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Em i "A vida exuberante de o-:avo Bi1ac", deatacaJ-lhe Elpy 

Pontes êste tópico: "A expressllo .§ (que é) faculdade de poucos. 

Todos podem "sentiru, nem todos s~ber!o exprimir" (J. Olimpio, vol. II, 

pga. 525). Ousamos aditar h -sentença do mestre de Fern!o Dias 

Pais Leme - definido pelo autor do poema "violador de sert~es, 

plantador de cidades", 6ã§âi atrevemo-nos a acrescentar ao ensi-
. gue 

namento do poeta de Ouvir estrelas . a faculdade de expressão 
~-6§8ii§iêi§âi~ torna~_an,11~;~ o escritor, escritor, 

o artista, artista, ou, pnrticulnrizando, o pneta, poeta. 

A facUldade de oxpressdo - bem sa~ temeridade afirmá-lo 

num cenáculo que acolhe a flor4a intelectualidade fluminense-

nlto constitui o culto estático da forma, o amor incontido pela pure

za do idioma, o apego irrestri ·Lo ~s construç~es clássicas. Antas, 

~ sujeita'~ uma evoluç~o natu~al, plena de acr~scimos, de enri

quecimentos. 

Quando defendem n :1ngua na sua pureza, no seu esplendor,~s 

Academiasi§i nao se perdem no dogmajismo lingu1stico. S!â§ Sabem 

que o idioma, " ôiqâi~ê§69fl§~_ ~Ando er.tbora ê patrimOnio de cada 
às re.r_ e • 1 

povo, ajusta-se á época, aos cos umes, §i§ii h viàa, á qivilizaçao 

que nos envolve. Justamente porque atentas a este desenvolviment~ 

pa~~ 1 também as Academias liter~rias se rejuvenescem. 

Sabemos todos que a obra de Gonçalves Dias 6 a prova mesma do 

que afirmamos quanto à evoluç~o linguistica. Mas, a respeito do 
..&.~k-.,_- ~ ' 

famoso vate encaatar nes~com o seu verbo o confrade Vilmor de 

Abreu Lassance, o poet~de Caieidosc6pio, livro que se abre com 

~refácio ~~~~~ 
Almeida. 

Po~ bem. Na linha do racioc1nio que desenvolviamos, é bpm que 

se ressalte - por saber exprimir-se, ntlo perdeu Vilmar lassance 

no lirismo natural". 

Fácil a co~eita: 

"A Igreja de s. Lourenço, 
que o tempo jamais desttroi, 
é o marco cheir~~do a incenso, 
de onde nasceu Niter6in. 
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-~-Novo exemplo, conquanto falho na tentativa de fixaçao de um 

envelhecimento precoce, que lhe nao retrata a vivacidade de 
deixai-ma dize-lo 

espiri to, lêliU§-41-iüli~ a ~nela pessoa:r, HHI qunra:~;,.VA-
n~~~~esresp~~ 

deixai-me dize-lo, nem a elegância pessoal, nem a sole-

nidade do porte, nem o bigode ' a barba ponteagud de estadista 

de outras eras, - outro exem~lo, aqui o tendes na beleza deste sonetoi 

em que vislumbr~~a auto-biografia, rimada, espontânea: 

"Enve_hecer 

Passei a vida a semear sorrisos, 
lnvelheci, so~~ando s6 beleza 
I e, agora, colho, na velhice, os guizos 

de uma alegria ~ juventude prêsa. 

Vejo a idade chegar e, com surpresa, 
sinto que ~eus caminhos, ~empre lisos, 
con~ervaram-me o espirito em defesa 
contra as agruras, longe dos granizos 

que? enregelando o corpo, crestam a alma. 
E s1nto, nu velhice, a doce calma 
dos que envelhecem na preocupaçao 

' 
de viver sua idade,em cada idade, 
sem tri~teza, sem mágua, ~em saudade~ 
de tudo que gastou :Jeu coraçao". 

A este poeta foi reservada na Academia a cadeira patronímica 

de Cas~ro de Abreu, originàriamente ocupada por Altino Pires. 

Seu antecessor, jornalista e poeta,- Dormindo, tal o tttulo de 
desc1"1Qri. 

um dos seus sonetos,"'-tlii - "Venus boiando entre lenç6is de espuma" 
âõssi 

Escrevera, e vêde na citaçao tributo~especial ao iêtêl Instituto 
que exsur e ,., precisamente JJI\á 50 anos, 

Hist6rico~escrover~ um lmanague de Lembranças, de nossa 

Niter6i tetracentenária~ ê§ii§i6§§1§50§i§ê§§ 
r no discurso de posse, 

Enganou-se r~o dàdor desta noite ao aludir, I ii§lliiiiiia§ 
redigido em alexandrinos ~ · ~_, 
jê§ilii~h escada para subir cadeira tao alta. 

Da vida e obra do poeta fluminense, nfirma: 

11 ~ o pr6prio Cas.emiro, abrindo ti uAs Primaveras", 
que define os seus cantos cheios de quimcr~~ 

Em verdade, no intr6ito da obra, sublit1hara o cantor admirável: 

"As ninhas- Primaveras - n~o passam ôas flores pr6prits ua estaçno, 

flores que o vento esfolhnrá~nanhn, e quo npenus valem como 

promessa dos frutos do outono". Mas, of vate que imortalizou As 

primaveras, despediu-se no seu frescor. Pnrtiu - parn repetir-:he 

oi versoJ'nos verdores febris da nocidDde", Vinte c dois unos 

de vida. M::ef~s-t~ 1 r ~ I 



_; 
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Dir-se-ia.q~e, entoando~ ;anc~o do Ex{;io, melhor, descrevendo, 
em 1857, a Jur:t t:t fanosa, Ca.s2r. ·'O percebera o pr6prio fim: 

E descuidado no sor!' _r dn vida, 
Irei sozinho, a vo · .sfalccida, 

Dormir no rteu ~· n zi go. 

, 

A harmonia dos ~eus versos com a su~ vida é o que mais nos 

impressiona em Casimira de Abreu. Fez de/ 
cenário de sua lira. 

I . 

