l ·r.oS?;!ão in ntl~ do S . Franoí.~ co. · na. ·sua parte própriari'ltnte
sertaneia. e s elos . vale~;· do Paraiba, . 4\_ssú. Jaguaribe e Parnaíba.
Direi m!lhor: a r!'g-l.ao dos altos
nordtsti·,os, ~ .xi& ~la, até os campo$ do Pl$uí. oev·am tambe s~r
"te:rlcór. ll~à:1l\s". 1'll
t'om -o fim de de~r.volv~r as suas
rique1as pottncia:!s e preparar à
su?.!l p·o pulaçóM condições tnf'lhores de vida econômica; !l1as. tan;t\:'em ·para es tabeleC'er alí condi rõe~ de .n·dem públicá . rme ela~.
desde o peT'iOdo colonial, -nunca
iinra~n -. Só fJ !':0VE'rno federal. realmente, · tem .meios materiAis e
autoridade n'loral para elimi'!'iar .. o
b~nditi~n1o · s·"rtiúiê'_
jo e restaurar
nesta.~ imensa~ regiões pastoris a
r; rd~rl núbli ::: a e o regimem da
I ~galidade. E parece-me perfeitant~nte dispensavel dizer porque .
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A llUSAO tA NEUIRAUUAOE
tler no 6eu último discurso de hà
dias, no trecho relativo. aos neutros? O aviso admonitórlo de &1tler está dentro da conceituação
doutrinária de "inimigo", formu ·
lada por Schmitt ...
Não há direitos contra o povo
alemão - eis o postulado fundamental do naciona)_:sociallsmo .
Nenhum povo pode Invocar um.
direito. cujo reconhecimento 1mporte no sacrifício, não direi de
um direito da Alemanha, maa
mesmo de um Interesse qualquer
da comunidade alemã: seria este
ap:a nll qo o o principio ~upremo e onipresente na "nova ordem" internacional
alemã, .se ela viesse porventura a
se constitUir.
·
Há um postulado basilar no nacional~sociallstrto :. o primado e a
Jnta~bllldade dos interesses da
Alemanha. Este postulado não é
uma norma de conduta Jpenas
para uso l.nterno, mas tA.mbenl
~a
externo: retrull1. 4 am.,eJtn
. . ~~ll8-. JIIIl

só
germAnica - isto é,
.sociedade internacional · que gravitasse .toda em· torno da Alemanha
~ dos .seus tntereEses supremos: - .
Teriamos talvez a p~z; mas,. ·esta
paz não seria a ~az sustentada
pelo ramo de oliveira das carpideiras do pacifismo· mas uma
paz que se fundasse ~uma 'guerra
vitoriosa do ·"povo de . senhores"
(os alemães).; dispostos a ·d ar ao
m_undo uma civlllzação superior".
e Sao palavras de Hitler; e ele
iltl.previs- . acrescenta: . - "Os que. desejam
sinceramente .a vitória da idéia
Os alemães, por exempl , colo- pacifista no mundo devem exigir,
cam acima de tudo, - nã só ' ac1- por todos os lt1eios, a ·conquista
ma doi! direitos dos lncf.viduos, do ·mundo pelos alemães", ·
como dos direitos dos povos - . o
Eis 'ai o que é a "nova ordém".
interesse da comunidade. racial internacional, segundo . a · ·aosgermânica: - "Para o nacional- chauung nacional-socialista. · Ela
socialista - diz Rivaud, a quem a que ~icam reduzidos ·as vaptadevemos um estudo muÍo con- ~ens da neutralidade e os direitos
ciencioso da nova Alemanha - a dos neutros. Nenhum t:ais curoúnica realidade jurídica essencial. peu acredita mais, · ,hoje, nestas
origem e fonte de todo o direito vantagen~ nem ·nestes direitos
público e privado, é o povo, ~ a Os govern'os, com quem a Aletna:
nação, que é o único juiz da:!! pro-. nha ainda mantem tratados de
prias necessidades. Para ele, não amizade ou· de não-agressão ·- é·
existe nenhum · principio acima o caso de, Tuz:qtlia e da Suécia . -,
deste: nenhum Deus justo, pai- entreolham~se· alarmados
vão .
rando acima do povo; nenhum reforçando as suas front'3irJ.s·, ·
reino sobrenatural dos fins, do-. prudentemente, com casamatas e
minando as leis penais e civis".
canhões .do melhor · tipo. . . Nada·
Compreendeis agora estu pala~ d~sto · impede, entretanto, que, cá:
vras de Goebbels: -"Os tratados do outro. laçlo do mundo. no nosso
internacionais, que sãQ incõmoao.~ continente, haja governos intima-·
ou insuportaveis são nulos e de mente convencidos de que a neunenhum efeito. 'o sanrue é . um . tralidade é ainda a melhpr polielemento mais nobre do que a tlca. E' possível ines:ey:~o que este-.
tinta. E Hitler, entrevendo em so- jam tambem intimamente connhos as planicies russas: - "Se vencidos de que, ·sendo a neutra-'
tivessemos os Urais e a Sibéria e . Udade talvez a melhor politíca no
os caropos de' trigo da Ucrànl.a. presente, teria forço~amente que
sob a direção nacionat socumsta. .e a ·melhor P,Olitica .n o futuro,
nós, alemães, nadarfamos na se. porventura. no final do tre- ·
abundância e teríamo .realizado mendo conflito, viesse · a ser \'i to- ·
o paraiso na terra. E' claro que rlloso o lado totalltário ...
não esperamos na generosidade
alheia J:ara conseguirmos estes
Oliveira Vianna
territórios; portanto, só há umá
coisa a fazer: - é tómá-los à
força".
Equivale dizer que, entre a Rllsslá e a Alemanha, constituiu-se
uma situação de possibilidade de
luta. de guerra eventual. Logo
d-entro da conceituação de Schmltt, a Rússia, embora aliada,
tornou-se ipso .facto, com a con.sUtuição desta possibilidade de .
conflito armado, um Estado "inimigo" da Alemanha e do Reich. ·
E a blitzkrieg de 41, que se esperava fulminante no seu curEo, teve
inicio com a surpresa e o esPanto
do mundo inteiro...