Com que.altitude espiritual Vilmar de Abreu Lassance elogia o 
seu patrono, SO& indo ao extremo, ousadissimo extremo, de fixar a 
altura, aais que isto, a cor daque_a alma. Sim,! 

nna ~Lma alcandorada e azul de Casimiron. 

Reconhece, textualmente: 

"Há,no seu canto, florc='..s 1 p6ssaros ao léu 
e uma eterna mennagem <l:.t..rigida ao Céu" 

Sublinha com a finura e a sensibilidade do poeta-irmão: 

"Fazia desses fatos, sinples, comesinhos, 
rosas de que tirava todos os e~inhos11 • 

~ ~· ll _"-. 
Se nos fôra dado, cxerceria~os, sem coq$trangimento, trr1a espécie 

de censura li ter6ria. Ninguémrerá\:we~ -eem._ Ut'l toque de fantasia. 
Vetar!amoa a~&n.e o uso do adjetivo mavioso, já inflacionário, para 
qualificar outro poeta. Torn~lo-iamos exclusivo de·Casimiro, dêle 7 
so~ente dele 1 ur1a prerrogativa sua, pois soube exclamar com a simpll
cidade, que ê a medida do gênio: 

Ai de mim - se o rélento ue teus risos 
Nao molhasse o jardim dos meus amores1 

Se entre as rosas das minhas - Primaveras -
Houver rosas gentis de espinhos núas; 
Se o futuro atirar-me algumas palmas, 
As palmas do cantor sao todas tuasl 

O futuro atirou-lhe palmas. Rolou o tempo, sucederam-se gera 
e os seus livros nao sao livros mortos. sao um legado de amor. ~g e1rna 

e correram mQ~do , As P~maYePas ac ãG-do ~~io, 
~ g~oriflcan o as nossas letras, a nossa terra, a nossa gente 

Senhores: Sobram talento e qpÍ; ao~nfrnde que 
Casimiro para diz~r-vos da vida ~~Ld~ Gonçalves 
comemorativa do sesq icenten6rio do seu nascimento. 

Apertamos o botao que nem siquer existe na' mesa prestdencial
apertâmo-lo nimbolicnmente, para dar a palavra ao Acadêmico Vilmar de 
Abreu La.ssance. -
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CA'TI!DA.M. DE SOAOCAIQA 

Dr . ...JOSE' MBNCK 
PRESTA SUA HOMENAGEM 





!f.OPRIEDADE E TRABALH.O 
:::::=: 

GERALDO BEZÉRRA DE 
<::z= 

O acesso à proprie individual ou a expansão de 
tal direito não se desenv v e no sentido da socialização. 
Está vinculado a outros ll'eitos fundamentais: à vida, ao 
trabalho, à constituição da família. 

Na XIX Semana Social de Florença, realizada em 
outubro de 1945, afirmaram os católicos italianos: a jus
tiça· social, concebida segundo o ideal do Cristianismo, que 
a revelou e ensina, precisa realizada sob três princípios . ~ c::\.... 

fundamentais : entre ~les1 o da propriedade particular, . ~ ~ 
fru~o do trabalho e garantia da pessoa human~~ ~ 
mília, em seu ordenamento ao ~um. ~a ti dão Y 

.dtSte princípio ~~- · en ença de Piõ? ~ 
XII: o princi~or da maior difusão da proprieda..de 
será se· o ·usto s 1 'rio (Discurso aos trabalhadores 
espanhóis, de março de 1951)., iante do manifesto do > o~ 
Episcopado Brasileiro, de 1945: "Numa ordem social bem 
estruturada, ~ rem neração do t lho deveria ro or· 
99.!!.ª!~ ' ro riedade a 1 lar o bens 
~~. quan:lo pcc:;ive!, P.. todo operário eco-
nômico e honesto". 

Aqui está o incisivo pronunciamento de Sua Santi
dade o Papa João XXIII, na encíclica Mater et Magistra: 
"E', pois, de admirar que seja contestado por alguns o 
caráter natural do direito de propriedade, deste direito 
que haure sempre na fecundidade do trabalho sua fõrça 

e seu vigor; que contribui de modo tão eficaz para a pro
teção da dignidade da pessoa humana, e para o livre de
sempenho dos deveres de cada um em todos os campos de 
atividade; que, finalmente, fortalece a união e a tran- . , A. -f · ~ ·., 
qüilidade do lar e traz um aumento de parz e prosperidad~ ~~ 
ao Estado". • . • . " 7{;._ óJ~ 