·
Dai vem que não há :lleutralldade, por mais rigorosa e modelar
que Eeja, nem tratado de amizade
ou de não-agressão por mais re- '
cente ou solene, que valha como
g91antia de imunidade a povo algum contra um golpe de força
alemão, imprevisto e sem aviso
prévio. Tudo está dependendo da
interferência de uma nec1!811idadl'
ou de uma vantagem qua~quer, nu
curso desta neutralidade ou deste
tratado, favoravel ou util ao povo
alemão ou ao Relch. Desde que o
interesse ou o direito dest 'Dacào
neutra ou daquele povo
o venha embaraçar ou qbst ;r um
qualquer interesse do pqvó lemão '
(e, entre estes interesses
tio as
suas ambições de "espaço ital" e
de domínio do mun~o) delxatn'
eles, ip.so tacto, de
c
~a~os "amigos"
~~~
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a arora: uma c
..
e s n reEses supremos: - .
rientadora de lmprev
Terlamos talvez a p~z; mas,. ·esta
Imprevistos, de surpl'es
paz não seria a 1=az sustentada
~le- pelo ramo de oliveira das carpisurpresas. O erro é noss
ontiuz deiras do pacifismo; mas, . uma
mão é sempre lógico; e
sempre dentro da sua
es- paz que se fundasse numa guerra
pecifica e da sua compree
do vitoriosa do · "povà c:te . senhores"
mondo. Ele é lógico me o nas (os alemães)., dispostos a dar ao
suas aparentes contradlçõ
mes-:- n:undo uma civilização superior".
mo quando se alia à
ssia e Sao palavras de ·Hitler; e ele
quando depois a ataca ~revis- acrescenta: . - "Os que. desejam
tamente.
sinceramente ·a vitória da idéia
Os alemães, por exempl , eolo- pacifista no mundo devem exigir,
cam acima de tudo,- nã só ·acl- por todos os meios, a ·conquista
ma dos direitos dos in4viduos, do ·mundo pelos alemães"• .
como dos direitos dos povos - . o
Els 'ai o ciue é ·a "nova ordêm'~.
interesse da comunidade; racial internacional, segundo a · ·a nsgermànica: - "Para o nacional· chauunr nacional-socialista. · Eis
socialista - diz Rlvaud, ta quem a que ~icam réduzldos ·as vaptadevemos um estudo mu* o con- gens da neutralidade e os direitos
ciencloso da nova Alemânh'- - a dos neutros. Nenhum rafs curoúnica realidade jurídica essencial. peu acredita mals, · ;hoje, nestas
origem e fonte de todo o direito vantagen~. nem ·nestes direitos.
público e privado, é o povo, ~ a Os governos, com quem a Aletnanação, que é o único juiz da! pro-- nha alnda mantem tratados de
prias necessidades. Para ele, não amizade ou· de não-agressão ·- é·
existe nenhum principio acima o caso de, Tur;qtlia e da Suécia . -,
deste: nenhum Deus justo, pal- entreolham.~sé alarmados
vão .
rando acima do povo; nenhum reforçando as ~uas :front~ius·, ·
reino sobrenatural dos fins, do-. prudentemente, com casamatas e
minando as leis penais e civis". . canhões .do melhor · tipo... Nada
Compreendeis agora esta! pala~ d~sto · impede, entretanto, que, cá :
vras de Ooebbels:- "Os tratados do outro laçlo do :mundo no nosso
l.nternaclonals, que sãQ incOmoao., continente, haja gavernàs intima-·
ou in.suportaveis. são nulos e. de ménte conyencldos de que a neu1 nenhum efeito. O sanwue é
um tralldade e ·ainda a melhor polielemento mais nobre do que " tica. E' possível ines~o que estetinta. E Hitler, entrevendo em so- Jam tambem intimamente connhos as planicl.es russa~: - "Se vencidos de qUe, ·sendo a neutra_.
tivessemos os Urais e a Sibéria e · lldade talvez a melhor poUtíca no
os camoos de' t r\go ~à Ucrânia. presr.nte, teria :forçO~amente que
s~b a direÇão naclona soctalista. ·e a ·melhor P,Olitiea .n o futuro,
os nl:l sé porventura. no final do tre- ·
nos, alemães, nadar
abundância e teriamo .realizado mendo conflito, viesse · a ser \'i to- ·
o _paraiso na terra. E' claro que ~so o· lado totallt~rio ..•
nao esperamos na gE~n.erosidade
alheia }:ara consegui[os estes
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territórios; portanto, s há uma
coisa a fazer: - é
má-los à
:força".
EqUivale dizer que, entlre a ;RQ.s.
sia e a Alemanha, coaatltulu-se
uma situação de possllallidade de
luta, de guerra eventual. Logo
dentro da conceituação de .S ch·
mitt, a Rússia, embora aliada,
tornou-se ipso (acto, coll). a constituição desta poasibUidade de .
conflito armado, um Estado "inimigo" da Alemanha e do Relch. ·
, E a blitzkrieg de 41, que se espe-. ·
rava fulminante no seu cUl'EO, teve
inicio com a surpresa e o esPanto
do mundo inteiro...
·
·
Dai vem que não hi b.eutral1- ·
dade, por mais rigorosa e modelar .
' que seja, nem tratado de amizade
ou de não-agressão por tpais recente ou solene, que valha como·
1 glllantia de imunidade a povo algum contra um golpe de força
alemão, lmprevlsto e sem aviso ·
p1·évio. Tudo está depend,ndo da
1
interferência de uma neceSBidadr
ou de uma vantagem qua~quer, nu
curso desta neutralidade Clu deste
tratado, favoravel ou utU ao povo
alemão ou ao Reich. De'de que o
interesse ou o direito de.st 'llaçào
neutra ou daquele pOVQo.
o venha embaraçar ou
qualquer interesse do
(e, entre estes intereas
suas ambições de "es c
de dominio do mUJi.OP>
eles, Jp.so facto, de
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go.s" da Ai

sas "pr61Sões••, ~~. WB~<•·-
um golpe de força Cuma
ção punitiva" ou úma
prevista e desconcer~ põe
termo ao conflito, ellmll\fllldO o
obstáculo. Rêcorde-.se o armtsticlo
com a França e a recente 1nvasio
de Marselha ...
E' claro que a Sutça, a Jtspanha.