N~ E~<Z:JWIV ~ T~ I~ ~ - Al.e ~ 
~~~~~ 



Aí est~ tal qual, o que escrevíamos nos idos de 1963 . 

...e.---,.... No Bras~ de nossos dias, vivemos horas de frustração 
so~i~;. injustiças inconcebíveis. Atente-se para o caso do salário 
mmamo que, por disposição constitucional, é individual e familiar, 
condicionando-se, expressamente, às exigências de "reajustes periódicos que 
lhes preservem o poder aquisitivo" (Constituição Federal, art. 7°, inciso 
IV). Não só. O art. 170 da Carta Magna de 1988 estabelece que a ordem 
econômica tem por fim assegurar a todos "existência digna", conforme os 
"ditames da justiça social". 

Para dizer tudo, prescreve no art. 7°, no IV, que o salário 
mínimo,<'Íixado em lei, nacionalmente unificado, seja capaz de atender às 
necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 

~--hRGl.... 
Por outro lado,') ' ~nante ~ ins~J.ência 

governamental em liqüidar com a garantia do emprego, preten~tuir, 
em "caráter permanente", um sistema de "emprego provisório", pondo em 
risco a própria estabilidade da familia. Para atingir o~ nefastol 
objetivof, reage o governo federal contra a Convenção n° 158 da Organização 
Internacional do Trabalho (orn, aprovada e subscrita pelo Brasil, 
comprometendo-se em assegurar medidas fundamentais à garantia do 
emprego. 

Positivamente, dentro desse contexto, de cswflem 
desprezo oficial pelas normas de proteção ao trabalho, não há falar, entre 
nós, no tema que enfrentamos em 1963:'l>ropriedade e Trabalho". 

Pobre Brasil! 
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De um document o do Cone. Vaticano Segundo (i.G, n$ 67) 
extrai~~êste tÓpico: 

"0 Sacrosanto Sínodo ensina expressamente esta doutrina 
católica e admoesta ao mesmo tempo~odos os filhos da 
Igreja que generosamente promovam o culto, sobretudo li
túrgico, a Bem-Aventurada Virgem Maria , dêem grande valol 

às práticas e aos exercícios de piedade recomendados :pelo 
magistério no curso dos sé culos e ~ardem religiosamente 

~~ a;uilo qu~ tempos passª~fo~~~cr2tado s~bre o cUlto 1\ das i magens de Crist~, da Bem- Ave!!_tU@da Virgem e dos ;3an
tos11 - pg. 149 

Maria continua a ser a luz inestinguível, a luz inapagá
ve~ -~amp~~t4n~ibilem~ título que lhe consagrou 

S . Cirilo, de Alexandri~. \ Drr __ ~~~··L-'*'1"' P._ 
Luz da Fe inaue~t.avel ~ u J ,~ .N os a ~."-9,~~~.._..'-- ...... -== 

. s~nh~ra de Lu ~ 
So1s a 1.u~\1na:pagayel 11 

Na qed~nçao de ~esus . 
O T . ' O O O O < . . Tf.r:r::.fl..ir: ~k) 'f)~ ~ 

~ ~ ~ ~{J? ~ ~-#~~~ .(V-~~~J/ 
C\ , J~ , ( ~ ~ . f . ) rupa ci pora gete Mae de Deus , mae ormosa 

Ore ango reçapebo (Nossa mestra) · 
E moyerecoab orebo (Vista clara de 
Jesu nde mebiporanga tFazei-n 
reicatú ore anja (a Jêsus~osso 

sas almas) 
lembrados) 
Filho) 
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Mocos - 11 N63, os moços , somos nns sociedades, :mci!x os 6rgãos 
permanentes do idealidade e dn espcr8nça . ~ Renovamos, agi 
tamos, espiri tualisc.:,r:los a vida . Temos no oundo social a fun
ção das correntes aéreas no mundo físico: sono os renovndores, 
os saneadores , os purificadores do ambiente no:rol em que 
respiram o3 povos, e que se coomperia peln estagnaç:to e 
:trtobilid~de" 
Ol . Viana - Democ:rocia e solideriedade , publicado na revist 
11 Vassourenseu, nover..bro de 19:::.0 , n . 4 









ID10CRAC IA - 11 ncs tn democracia tle "c&:oné:i.s" que mandan c 
:eit;ores de c~bre3to que obcdcc~ 

Prob:enDs de Po::..:fticn Objetivo pg. l34 -
'0 jsponez é como o enxofre : insolúv~·E é este o ponto 
a.e:::..icado do ::.eu probll!.F.!a ioigrat6rio" . o 

Art . !laç!) e oo4co:::..ogio di ferencif,' "CMnnhtt", 
de 8_5-1927 - o::.. . Viano 

~eitura e aç~o- Dizia Ihering,i~utor da Lutn pe:::..o Direito~ 
q:oxlque ningt{ér.J pode r.1over umr~ rodE! ::..ondo n peno s d:Lan to dela 
um c::>tudo sobre a teorio do novinento (Apiic- nos rcpubli -
c nos h·i3t6r·tcos de 90) ...)_ =- --.: 
~ o::... Vinna /o~er::::..i nm~ Constit!li~o '{\Rl€ 



Nós e os macacos ue Ki p:ing - "Como os t-:Jacnmos de Kipling , 
im:Ltammsi; eles - os hoi!lens ; n6s - os super- homens . I.Gto é , 
o::; que jtL.gm:1os supor:!.ores , os c :i..v:i..:_izndos , os requintndos, 
os progressivos , os que cstno :á, do outro lado uo DQ~do , 
fazc~do n c i vi:..ização 11 - Pequenos Estudos de Ps-; c . Saci a..2. 
pg . II e I II 



CARATER - Ce qui fait la supe:riorit6 histor:Lque d'une r!lce, 
c'est noins l'intell~gence que le coractére (Lapouge) 
Pop. Me:ridionain do B:resil - Introduçao 
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PAR~ICO~ "Em nosso país, com efeito , os pnrti~õ·s 
n~o disputam o poder para realiz1r id~ias , o poder ' dis
putado pelos proventos que concede aos polí tico~aos 
seus ela~ . Há os proventos morais, 0uc sempre dn a posse 
de autoridade; mas hn tanbcrn o::: proventos r:mteriai5 , que 
essa po~s..st. também d6 . Entre n6s , a polí ti c é , antes de tudo , 
um meio de vida: vive- se do Estndo, como de vive do Lavoura , 
do Con6rcio c da I~ddstria - e todos ac~ m infinitnoente 
mais doce viver do Estado do que de outr~ coisa. 

O cn~o do Inpório, pg . 4l 

~ -~ o-. ~ ~ :.$>nA ,.J~ 

~t~ :id~1 iedn~~:::s:~e &o:lcle~ 
l o oentinento i nsti nt i vo do interesse coleti vo, aquilo que 

van Dyke chama - the spr it of~ cornnon ordent and soci al 
coopcr t i on . • • Id . na Con~J ti t, pg; 46 

Poderia o pensador brasileiro XJ!lKI lenbror .Hontesquieu , eo 
sua obra Q.randeza e Decn<.lêncit.. dos Ronanos, pg : 41: 11 A tirn
nia de gua~1uer prÍncipe não leva o Estado mais próximo da 
ruín do que, numa t republica, a indiferença pelo bem 
co:'·um . 

- 7'- -

"Ainda sonos un do~ povos ~ue nonos se estudam a si 
mesmos~ qunsi tudo i gnoracos em relaçno à nossa terra , a nos~ 
raça, as nossas regiões , as nossas trndicões , e nossa vida 
enfim, como 'C.igrcgndo hunano int1ependcnte'í ' 



DEHOCRACIA BRASILEIRA - 11 Estn rca::.idDdc :l:...cionn: no::; ensino 
nuita coisa . Entre as coisas ensinad~estn estn: de que , 
de ontem como agor.:~ , o problen'-. de der1ocra c ir. ... do Brr:sil. 
tct'1 sid0 n~: posto; 6 porque ten s:Ldo po::;to ~ :-:~ante ira 
ing::.c::::;a , à na~ciro fr~:;c~sa, fl nrnoiro ür1Cr:i.cnml; nns, 
nunca , à nanclrn brn::n-'-clra 
O Idco:i::;~o do Con~tituiç~o, o:. Vinnn - p6g . :3 

os os brasi:ciros , vi vemo!l bud:Lcanente mergu:::..ha<.los nessa 
doce o::;pcctativa ut6picn de esperar no "patriotisno dos govcr 
nos" - un patriotismo - gcraçlío espontânea , de origem cnd6-
gent1 , surgido dns pr6pr:i.c.o entranhns dos partidos que governa 

Q Idclninos da Const . -Pog . 6: 

~~~~ ~~o..~ 
~ ~{[)2- V 

\ 
\_,,o q~ -

TEXT& ~ON~'l!J:TUOIONAIS -~os fatos têm demon"'t,ado 
cxp;r~cnc~a c~oprovodo é que somente pe:o vi;·tude do: ~e 
con.;)tiJ..dtuc:;-on~ns nao conseguiremos reorganizaç~o a:::..guma" xtos 

ea~ismo da Con::::;tituiçfto - pg . 63 



Co ue:uche nng::..o-saxônica 
"Durente mais de 1eio s cu::.. o , no Inpério, lCvtmos n procurar 
~2x.ex 11 fazer como os :Lng].ezcs" . H6 cercél de uarenta anos 
n!l RcpÚb]_:Lc!l , estmnos D procurar "fflzer como os e.nericnnos" 

Esta coque:uche anglo- saxônicn, cst6 :onge de ser inocent 
c inofensiva, corno ta:vez pareça a nuita gente . Ela nos tem 
levado , no contrório - dada D nosso fclta de sonso ~c nedi 
da e ndptaçao- a sacrificar ineptauehte todos esses altos, 
eustcros , focw1do pri~1cípios, que a nossa cond:: çlío de povo o 
forr:'aç~ o inpõe cono es::>enc:i..rd.s [>. intcgrnção clcf:Ln:;.tivn c a 
:.<::c i o na ::Lei a de: 

., Q ~ • ~ • _,_ O pT:Lnc:LplO 
2º o princípio 
39 o princ í pio 

- 'd d ., . •. UJ W1l f1 e po.~.-1 u:LCD; 
da cm. t :Lnuidadc ndni !l:i s tra t ·i vn; 
da suprennci~ do autoridnde central . 