Por.t1,1gal e a Turquia entrarão no
turbilhão · da guerra, intPi'evistamente. logo que assim .se fizer necessário aos interess8'8 ~ Relch: .
a neutralidade destes J)&ise.s não
lhes valerá coisa alguma contra
uma lnvasio inopinada e destrutiva se por acuo à maretla dos
exércitos do Reich opuaertm um
obstáculo qualquer. Todo muntto
está vendo que outro nio; será o
destino da Itália, se po• entura 1
tentar fazer a paz em .separado. ,
Em face da doutrina ~ionsl· .
socialista, o fato da neu lidade
só por si, não cria direito o neu~
tro ao respeito da Alemanha os
direitos da neutralidade, r.eco~hl'!- ·
cidos pe!a ordem interâaclona!;
ou mesmo os direitos deóorrentes
d_!l condição de "povo amti o" nao .
sao. perante a doutrina na;elonal·
socialista, propriamente direitos
e, si~, situações de lato, que só
sub. 1stem inalteradas enquanto ·o
seu . respeito nã, importar em ~ a- ~
crlf1eio de qualquer interesse do
povo a.lemão, inclusive as suas
ambições lmper!al!stas. Não :•.i
este o sentido das palavras de Hi-
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LEGIS AÇÃO SOCIAL E
ESPÍR TO DE SERVIÇO
T
I

ROUXE a Revolução de 30 ~o
pais um claro pensamento de
reforma social, pensamento
que se objetivou numa legis!ação
social considerada modelar no gê-,
nero, não só pelâ moderação e
equidade dOB seus preceitos, como
pelo espírito pura~nte cristão que
os embebe. Esta glslação nós a
temos visto de pre rência do ponto de vista dos seres por ela favo- do
de v1~ ta da
a quem ela
parece que
vê-la do
obrigada
da classe
e os ins-

de sua função na sociedade: - e
nada mais expressivo disto do qu~
aquele "invü:ivel", a que se refere
Nabuco na página encantadora em
que nos recorda as cenas intimas
da vida patriarcal de Massangaha.
Mas, nesta preocupação de fortuna
como melo de adquirir prestígio e
posição social, havia multo da devoção inconciente ao interesse coletlvo, multo do sentimento de dedicação e amparo às clas3es meno3
favorecidas - muito digamos, do
"espírito de serviço": Basta !embrar a nosra multi-secular tradição das Casas de Misericórdia, como bem reveladoras desta capnci.dade de cooperação para o bem
comum das nossas anti~as aristocracias da riqueza.
O esoirlto imoderado de lucro,
de ganho, a cobiça, o desejo irrefreado de acumular proventos, a
a ambição de gran-

ad
- tudo ist8 é
nho a nós, às tradições patriarcais
e paternais das nossas elites sociais e econômicas. Existe aqui,
sem dúvida, modernamente; mas,
veio-nos de fora, com o "encilhamento" dos começos da República
e o capitalismo industrial e financeiro destes últimos t empos. E'
coisa relativamente recente, aparecida depois di! Lei da Abolição e
nascida do protecionismo alfandegário dos primeiros governos republicanos.
Justamente por Isso, pelo carater
recente e superficial do nosso espírito capitalista, ainda assim revelado em setores limitados e e-!1parsos do nosso imenso território:
é justamente por isto que disse QU'
somos um dos povos mais permeaveis ao novo espírito, ao espírito du
homem moderno, a ecta renovação ou reviviscência do "espírito d ':!
serviço". Nossas elites econômica~
do norte e do sul ainda guards,m,
no seu eubconci~nte profundo, estes traços da nossa velha mentalidade patriarcal, pois que estas modernas infiltrações do esni;:ito capitalista são-lhes apenas superficiais. Estas elites facilmente voltarão às antigas tradições de paternalismo e patr iarcall~ mo d~
nossa velha n9br eza nacional. Tudo está em prócurar fazer com que
venha à ror e jorre novamente este fundo ~a nossa tradicional generosidade. recoberto, oculto, recalcado com o advento do espírito
capitalista e da expansão indus•
trial, característicos do per!odo republicano.
Dkse Ge.eton Plrou que a oplnlão
princlpalmente, a
·cla&s'"s superior:.>s

tlga das aelng1~a~aac1e,s ec~1nóJmíc:as .
Ora, esta verda!ile
que
é teo:te::nunhada em todos
povos
a um
modernos. é aqui verdade com mais
Hoje, com a
razão ainda, dado o fundo natural
espíritos, com
do nosso próprio povo, feito de ·
ta,
amab111dade, de generosidade, de
do
bondade, de caridade cr:stã e onhumano e
de o sentimento das distinções de
este objetivo PUl'Jf!nellte
classes n~.:nca teve, nem tem, ~lgnl
deixou de ser
sivo de h~>i<>t.:;.,., ~
flcação profunda.
derno
O movimento que a nossa leglsconduz
!ação social esta promovendo no
exclusiva
sentido da revlviscência do "espfqueza: ou
rito de serviço" entre as classes
Motivos de .
_
que deteem a riqueza, encontra.
de- f!.lant rop1a, d e abnegaçao, de pois, . em nosso meio, condiçõê.'>
sacrifício pelo bepl comum. Ele . multo favoraveis para sua germib~m sabe, ele tem cada ~ez mais nação. Não digo que e~ tejamos
v1va ~ mais clara a conclencia de aptos para reaJlzar aquele dresq.ue nao velo ao mundo com o des . sage totalitaire, de que nos tala
tmo de subsistir a.penas, - de cui M.arcel Deat; mas, Estamos, sem
dar de si exclusivamente: veio com duvida, aptos para grande,c; movium destino. mais tcànscendente, de mentos de atividade desinteres•a"servir" os seus w me!hantes, de da, no sentido da caridade e ~do
ser util à coletivi~ e, de sobrepor bem comum. Tudo e.stá em ~abcr
aos seus interesses pessoais os d'> fazer reviver, pe'a propaganda e
seu grupo ou os
seu povo. Ele principalmente pelo exemplo 0
se_nte que não é mais, ou sente que velho esp!rito generoso da nÓssa.
n~o deve se. r mal.s~~~homem hedo- r ntiga aristocracia nacional.
mstico, que subor a toda a sua
ação ao principio
prazer ou do
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lucro, mas o que faz da sua vida
um permanente ~\l'er de luta e sacrifício pelo bem comum.