Itens esses que j~ re;,~w: tarn cn ,Popu:aões l·1reid i ona :i s, cap. 
e tonb6n on Evo:uç~o do Povo Brasileiro , parte III ..__ 

~~~: 
üS HOSSOS IDEAIS -

-, 

''Os nossos idcelisno políticos, soc1a).s , ar ti s t icos se têo 
fornada quv.si seo nenhum contn cto con <JS ren~_idades do nos
so r.1eio . Nenhum dos nossos idec:l :Ls resr:ende o doce perfuntc 
de nossa terra nntal . Trazem- nos sempre à nossa :embrançn umf! 
êi~ij§ cvocaçfio de estr~nh~s terras, de outros c:imas, de butr 
outros prais. Neste ponto de vi st8 , some s deracin6s : os 
nossos ideois n~o se ali~entan da noss~ seiva , n~o se radicarr 
na nossa vida , não se enbrenham na anosa real idade, não 
se mergulham na nossa história - Idca~ismo na Const i tuição , 
pg . 29 



~~@)~ ~~~~~ 
!l'IVE!RA ,\e ~ 1 'r'"- ...._ f"" -
~*~~ 
B.RA SIL - made in Eur ope 
"Sob e::;se fascinio i nelutável perder.\ a noç~o objetiva do 
Brasil real e cri am para uso deles um Brasil artificial 
e peregrino, um Brasil de manifesto aduaneiro, made in 
Europe - sorte de cosmorama ex travagante, sobre cujo fun
do de florestas e campos, ainda por descobrir e civi
lizar passam e repassam cenas e figuras tipicamente 
europ~as" - ~P · Ji!eridionais do Brasil- p . X 

Igualnente , Tristão de Ataide , em i~ms Estudos , 4a . 
série , pg . l79 , crittbcou 11 o artifício em quo temos 
vivido de instituiçôes inadat6veis , de literatura 
desenraizada, de nspirações eu:ropél as" 

Plinio Barreto nos precatava contra a seduç~o que herdamos 
dos primeiros habitante do Brasil: a seduç~o das nissanga 
estrangeiras • 

• 
O_ pasgodo pesa sobre o presente nn Inglaterra e o linita ; 
na.Amcrica não há vista retrospectiva . M. formação pg 177 VeJa ~e o "' á ... -· ., ., ' • ~ - ~ n~ c~ ~s~?O para~e7o entre as instituições inglozas , 
fr".ncezc.;.~ e amorlcanas fe l to por J . Nabuco em Minhll formn
ç~o 

Nabuco é o nosso maior pensador politieo OlV . Idealismo 
da Cons t ., p g . l2l 



-~~~~~~~~~)~~ 
xt~r,.......~~7-'--MY~ ~~~~ 
f.! ~~ IÃÀ) 
C~ - Em Ev . do Povo Brnsi:eiro , OV . Estndou- o no 6 
tfí~~ce aspecto da evolução «zx social, da raça e das 
instituições políticas . a 
Fe.z silêncj,o JlbsoltJ,to sobr~ a influência re:igiosa .~ 1~-

.....__ .... .--..~t.~~~"'V\1~ · 
D. Antônio de :.iacedo Costa afirmou que "o catol icismo 
preexistiu como fundanento de todas as nossas leis e co~o 
o substratum da existência nactonal" Pde de culto 
Rio~ 1988, p, g . 9 

• • • • • • • • • 

Estudou Evoluç~o ••• (vale dizer aspectos da evolução e 
não A Evoluc~o •• , 

• • • • • 

Critica - Carlayle reclnmava do critico o estado de sinpntia 
para ben julgar 

A obra de Sernfi~ Leite sotrc a Hist6ria do Jeouitas no 
Br:: sil OV . convenceu-:::;e lix nlío direi dn fttlha, · as d~ 
m:li=::silo ••• 

1!: preciso ress'"': tar 11 o que há ele mais íntimo e de ru:ün 
orig:i.nal na a:no do nosso povo . Nada supre a participaçao 
real , profunda , nrdcmte na Fé quo formou esse povo , que 
nbriu a sua a::..mo , que a::..imcnta o seu ide l " 
Trist5o da Ataide - Estudos , 4a . série , pag . 250 

Nilo basta olhar, pnru a f:Lxaçt!o dnJ~çflo do nosso povo 
o:har. para 11 <Js senzalas e os fnrrais dns füzend<--s coloniais'~ 
~404 ou porn a!3 canas grandes e senzalns , para on sobra
dos o nuc~mbos , é preciso o:har ''para os oratórios e as 
capelas", onde se a:icer çarao as qm:t:id.!ldes mornis d oa 
homem rural brasi::..eiro . 



. . . . 
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OLIVEIRA VIANA E O DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO ... 
' ' ' 

Alberto Torres, que cri ticou, ao próprio tenpo, as 

du~s fi l osofins do povo brnsileiro, nnbas estéreis, a do 

oticismo extasianto com as opnr8ncies de nossa realidade, 

e a do ceticisco destruidor , terrível de contagio e feroz 

de intolerlncia,contra todo esforço de reaçlo, ele, que 

influiu no pensanento político de o:::..iveirn V:lnnn, Kf~rl'tRXIUiJDJ~ 

ofereceu-nos esta mensogem de coragem e e~perança~o 
vos ~1 sem embnrgos dos problemas cruc:l~is que enfrcntt! 

nos : '~ Brtisil é um país desti.nado a ser o ~ esboço dEJ 

hu."'lanidade futuran . 



ADMIRAÇAO - 11 Dos francezes de seu ter.Jpo, dizira Hontosquie 
«Xxillm que eles tinha perd:ldo a faculdnde de adr1iror. Nós 
perdenos n facu::.dnde de obedecer 11 ( Lnet - Revo:ta gernl
"JS", 6-5-l9l5) 

AFEIÇ~O - D:i.r-se-ia que entre nós , os d:tsci.pulos de O:i-
. V. d. . A t" . .,.,., ... ' . · ·'~ C t . ., h ve1.ra :u:nn, E~x ,1. ru1 n on1.o .tt e..LlCla!1o ue as :_..~..~o , 

u a afeição se dest..ta em borbotões de cntusia.smo" . 

A AUDáCIA - nsem o senso nornl , que Danton nt'io tinhn, c 
nudncü: é a fl:avanca das grandes üventuras do ma~-~~ - Rui
u O fim dos c.;udazes11 - u A :ú1pr", 28-3-l899 

;!ADMINISTRAÇAO - Disse Car:1pos Sn:les que no Brasil havia 
un só probleraa: o da adrnin:Lstrução - in Lev:l Carneiro -
Pe:a Nova Constitniçâo, pg. 116 

.AARGffi1ENTO DE AUTORIDADE - "Ouçamos a S. Tomnz: "O estudo 
da filosof ia não tem por fim conhecer a ppiniao dos home!l~ 
mas n verd<.:de das coisnsn : Leone]_ Franca, Noçõe~ de 
História da Fi:osofia, 9a. ed., pg. 202 

BOM ENTENDEDOR - Inteligentibus pauca Fn::ra o bem enten
de<ior, poucas palavras bastam 

BURGUES _no burgu§s é por excelência, como d:Lz Bernhard 
Groethysen "o ho.nera do eu sou n o indivíduo$ que se 
afirma contra a sociednde. 

Constituições sem geografia - Antônio Morente se referiu à 
constituição ~em geografia, cono se feita não importa pnra 