E' este o sentido do mundo mo- . .___ __
derno e o será ain<flk mais do mundo post bellum. Dentro desta
a tmosfera de 1déia8 novas, o "espírito de serviço .., r enasce e com
ele, o seni imento dá função social
da riqueza, a conétenc1a de que n
r U{ueza "obriga".
ive-se e afirma-se o velho pr
~o da filosofia tomista - da
rumentalidade da riqueza,_ d~ .;1 u~a posta
nas mãos das ~ p;r.ojrtetá,rias
4

com um

1 Mtru~

zação de tin.g soei

a reali-

flns. coletl-

modernamente; mas ,
velo-nos de fora, com o "encilhamento" dos começos da Repúbllca
e o capitalismo industrial e financeiro destes últimos tempos. E'
coisa relativamente recente, aparecida depois dt Lei da Abolição e
nascida do protecionismo alfandegário dos primeiros governos republicanos.
Justamente por Isso, pelo carater
recente e superficial do nosso espírito capitalista, ainda assim revelado em setores limitados e e.!lparsos do nosso imenso território:
é justamente por isto que disse qu •
somos um dos povos mais permeaveis ao novo espirito, ao espírito do
homem moderno, a ezta renovação ou reviviscência do "cspírit<> d~
serviço". Nossas elites econômica'>
do norte e do sul ainda guarda,m,
no seu subconc!~nte profundo, estes traços da nossa velha mentalldade patriarcal, pois que estas modernas infiltrações do espirito capitalista são-lhes apenas superficiais. Esfas elites facilmente voltarão às antigas tradições de paternallsmo e patr;arcall~ mo d ~
nossa velha n9breza nacional. Tudo está em procurar fazer com que
venha à r:or e jorre novamente este fundo "da nossa tradicional generosidade. recoberto, oculto, recalcado CL•m o advento do espírito
capitalista e da expansão indus•
trlal, característicos tlo periodo republ1canu.
Dl1:se Gaeton Pirou que a opinião
e, principalmente, a

tiC}a das deB:igu:aldladli!a ec:onõmlcas.
Ora, esta
, que
te1.
:
temunhada
em
todos
povo.
s
é
t_0 j1:,modernos. é aqui verdade com mais
espíri
razão ainda, dado o fundo natural
do nosso próprio povo, feito de
ta,
amabllldade, de generosidade, de
~~ano e
bondade, de caridade cr:stã e oneste objetivo
de o sentimento das di~tlnções de
deixou de ser
classes nunca teve, nem tem, .~ignlsivo de
flcação profunda.
derno
O movimento que a nossa leg1sconduz
laçã() social esta promovendo no
exclusiva
ou
ri- sentido da revlviscência do "espiqueza; ou t
lnsplrJlm. rito de serviço" entre as classes
Motivos de
humana, que deteem a riqueza, encontra.
de- filan tropia,
abnegação, de pois, . em nosso melo, condições
sacrifício pelo betn comum. Ele . muito tavoraveis para sua germibem sabe, ele tem cada vez mai.s nação. Não digo que e; tejamos
viva e mais clara a conclêncla de aptos para rea)izar aquele dresque não veio ao mundo com o des . sage totalitalre, de que nos fala
tino de subsistir 9J)enas, - de cui- Marcel Deat; mas, Estamos, sem

dar de sl exclustvaroente: velo com dúvida, aptos para grande,o; movi-

um destino. mais tfà nscendente, de
"servlr" os seus ~melhantes , de
ser util à coletlvlda e, de sobrepor
aos seus Interesses pessoais os d')
seu grupo ou · os
seu povo. Ele
sente que não é mal.!, ou sente que
não deve ser ma1s. o homem hedonístico, que suborcnna toda a sua
ação ao principio db prazer ou do
lucro, mas o que faz da sua vida
um permanente dever de luta e sacrifício pelo bem comum.
E' este o sentido do mundo moderno e o será ainda mais do mundo post bellum. Dentro desta
atmosfera de Idéias novas, o "espírito de serviço", renasci! e. com
ele, o sen~imento dá tunçao social
da riqueza, a concf@ncla de que o.
rUJ.ueza "obriga". ~vive-se e afirma-se o velho prl
lo da filosofia tomista- da
umentalidade da riqueza, d-.
uez;a posta
na.s mãos cUI.s
pf.OPl'letár1as
com um. hu trum'e
a; a realização de fins socl
fins coletivos e humanos.
Esta nova men$alid!Pie jã começa, é certo, a despo*r aqui em
~xemplos raros e singulares, entre
os nossos homens ricos e o nosso
patronato industrial. Não é, porem,
infelizmente, um estado de espirito
geral, um movimento coletivo.
Entretanto. o povo brasi:eiro é
dos mals permeavels a este novo
eipírito, a esta nova ~titude das
elites dinnte da socledàde e da pobreza. Porque para ele este novo
espírito não é propriamente uma
novidade, ele jâ o praticou outrora
- e, largamente. O velho patriciado brasileiro, - do antigo Brasil
Imperial, das cidades, mas prmcipalmente dos campos - nunca
teve, na verdade. o e!lpirito capitalista, na crueza dos traços da
definição de Sombart, Fried ou
Lew:s Mumford. O enrlquecimenw
pelo enriquecimento, a ambição de
acumular fortuna sobre fortuna,
nunca foi o ideal das nossas elas
ses ricas e superior~s. principalmen te da aristocracla dos camp.os.
Esb praticava, a " rs econômica''
e não a "ars pecun tiva''. do cm,,.
ceito aristotmco.
a época em
que, em que ela f! esceu e dominou, a sua preocup çã.o de riqueza
não continha fillf xcluslvamente
rgcisti::os de ac ulaçio e expansi'.o; visava fln meuos mateda is e mais nobres o set objetivo
!)rlncipal era as
ar ao proprietário uma posição • tal, condigna
das auas condiçO tallllliarea o•J

mentos de atividade desinteres~a
da, no sentido da caridade e do
bem comum. Tudo está em ~abcr
fazer reviver, pe~a propaganda e
principalmente pelo exemplo, o
velho espírito generoso da nossa.
a ntiga aristocracia nacional.
1
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Duas concepções do Estado
O Estado Sucialillta Alemão
tem o seu fundamc11 to na raça. Equivale dizt'r: é l#m& comunidade política qne je con.st.itue pelo critério da hlen ade de
~a ngue como a.~ <'O nldadPs
n•Jigiosas se const! Lilem
lo critério da identictadf' de c
ças. O
po vo alemão que - pol
te tem a sua t'Xp
Reic h. é - e~ni:' a mf'n!R - constitui do por tnõos os lnctiv uo.~ que
per tf'ncem
à raça
íi.nica.
polit.ic-o
do acionalO Ideal
,;odalismo
alem!' o é ~mgrf'gar
tooas os individuo.~
d ê- sangue
gPrmã,nito sob uma únk soberania e sob ·um I'Ó ~ovt>mo - num
Reich único. Teol·ieametl'.e. todoR
os que trazem sangut>
mAnlco
na.s veias. t>m dose sufici li~! para
e ..•aúted•-·oe tísica ou m.Jr Olagt•
r.amente oomo dt- t.ipo ~i.nlro
estejam onde est.iverem
vivam
onde viverem,
fazem
rte do
Rt>lch, devem
sPr me bros do
Retch cidadãos dele. o
h na~st.a é eooct>bido c.o mo
espécie de "corpus misticlu;··.
tro do
qu"I ae devem. congrt"ga e unir
1odos os alem5es do muu
n.o a. Igreja é um · cor
mfstico,
dentro da qual . se oongr~ todos 06 eatóli006 do munoo. E' um
volki8eber Orraoisunl!l, como ctisee
Hiller, i.eto é. uma ~niao poUticamente organizada - e nio uma
nação pollt.Jcamente
organl?.ada,
·
como os demal.s Estados .
Resull.a daí que devPm pitar submetidos à soberania do ~eh, como cidadãos. não apt>n8S 06 a'emães que vivem dentro do t.erritório da Alemanha. Pl
tambem
06 demais alemães, e~opa ados por
diversos países e rPcant.llll do globo. O fato de ~rten~<.>r à, raça germânica não assegura ao individuo,
nascicto em outro pai.~ aPE'naa a
faculdade ou a possibilidade de
obter a.'i prerro-:ativas de cidadão
do Reich: tem consequ~nclas mais
séria.~:· cria-lhe tambr>m uma obrigação - a obrlgac;í: o de ser cidadâJ> do Reich.
Ora, lst.o é prenhe dt' consequ6n-

elas gravis.simas. Uma deles é justamente que, por ~l.a especificidade
germânica do seu sangue, tem o
Rl-ich dirPito
de Incorporá-lo à
força. se for preciso, à sua comunic!adf' e submetê-'o à sua sobE'rania. O an:rehlu!!S austríaco p a incorporação violf'n ta
dos S tlctetos
exemplificam o alcance e dão o
recorte exato d~ta nova concepção doutrinária, que ~ o Estado
expreso;ão de uma população constituída })('lo critério da identidade
de raça e não Estado P.Xpressão
cte uma população constitnida em
nação. que é um produ to de fatores históricos e geográficos.
n~.~ta eoncPpção
estritamente
ra.cial do Estado. dellta concepçi;o
do F.E-tado-etnia, concerw;ão angula.r da doutrina do nacional soclaJ1!4mo decorre ouko conseetário.
que Interessa diretamente a nÓII
brll&i'elros. e que para nós é de tucalculáveis eonsecruênclM: é o da
rf'la~ão entre o &eniUrt• e o E•iade.
Na coneepçio dos PQ\'01! cl\'ilil!&dus o Estado é uma commlidade

!X>Htica contida dentro de um tw;paço determinado e dPfinido
d~ntro de um ~Mrie. Cada nação ·organizada em ~tado
tem,
em oonsequéncia, um limite , __
crãfico e dentro dest-e limite exerce a sua soberania. O tamanho de
um Estado é condicionado pelo tamanho do .wu território; é o território que df't.-rmina. drctmscreVf' o campo da soberania de tlm
Estado .
Esta limitação territorial da soberania ocorre, porem, por força
de.;te conceito. at.é agora dominante na doutrina do direlt.o público mOderno: o conceito do Estado-N••- Isto é - como
Já
acentuaDlDS - do Est.e.do como expressão da organização
po· ít.ica
de uma população Indiscriminada,
etnicamente e vivendo. tradicional
e historicamente. dentro de um
território de exteflflio prefixada e
ck!ini<iR .

Ora, tal limit.açã.o territorial da

.~oberanJa não poderia ocorrPr num
E.~tado organizado noe moldP.s do

Estado hitleriano, quf' é wn Es•ado
fu ndado. ao contrário dos out.ros,
no principio da
homogPne:idade
étnica: O COII('I'!to do Ji:st.ado-ria5a.
se é o grupo racial quf! determina
o !.amanho do Estado f! o campo
da aplicação da sua soberania, e
Estado Nazista, o Estado-Et.nia. o
Reich, em suma, nii.o podf'. logicamente, ficar confinado dent.ro de
um dPt.et·minado espaço g(>.ogri!ko
- dPn&foo de 11m território, como
os outros estados organlzadoo pe.
las mo'd~ clâssicOII. se é o !!angue
Ql'*' lcr:rma a ...obe1rania. onde
existir snngue gennAnico. aí deve
eBtar a soberania dt) Relc.h. Den tro
da concepçã.o
nacional-socialista,
as !rontt>iras geográfic.a.s que !Imitam a soberania dos outros Estados, não podem oon.stituir baneirQI! à extensão da soberania do
Reieh. Este só poderia ficar confinado dPntro dos lintités terrioorlai..s
da Alem11-nha se a população alemã ~ houvesse conservado P&tacionária. dl'ixando de crescer ou de
se expandtr. Se ao invés diMo, eF.sa
popula~o cri'S()f! dia a dia: se é
mCl'lmo uma das mais prolífica." do
mundo; se. em conseq~ncia. é for~a a t ransbordar das suas fronteira.s e estender-~~e pe~os palsea
~nvizinh08 , ~ claro que o Reich
não pode deixar de ampliar-se. incorporando à sua soberania estas
porç3e!l extravazadas da com,unidad!" racial germt.nlea.