que paiz 

ta 
es 

Impressões repetidas - »Era a 3n. vez quo o fazia: as impres 
sões repetidas gastam a sens:Lb:Ll.idflden CCBrnnco - A filha. 
do Dr. Negro , pg. 147 



MINIST~RIO DA EDUCA,..ÃO ,. E CULTURA 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA 

COMISSAO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO ~' /3/V 
f 





- )C -





~DNIS~RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA 

COMISSAO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO 



I '---- l sr 
/ / 

, . r~ ) ;J:' 
" 

SERVIÇO I'OBUCO FEDERAL 

;- -

- - /(r~~ f'-L ~~ ~ 
{~~=------

;;<--
~- ' - .:r,\; 
~~Q 



~
 

• ' > 



~-...,._o., --.-~ .., ....-.......,., '=r7 
,..~....,_~ ?~ .... ..,. ...{ '!? '7'41-JI 

"--.....:-nvfl,..._, ~ ......_, ,. ~ ~ -s-r' 

(~P'~~~o 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA 

COMISSAO NACIONAL DE M ORAL E CIVISMO 

-')C'-
fu~.,c~ 
~ ~C~P~ ~~) 

~~ 





(J"* .. 'iil 5' ~ 

....,. 





0€'0 SJO :&Blll~l g ep ouJapeo op oõeJd 

----
·~o fund::dor c ninho. Ni tol·6i, o §§$"fi §a§§-ã!i§.§-§ inti~lo~:r.:;fO - Ararl boi~. 

TerülO p:"c:::entc ~ expeuiç~o de Zf-8-1575' que resul tott !lu delTOt- ' 
------

CPl C'"'bo Frio-;- do:J fr(. nco:::c::; o do::; índios tc!!loi.os , colig-.dos seus , 
----------..---~--

p:1gin~ de:::gr<:~ çednDcntc cnegl"'8Cirl"\ pc:::_a:J b'-"L b~rida C~ :JC!:l -COii~, C DO!:l -

poi<as do GÕvernr.G~r lintônio de - S~1emu~ , t-rllciu.11!1UO- - npos r- cntrcg -, -

----------~~~-----fruto üe lOS e 

outro::: quutro !:n..L , ·-ca..~.. corno ro_,_:-. :1:c1 os cronl::: 

u:n e~e:::, vn.l !TI!\l:J .:..onge. 

a aez ill::!....1-

trjn brrDvrrr,_, o -gôn±-o ~n~c-:J---D-_-r· R-,_,~·"----=r--mAr--t-slizof'h--.-~alemn-frei-xe.P_ 

------------m• ·}e:"erto n :JO-U r~s"e-rot E--t>á--g--. ---83-) .-

"'xeu-s-fri-----m por não <1-e-te-r- me- oos- vosses t'-l~mnto"",--c-GmG 

• ·· ~J....n ~ c~"'-~-' 1\ • , ... • ' +-.... t ' .r· ~ ..,. a -:LgPey..l~ --ae v-fkt-v-- tina--, m.·gm--<.~'1 pc_,_Q_,'}. -JMUJ. ws., _ro,... ~.Ll.C-C.!l- Wl .L~ 

Po!!-t-.ng-..;..1-- ~:Lnile; .se- cncor.trav- sob o dom-f rri o espw1bo:___ CJUQ.nllo 

ben o suboin , do auto_ dQ_pos::w,_ de 21-ll -

F ·i -~r ,... "P"" 1 :> cr ·i ,...t,... '"""" ' · __ _: _Qt.tg.J_Q,_, , . ..: .. '"~' -10 -Co-·-' _Q !JL:W.ac..l'l:J fJl-.:10 
~indc do Branil colônia. ~ · -

1------·-------X=:!L-:..~~___::l::.:~~ rcr1on , :::;cln_ an6li se ,~ f n to:::; r:uü o 

uc tm pns:1at1o longí n-

recentes como o dQ 

v1~~~a e11t,...c ~ .,.. ~U"" cid~dc"" ---- -~ _ _ ,_...:.. - -__ '-I. ,..) '-"' • ....-1--.) -=- -t t.,J J e o!:.tro '- vonnn e .:~. cnpitnl flu.rlinen:::;e . 



- ~; 











-9-

A cst~tístic quo ofereço vo~~o 0x~nc, por ni,ju3tif~c cri-

ç o d F c. ào Fil .
7 
~ • f· .... ~MQ~ ....... :;t '""~ ~ ~ ~ -4t..~...,.._-..,...' 

Dutra r,.zlio pon<Ior{vol: reforma qug cftt~bclcceu o en~ino b sico 

com S nos à c -aur~.ç!o/ ~ ·i D1pcr ti vo consübst ncinao no rt. l.76, § 3g-, 

i!1ci so II , 1 Rcp-. - p-ed"Girnt:tvo do Br· ::;i~-, in vcrbi n: tt O ensino prin6rio 

6 obr-lgat6rio p'-r~ todos, do~ Gato o~ q1.1 t<ITzc nos , c gl"~tu:...to nos cs-

t:rb'Tscci-uentos oi'ici isn. -- ~ o " ' . . o~t - -
--~~~~ ~ 

, i~t'jt:tei;i o. ... _. &e1 neuee,t(o s Úl times dez ~odo::; os esf'orçcrs :::e dc::ren-

volve .. l ne~te paíz , visanuo !. tw procc~~o -::;cencion1:1l de domocr~tiz ç o 

do er:~ino . 

pi•üfes::;ores ~pen s prepor ~ 
fund ,'lont ~-

unw r ci' orq 

I1cdiu n.!l p l ' c-: i ni.n~.tl' e s , c o!J.o 

1114 c·-; Ç· ucst E cul.<lLldc, e§§§l§i§~ e de ou.tr ~ ..8.L1. 1~, cnj· n 

quo n~o po co fugir ~.s prcoour~çõos de qt ntos dirigem o sete~ educccion.~. 
------------------

.indo. umn ob::;ervBçt'!o ,P ,_,o::; t:Lni o.~ incon:-;cqucntcs ou ... queles c ue 

não .. m~go , <:1 ;;::_ . n::...ficu~ clcatn -iniciutivn pioncir_, 

b! s~ c:~' :r:±:::eJbt ~~ :10 a&§ê§.~9§§-§§§§.~ primorcucnto c<luc .. cion<J:.'t. c cul 

tur"l de::.t:- cidt.:~e- ~c<le c de toda , regi~ o . Era ::; f con::.ciên~ia, nine 16111 

:JUGtont!'ll· QUO ::;e dcv , ~.;em tkl::l, q oro dizer, i!1· UC~ 't:l ..,:1entc, ;;et:l O 

sen::;o do c qui~ íbrio, t!l.Ul tiplic~r c;..;co:;.ns supcriors pe:;.o Brt'l .... i~ ... , clontro . 
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!-.tlr-1 P· J.s , Q_n .: o no ..... _, .... Jo , O'l c v-·, vo ':un"' ' 
···' - c • "' qu;ur· e rcnov ç~o 0 escn-
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c fix~ç~o o honcm . P r 
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t nto , n ~~"-o pouc.Jos pro f' cindir ã 
Vil tmi ver s~ t6ri .... . 
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1.1 n ... o 1:ons 2. t..ui prj.vi~.Ógio c n~ 

- goste± da ,_· m·~.~om a · ,h --..., ,uu onv:t. ::t.!... nres - .:11:L'1 

J. Educação, dever comunitário 

Grave, complexo, o problema 'educacional não pode ser solu
cionado a golpes, no espaço de um relâmpago, ou perqendo-se o 
Brasil de vista, com a adoção precipitada de modelos alienígenas. 
Há muitos dados em que precisamos atentar. Este, por exemplo: 
uma população constituída de 53% de pessoas de menos de vinte 
anos. Outro: os nossos desníveis econômicos e sociais, em plano 
regional, embora medidas corajosas se concretizem para minorar 
o problema. 

Um número sem número de crianças e jovens continua na con
dição humilhante de não atingir a escola ou abandona, em grande 
escala, o curso primário e médio, com a impossibilidade de uma 