Em toda a parte do mundo. onde dominam out.ros tippos de 1!'!.<~
tado. que repo1..18am
sobre uma
concepção territorial, e nAo ~ia.l.
da soberania,
estas porções das
re8pectlva& populações, desbol·dada.~ do territ-ório do Estado, ficam
submetidas à soberania dos Ef;tados em quê ingre&;;am e são consldera.dM estrangeiras, como imigrantes. "'residentes" ou Kcolonos·•.
com ntal<; ou menos direitos. No
ti po de E.<;l.ado, como o nazista,
bflAeado na concepção racial. estas
porc:ót's transbord.adu cont-inuam
a ser eonslderada.'l - e nem podiam deixar de sê-lo - partes integrant.t'fi do povo alemio, portanto perten('.('ndo ao Reich e, conSf>Quentemen•e, devendo permanPcer suj~itas à sua soberania. Logi·
eamentf'. cabe ao Relch, pois, e
direito de P.stendeP os se1111 limitt's
po'ítk011, l.sto ~. as 8\IM fronteiras
até ali: - "0 mesmo sangue deve
pPrtencf'r ao mesmo
Império
(Keich) - di.,..;e IDtler . O povo
alemão não poderá pretender qualquer a~lvidad f' colonial (~;ic) ~<e
não oom a condição de ter reunido
tocto.o;; os alpmães sob uma (mira
sobE>rania . Qnando o território do
Reich contiver todos 06 alemães e
~e vit>r a verificar que este territól'io é Insuficiente para nutri-los,
l'.llta carência ce meios de !lllbai•tt'nria lhe'> dará direito moral rll'
nb.t er l"tTilbrios alhrtos: e a c!JI\rl'!.la. c!Kierá o lttg'ar à Cllpada, e o

r(O) \
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~láo das futuraa gerações naseeri
das lágrimas da guerra •• .
Dal a afirmação dos doutrinadores do nacional-socialismo de que
o E.~tado nazista não pode reco-nhecer. como barreiras Intransponíveis a soberania do Relch os ~ i
mites territoriais dos Estados circunvizinhos
da Alemanha, nem
mesmo de nenhum Estado. o pensam ento central do nazismo é este:
onde quer que haja uma populaçilo de sangue alemão bá aí tft'l'itório alemão; portanto. aí deve estar a sobft'&nJa do Reieb . Logo di:r.em eles _ se uma traçto da
população alemã, que é dotada de
incoerC'tvel expansibilidade. penetra aa fronteiras doa Estados vizinhos, fi.xan(l) -se nos territórios
respectivos, está o Reich naturalmente i~ do ICHHito de .. ~
teger" esta
~· ih-

r.or'por&ndo

sua - ~ Ql'

tf'rritórios lnvadidoe e colODiadol
por ela.
Tudo isto como se vê, é jUD& dec<HTência lógica e naturil desta
concepção do ERtado, pecUliar ao
nazismo - do Estaélo baseado · na
ra~a. na comunidade de li&Dpe,
numa eiaia - e nio apenas numa
comunidade aacioll&l. ()11 nalli.<Jt..aa
r<'pelem, a8Sim, a co~.epção clis.
Bica do Estado - do Estado imobilizado dentro de um território,
cujos Iiml!ea são predpterminadOII
e lnvarlaV('iS. Na sua concepção o
Estado é uma comunidade politica
eondenada a uma continua expan.'<ão
territorial
(riumliche
Wal'hstum), porque submetida a
um proce.o;so de continuo erescimt-nt.o demográfico e econômico.
Daí o seu conceito do Estado como um bewqticb Kõrper, tal conoo o qualificou Ratzel, o criador
doutrinário desta concepção. Dal
tambem a teoria do "movimento''
pennanente da expansão, do desenvolvimento, da expansão, do desenvolvimento espacial da comunidade germânica - do deu~st'll•
\'Oikiscbe bewe(UD(, que é a idéia
motriz do nat'lonal socialismo alemito e com que f'le lt-gitima tOda
a sua politl.ea de pilhagem, conqu~t.a e escravização dot povos
"DH&aebltua
r:onvizinhOI': l• bi!WefUilc cera&el" - dtzem.
Pra~l~mente
t.em sido ate o
fundamento dM "rPIVindfçaçõell''
de Httll'r rontra a Austria, contra
a Tchecos!ovaqula. contra a PolÓIIia, contra a Prança Alsaclana
e Lorena . contra a Bél~lca Flamenga, ccntra ·a Holanda. cont.ra
a sua própria aliada, a Itália. em
re'ação a populações germê.ni<'as
do Tlrol. Vitori011a porventura a
Alemanha, este mesmo fundame~t
to irâ servir para justificar a f a~ al
incoqXlraçã.o ao Reich da Suíça
Alemã e da Holanda, bem como da .
Dinamarca, da Suécia e da Noruega. Todas eat.as nações pertencem a gentes de sangue nórdico,
de que é a expr~~ão pr~-exeelente
a Alemanha, a "grande Alemanha" hltleriana.
Não importa que sejam a Holanda. a Dlnama.l'ca, a Suécia e a
Noruega naçõe.s que falam llngu&S
própri~ e diferentes da a'emã : o
Reich Nazista não é uma comunidade de líR«ll& - e, sim . de ra~•·
Hitler já uma vez observou sagazmente que não é na líaru que
está a comunidade alemã o
Deat.eh....,. - e. sim, no ~&pgue.
Os povos eecaÍldinavoe, emborà falem línguu nacionais, são povos
rle sangue nórdico, o que equivale
di:r.er - germlnico. Logo, terão de
estar dent.ro da grande eomi.midade racial
germlnlea, de que o
Reich alemilo é a suprema encarnação poUt!ca.
Em boa lógica, 116 baverl& para os patsea convlzlnh<IIJ do
·Reich, por onde oe alemães se inft!tram. ou para os patsea. eomo o
llDI!SO. abertos a todu as correntes de Imigração e, port.anoo. aa
correntes de imigração e, poctantG,
as correntes alemãs - um únic<»
caminho. um único recul'liO contra
na stngulariaslma. Este - a pr.lblc)ão da lm~a~• dos deMente.
de ~ l'ennâniea ceral. Dig.:.
"em gerai·•. não apenas alemães:
tambem holandeses, noruegues"' ,.
suécos, dlnama.rqueaes1 bálticos e isto porque, como já. observamos,
nll.o é a líft&11a, nem a naeienalidade alemã do grupo imigrante
ou co'onizador e. sim, a r~ que
dá, segundo a doutrina nazista, dtte!to ao Reich. ou de Incorporá-lo
à sua comunidade política. ou de
estender o campo da sua soberania
até o território ou região onde este
grupo se instalou. ou exclusivamente, ou em maioria, pouco im•
porta .