ascenção de todo imprescindível à consolidação da paz social. 

Por tudo, para a solução do problema educacional brasileiro, 
·tolerai a insistência em pontos de vosso conhecimento, - exige-se 
a participação ativa da União, dos Estados, dos Municípios, sem 
que se contraponha a escola of~ial à escola privada, numa injus-

tificável preocupação monopolista. Reclama-se colaboração ampla 
e respeito ao pluralismo que caracteriza a sociedade moderna. 

Não há prescindir da iniciativa particular, bem assim da 
maior cooperação e . participação das comunidades regionais e 
locais. E verdade, a educação, mormente em nossos dias, - pro
fessores, conheceis bem o problema, - envolve dever comunitário 
oposto a toda sorte de egoísmo, a fim de que se assegure ao homem 
o direito, que é legítimo, de desenvolver aptidões e qualidades, 
como alicerce do ideal democrá tico da igualdade de oportunidades, 
com a subordinação única à capacidade de cada um. 

Governo, povo, instituições, todos estão comprometidos nesta 
empresa , essencialmente hum ana, de democratização do ensino. 

iTtorior:!.z ç o 



~ ~ ~ ~) ~~-~ 
- Sem dúvida, a Educaçã há de vi{cular-se a esse proéesso de 

., desenvolvimento, Ht8:8 tel - podeJ~ir,RH.d/;;aF, tle ttt6tl<8c::algwn, 
S4.&o98tHii~ ao monismo econômico. OOJB:8 tiH! o Pxef. Minisho 
GERAh~O MON'f'EDONIO ---BEZERRA DE I.\H3NEZE6, Represen
tante do Estado do Rio de Janeiro na Quinta Sessão Plenária da 
Conferência Nacional de Educação, realizada em São Paulo, já 

______ _;;.em;,..;;..-":17,9:";;6[)-;i, "Ciência, cultura, técnica, economia, educação, em uma 
palavra, o desenvolvimento, deve estar impregnado de "humanis
mo", sem o qual não teria sentido a afirmação da -~.fu-

ressiõ"'"" de que a educação constitui o primeiro objetivo de um 
plano e desenvolvimento, com a advertência de que o desenvolvi
mento integral do homem é correlato ao desenvolvimento solidário 
de todos os homens. Para evitar distorções, unilateralismo ou limi
tações conceituais, inclusive quanto à concepção de cultura, _res.: 

salte-se a necessidade' de dar igualmente aos educandos consciên
cia dos valores espir

1
ituais e morais, de sua dignidade humana, de 

sua responsabilidade e "progressiva autodeterminação, converten
do-os em sujeitos do seu próprio desenvolvimento". Neste sentido 
é que se processa o esforço de sua incorporação vital à comunidade, 
despertando-lhe o senso de solidariedade humana. Erro haveria, 
de sérias conseqüências, se reduzíssemos a educação exclusiva .. 
mente, a uma "inversão produtiva", com abstração de completa 
formação pessoal, imprescindível a que se estabeleça no convívio 
humano um clima de justiça, compreensão e paz" (Anais, vol. 11. 
pág. 601) .. 

~-.,Q,.._ 
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O HOMEM-CARRETEL 

O leitor conhece o homem-carretel? Conhece-o, na certa, e 
de sobra. Em regra, é personalista, arrogante, cheio de velei
dades, todo prognóstico, onisciente desbravador do futuro. 

Em matéria de Fé, apregoa-se católico, e faz cõro com os 
sem-Deus, colocando no pelourinho os que recorrem às fontes 
{)U aludem à história religiosa. O apelo aos Livros Sagrados não 
_passa de "evangelismo anacrônico". Nada de louvores e ora
ções aos que nos precederam com o sinal da Cruz. A Hierarquia 
não constitui um elo de união a Pedro e a Cristo, Redentor do 
mundo, D(.m há falar na continuidade do magistério eclesiás
tico ou na sucessão do colégio apostólico. Todo o passado - é 
·O lugar comum do grupo - a.penas relembra erros, intolerância, 
santos inexpressivos, Igreja comprometida e das condenações. 
Os que ousam mencioná-lo, são ultrapassados, medíocres, 
surdos ao sinal dos tempos, surdos à luta, ou melhor, à cons
-piração demoníaca, em prol de uma Igreja menos espiritual, 
menos sacramental, menos santa, em uma palavra, menos 
preocupada com o Regnum Dei. 

Obstinado, interrompe qualquer raciocínio, qualquer de
bate, com uma referência pomposa ao atual, à modernidade, 
às exigências do mundo n~vo, à ordem Mva, às novas fõrças 
sociais. Joga com palavras, olvida soluções, na "abertura 
-para o futuro". 

Até os Pontífices, sim, até os yigários de Cristo, são 
classificados da linha tal ou qual, como se todos não assen
tassem MS atuação nas linhas mestras da verdade, da justiça, 
-do amor, da liberdade, da paz; como se todos ignorassem as 
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notas características da Igreja: una, santa, católica e apos
tólica; como se todos, na missão de evangelizar, de m!'Lrcar a. 
presença do Filho de Deus no mundo, não estivessem atentos 
às mudanças sociais, na defesa de um "Cristianismo sempre. 
imutável e sempre nõvo". 

Choca-se, desce à crítica desabusada e implacável, taxan-· 
do-a de intolerante ·para baixo, porque a voz do Papa não. 
coincide com suas idéias I inclinações. 

Apesar de tudo, faz qu-estão de proclamar-se submisso à. 
Igreja, mas logo esclarece que se curva apenas aos ensina
mentos legítimos. Com esta pseudo-obediência, não perde os 
ares de docente, de superior, de exce,pcional. O homem-car
retel é assim mesmo : não sai de sua linha, não muda, não se 
trava, não se desarma, não se corrige, não renuncia, não c:~e 

humilha. 
Se o fiel, cumprindo o seu dever, não dá tréguas ao vício,. 

se combate o êrro, a heresia, se faz um pronunciamento, ainda 
que no plano dos princípios, contra o comunismo, a adver
tência não tarda: - Alto lá, isto não é prudente, nem cristão. 
É obra negativista e polêmica. Não estamos á'ldrlt época de I:Aft..,j 
hostilidades e anátemas. O que cumpre é ser a favor, e não 
contra. 1: I '1 ~ 

Destarte, o que se antepuser às leis de Deus, à Verdade, 
"ao legado espiritual de Cristo", em suma, não merece con
denação. O melhor é clamar contra a Igreja, contra o Papa, 
contra tudo, menos contra o erro, a opressão religiosa, o 
ateísmo provocante. 

Insisto: a crítica, mesmo construtiva, à doutrina mar-
. xista, tão somente por ser crítica, é tida, sem constrangi
mento, por ll!lll.la doença, apelidada de "terror ao comunismo", 
e revela......_ atitude (sobram os epítetos) "estreita", "unila-· 
teral", "isolacionista", "reacionária", "política", "anti-demo
crática", de privilégios".~ O homem-carreteT 
:pisa e repisa nestes chavões, mesmo sabendo que a Igreja con
tinua a condenar o comunismo ateu e sua inconfundível filo-· 
sofia de vida. A respeito, é ~ expressiva a alocução de Sua 
Santidade Paulo VI no 75.0 aniversário da Rerum NovarU1n 
(in rev. Est1.tdos, n.0 de out.-dez. de 1966). Nada importa_ 
Relembrar tais ensinamentos, é "agitar o anti-comunismo". 



I 
Pode a Igreja, sem fugir à sua missão apostólica, conde

nar "as raízes materialistas do capitalismo" ou "o ateísmo 
prático da civilização burguêsa"; pode denunciar, em tfrmos 
candentes, e nos diversos planos, a "onipotência econômica", 
os desacertos e injustiças do capitalismo histórico, do século 
passado e do atual, como o fêz, por seus Pontífices, entre 
outros documentos, na R errum Novarum, na Quad1·agesimo 
Anno, na Mate-r et Magistr a, na Pacem i n Ter'ris; pode 
"descer aos problemas concretos e positivos do nosso século", 
a ponto de realçar os contrastes entre as nações desenvolvidas 
e subdesenvolvidas, deplorando nestas "o estado de indigência 
no qual se debatem milhões e milhões de sêres humanos"; 
pode reclamar "o estabelecimento de maior cooperação inter
nacional no campo econômico" ( Gaudium et Spes) ; pode 

· qpôr-se à guerra, ao colonialismo, ao racismo; pode profligar 
as estruturas que se antepõem aos direitos do homem; pode 
fixar amplas diretrizes através de sua doutrina social- nada, 
absolutamente nada, satisfaz o homem-carretel, sempre irre
dutível. Nem a admirável encíclica "'fPopulorum Progressio~ 
propondo o desenvolvimento como o nifvo nome da paz. 

O que lhe importa é que a Igreja "fique acima das 
paixões" : reabilite-se; desprenda-se do passado; repu~ 
"erros' acumulados de outras eras, de estreito e fanático 
obscurantismo; vença preconceitos; desfaça "alianças compro
metedoras"; seja oportunista, transigente, liberal; esqueça a 

.. ·pr:omessa de Cristo e se transmude no rochedo submerso, des
pojando-se do patrimônio sagrado que o Filho único lhe 
confiou. Para dizer tudo, não condene o materialismo, com-

I 
preenda-o, faça-lhe concessões, incline-se para o seu lado, apoie 
suas teses. Eis a estranha, a escandalosa receita, "para que 
não se aprofunde o abismo entre a Igreja e o mundo mo-
d " erno ·1-'f-

A hora é de transigências e concessões! Que a Espttsa d<>' 
Verbo - ressoa o apêlo - não dê ouvidos aos "catadores de 
heresias". Não aprofunde divergências. 

CDJ~áióal:ila. Abandone, decididamente, o sobrenatural; repudie 
os Sacramentos; rejeite verdades eternas; altere a concepção 
cristã da vida e do mundo; consinta, afinal, - suprema blas-

I 

,M._J I 
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fêmia - na eliminação de Deus! t~e, nem mais, nem menos, 
o espírito conciliador, se quiserem, a linha, do homem-carretel. 

--J 

Tranqüilizem-se os católicos, pois não se pretende fecha1· 

~iJ 
!,~ ~ I 

ou extinguir a Igreja. Esta deixaria, unicamente, de traduzir 
a imagem do Povo de Deus, de ser a instituição religiosa des
tinada a prolongar a obra redentora de Cristo, de ter IPOr 
missão própria "transmitir palavras de vida, comunicar vida 
divina à humanidade", segundo as expressões de Roger Hau
bert (Introdução Geral - Nova Hist&ria da Igreja - 1966, 

Qj de suas origens divinas; é abolir o se j Plano espiritual de 

1 J j conversão e salvação das almas, fantasia utópicaj ~a supte-
' I :mtl56ia ni l!Q j!ii!t ifictt; é circunscrevê-la a uma dimensão 

t
1l:: · J social, sem "perspectivas sobrenaturais", voltada, por inteiro, 
~ . para o desenvolvimento material, para as realidades ~rr~stre::,, 
~ ~ cujo primado ninguém porá em dúvida. _ ~~ 

.......____ Uma coisa é certa: da Igre· ·eJa, nada re;:;tana. 
1-o-+.-.,..,.A"'F-í ....;e;..;;s....;tá, sem es, a que extremo chega f 

o Iinhático, osseiro símbolo da profanação, da insensatez, da 
impostura, âo entreguismo. Urge que alguém, sem o temor do 
jargão de retrógrado ou reacionário, lhe aponte os erros, a 
posição radicalmente falsa, desnorteante, subversiva. 

Afinal de contas, pode-se e deve-se lutar, consciente
mente, corajosamente, por uma ordem social mais humana e 
mais cristã, na defesa, que se impõe, dos "oprimidos pela mi
séria e pelas injustiças sociais", sem que haja mister arrasar 
a Igreja, Cor.po de Cristo e Templo do Espírito Santo, ou trair 
a sua mensagem. 

Não é sob os escombros da liberdade, num clima totali
tário e ateu, não é "mergulhando em trevas", que se pod.e 
pugnar, em nome da Justiça e do Amor, contra o egoísmo, a 
exploração degradante, a miséria, o aniquilamento da pessoa. 
humana. 
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