Em fa<'.e da doutrina nazista. esta providênciA defensiva. que · seria
lógica, representaria,
ent.rt-tanto.
uma atitude não apenaa absurda,
miL'! principalment~ temeriria. O
&lado que a tomuse seria Imediatamente proclamado "inimigo público da Alemanha" com todas :u
trrmelld'\8 eonsequ~nclas que · es' ~ ·
conrlição comporta, como veremos. ·
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NOVOS TEMPOS
Ha algumas semanas tive oppGrtunidade de ass istir, na Faculdade de Direito desta cidade, a uma
conferencia do prof. Adauto Fernandes. O farto, por si mesmo,
não seria de admirar, pois que es~
te meu illustre collega é um excellente conferencista ·e tem sempre
muita cou11a que dizer sobre os
assumptoa que versa.
O meu objectivo, ao escreverest-as linhas, não é, porem, falar da
interessante oração do autor de
tão serias obras de sociologia e
de direito. E', sim, dizer a minha impres!lão ao observat· a qualidade do auditoria, a maasa dos
assistentes. l!lra. toda composta de
rapazes, estudantes da Faculdade
gente nova, de menos de vinte annos, e alumno!l do Instituto de
Educação, gente novíssima, rapazolas que ainda não tinham siquer
o annoocio do buço. Todos ouvia m o orador attentos, concentrados, com o vinco da reflexão ·na
testa e um ar de grande interes-

seÍ;J,e que tratava o orador? De
tllese woh1•e as relaçÕl!t!
tre a soeiologia e a historia. E&tes rapazes e ra'I)O zolas bem podlam estar flan.a.Ddo, ãquella ho-t
ra, pelas <•alc;atlas d a <·idade. ou
brincando na praia de lcarahy;
entretant o, ouviam, com attenção
e interessa, uma exposição transcendent~ d111 philo, o p·hia social!
Isto me impl'E'ss io:nou fundamente.
mente,
O traço n ais iut c1· ~ :"aute
de
tudo isto era que o conferencista
falava a co~\'it( de uma ascSociação de estudant s - de um Club
de Sociologia , que alumnos da Faculdade ree0lveram ronstituir para o estudo dq.;; pro blema5 da soct.flogia. bra.siteira..
Sim, de um Club de Soolologia ... Sabendo que a soeiolo~ia,
inte~:ate differenciada da philosop
eial, é, hoje, uma seiéiNia tão 8'1àjectiva e realista, co"
mo a Pl!.ysica., a Chimica ou ·a Blo1Q4Jiá, eu mG puz a meditar no aJcance da iniciativa desse grup(} dllr
rapazes.
Que jovens estudantes,
ainda na ed.ade dos divertimelltoA..
pensem em reunir-se, não para
!laraus dans8.!1tes ou de méra litc;atura recreativa; mas, para estudos serias, das difflceis scienelas da sociedad~isto é, a&m duvida, bem ponderadas as cousas.
uma revoluçlo. E' o prim&iro la- ,

dicio de uma mocidade nova do
Br asil, nova no sentido de uma
mudança fundamental na attitude
dos nossos espíritos em primeira.
fl1trescencia.
'
mo ço de hoje - este é que;(
é o tra ço mais si g nificativ"õãííês~
tãêar--_ evolue no sentido ~n-<
same nto se1j_o - e o que é maillf
:_ do pensamento objectivo . Pro"
cura estudar as questões do setl
paiz, no segundo a sua phantasial
ou segundo as idéas colbid11.s em!
doutrinadores estrangeiros, quiJ
pensam e concluem sempre dentro
das realidades dos seus respecti.i
vos paizes, realidacles que nãO!
são as mesmas do nosso; mas, & ·
maneira scientifica, objectiva, ex·•
perimental, sensivel á revelaçã<i
dos fartos - tal como fazem
technicos da sciencin social. Dl•
rei melhor: tal çomo fazem os
techniCQB ameQ_canoo. pois que sã<J
os americanos os que mais cstãoi
inf!.JJ indo pres.entemente na m&thodologia dos estudos soclologi..
coa no J!ras.il.
Nã o é Isto signifieativo? H~
bem pouco tempo, o moço, estu..
dante du ucolas secundarias fi'
superiores, era o typo d,g__bobeml~1
.a.QlÜ!:ª,dor, q~a_Da!_~
o~tiD:a com u--generR.•

oe.

1

~. a~_ .Palavras _ ~nUas,
a~
no~raes do direito , da paU ..

tica e da arte e ãqtlêm se perdoavam toda to~ a·s extr!l.vagancias d~ A
imaginação . Jã agora, a sua attf.. ~
tude é outra: voltado para as in ..
vestigacões positivas da vidãdiii
sociedadM, para o esti}•O scienti..
fico dos grupos l!Ol"iaes., é clard
que elle P81!!6arâ a nutrir-se de
realidades vivas e observadas -das realidades do seu pais.
Como aqui, em S . Pa111lo, niJ
Paraná, em Santa- Catboarl:na, eni'
Pernambuco, estes ceBtros de es..
tuclos soclaes, organizados por estudantes, se estão moltit'lican do
e desenvolvendo. Cito estes, porque delles e d-as suas a:cUvldadell
tonl!o noticias constantt'>mente. Hal
talvez outros por este Brasil afora, onde se denuncia uma m ocic
dade trabalhada pelas :ereocuna•
çQes do pensamento D.9Sit1Lo e pe•
lo sentido da realldnde social ,
Não é isto e annunclo de uma·
nova edade, de um no'I"' esp! r!to,
de uma nova ideologia para a«
nossas
futuras
elites tntell~
ctuaes 'f
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A.tualidade de Oliveira Viana

aa
Hoj; meus senhores, encontramos
pasc:> 1~ao apenas aa tes::s, mas. · até ca"'lftulos
inteiros de Oliveira Viana, perdi:los nos disc\!rsos de algur.s 1uristas e parlamentares <;Ue
pretendem estar dizendo coisas novas sObre o
problema . pol1tlco nacio~al. Também. todos os
ossos estudiosos de Diroito do Trabalho, ou
mesmo os trabalhadores que exercem a liderança si":1dical em todo o Brasil a~itam-se
dentro de um quadro, cujos contornos foram
fixados por uma eqUipe de juristas que teve
em Oliveira Viana o seu cérebro e o seu copar:.dante - nuando o :Mestre chefiava a Con~ultoria Juridica do Ministério do Trabalho,
õsto a ê!e co!'fiarto P.e~o seu amigo e adml•
radcr. Pr~sidente Getulio Vargas.
Assim, o nome flum!ne:'se de Oliveira
Viana ·gue está hoje sendo perpetuado nesta
Funda-;:::o, p:::rtenceu a uma personalidade que
exerceu em vida e está exercendo agora, cada
vez mais, profunda influência na vida na•
c!onal brasileira. Seus livros, suas sábias Uçõt:>s,
estão abrindo a todos nés, home!!s de hoje,
uma real possibilidade d~ assumirmos em face
dos problemas nacionnis, uma atitude mais
equilibrada e até mesmo - admitamos a pre-·
purção - nlais inteligente elo que at~ue!a que
vinha prevalecendo entre as nossas elites. at6
os fi,..,s doF anos_1__o_·~-·

meus senhores, encontramos a cada
apenas as tes::s, mas. · até ca'lftulos
Oliveira Viana, perdi:ios nos dls.1uristas e parlamentares ('Ue
estar dizendo coisas novas sObre o
político nacio~ai. Também. tod:~a os
es~udiosos de Dir;:)ito do Trabalho, ou
mesmo os trabalhadores que exercem a liderança si~dical em todo o Brasil agitam-se
dentro de um quadro, cujos contornos foram
fi:tados por uma equipe de juristas que teve
em Oliveira Viana o seu cérebro e o seu co·
ma!:dante - ou:mdo o :r-.~estre chefiava a Con·
ultoria Jurídica do Ministério do Trabalho,
ôsto a ê!e co!'flarto oe:o seu amigo e admi•
radcr. Przsidente Getúlio Vargas.
Assim, o nome flumine:'se de Oliveira
Viana gue está hoje sendo perpetuado nesta
Fumlao;:.:o, pertenceu a uma personalidade que
exerceu em vida e está exercendo agora, cada
vez mais, profunda Influência na vida na·
cional brasileira. Seus livros, suas sábias liçõE'S,
estão abrindo a todos nés, home!!s de hoje,
uma real possib1lldade d~ assumirmos em face
dos prob!emas nacionais, uma atitude mais
equilibrada e até mesmo - admitamos a pre-·
surção - tnais Inteligente elo que MUe!a que
vinha prevalecendo entre as nossas elites. até
cs fi,.,s doF anos 30.
Houve na vida de Oliveira Viana dois fa·
tôr::s - um de ordem humana e outro de
ordem material - que condicio!1aram decisi~a·
mente O seu êxito e qt!e devem ser relem•
prados r..cste momento. O primeiro dêles representado o::la assl~~ência constante, pela
companhia amiga, pe!a bondade sem limites,
das duas irm· s e da sobrinha que mantiveram
em tôrno do Mestre, por lorgos anos, a atmos- '
fera de familiab in-llspensável ao desenvolvi·
mento de um la or lntelec. ual profícuo. O se,undo, repres~~tado pela própna casa da -Alameda São Boaventura, com o ..;eu aspecto deliciosamente provinciano, cercada de árvores
frondosas e guardando em s~u interior uma
das mais ricas bibliotecas de ciências sociais
do Erasll, além de um arquivo de excepcional
va!or, com as centenas de fichas de estudo preparadas pelo Mestre, os origir.ais de alguma.a
de suas obras e as cartas por êle recebidas.
Essas cartas, al'!umas firmadas por flgura.a
eminentes da vida brasileira na primeira metade d5ste século, outras escritas de paises estrangeiros por mestres hoje famosos no painel
universal dos estudos sociais constituem, por
todos os motivos, um documentário histórico
de primeira ordem para as gerações presentes
e futuras.
Temeram - a Famflia e os discfpulos de
Oliveira Viana - o Inevitável e.."'facelamento
dêsse patrimônio sem preço, contrariando um
desejo várias vêzes exteriorizado pelo Mestre,
s~ medidas esoecials não fõssem tomadas, den·
t.ro aliás da flnha tradicional de cultura e de
brasilidade da ge:te fluminense.
Veio dai a Idéia de estabelecer uma Fun·
dação, que a todos pareceu a melhor forma
de a::se3urar a integridade da Ca::a r •op olt
coisas que ..onstituiram o mundo dom
"- ·
de Oliveira Viana, bem c amo de levar ao ...
t.uro, tranqullamente, a mensagem palpitante
e atualissima do Vianismo ..•
Na .c riação da Fundação "Oliveira Viana'"
deve ser. ressaltada, para o justo reconhecimento o'úbllco a particlpaciio que tiveram os
deJ?utados Srs Va::concelos Torres e Dail ~e Almeida, o Secretárb de Oovêrno, Sr. Oliveira
R.odri~u-s, o s~cre' ó.rio d~ Er\ucaç':o e CT•'•ura,
Sr. Rubens Falcão e, finalmente, o Gover·
nador Sr. Miguel Couto, que demonstrou In·
~.erêsse pessoal pela iniciativa e que, como
~hefe do Pod~r Executivo <'lo Estado, praticou
~em protelaÇões os necessários atos para o
cT•m"Orimf'ntn da lei que dispôs sõbre a orga·
nlzação da Fundação.
Antes do ponto final nesta conversa
J?OSS1velmente não de todo 9.d~quada à
ocasião - queremos oue as nossas últimas pu'.avras sejam um agradecimento ao Senhor Governador pela nossa escolha para ocuoar a
direção da "Casa de Ollveira Viana" e ·a antecioação ·sumária de um progra!'1"a de trabalho que, estamot. certo, não será apenas o
"osso nrorral'1"a. m~s. o ~'! todos os demais
membros do Conselho da Fundação.
Desejamos fazer da Fundação "Oliveira
V!ana", não apenas um museu, uma institui':ão voltada para o passado, mas, sobretudo,
nma escola, um laboratório de pesquisas, um
centro de estudos capacitado, Inclusive, para
rventuais tarefas de assessoramento técnico aCJ
!l:xecutivo e ao Legislativo estaduais, ou . seja.
rm todos os sentidos, um empreendimento vol·
~ ado para o futuro, a serviço constante do In·
:· ~rêsse ço'E~ivo dentro da Unha humanista
"'as ciências sociais - lutando por um melhor
r :)~herlmento d~s oroblemR~ flumi>t~·,s:::s em
·':uticular, e dos problemas brastletro. e UDl•
veraa.ii, em iUal

