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SYNDICAL 
Consagrando a <>xperienc que 

l 
IÍrú-.:tnos colhido com o mcJe.!9 
~ralluade El âa .«utonomia 
~na. ~s syndlca tos. e>st~beleçklo 
~ __,Çmt_s{Ítuiç_iio ~. a no\ u 

1 Gonstituição, promulg<J<la a- lOde 
Jtuvembro, instituiu o s\·ndicato 
1~ui~o e, oonsequentemcnt~. o seu 
cotftrõle amplo pot· pat·te <lo Es
tado. Este pensamt>uto do legis
lador constituinte nu ,.eutl'do da 
~1nidade syndical é patente. nlo 
"'Ó no texto do arb. 138, consagea-
4. especialmente â n1ateria ::;yn
d'rcal, .s;:omo em outros artigos rla 
mesma Constituic;:ão, que regulam 
1\Jaterla soclal e eçonomlca. 
. Na verdade, pela ultima parte 

filo art. 138, o syndlcato vrof!sslo
n~ lato ê a associação prof~slo
ne.l recophaêlda pelo Est«dõ, ê, por 

facto, In vestida da. q ua.llda,Qe 
da. categolla. 

outro lado, como pre-
137 a!. a., tem esta 

,=~t~ justa!lente por ~to, 
• · pe.ra. suJ~ta.r" a. ca.te• 

11'1!'1iilo"&I~Op~e•noiliet 'PO_.. 
llQ .. 

nn,,t_r.,.r'lnJtelrlamcls um ()11.110 

legal ••• 
dupla. personalidade 

_e&tel!:ol)lfl importaria. na. lmpos-

Na. mMm& 
moto constituelOD&t ctue df. ao 
BYDdlca.to offlcialmente reeoahecl
áo a. representação da categoria 
toas., lmJ;lorta eilll Instituir o eyn
d!cato unico, ta.mbem Importa. no 
reoonheelmento do synd!cato uni
co o facto de ter & Constituição 
dado A.s convenções collecUva.s o 
caracter de regulamento da. cate
corJa. toda, o caracter de uma. lei 
da profissão. Desde que uma con
vénçá.o eollectlva. é lei da profls
~ ella só pôde emanar de uma 
Wlfca fonte, que é o syndlcato 
'IUllco, autortzado a. representar a. 
eategorla.. Ou feto, ou então te
J'lamos a posstbUlda.de de varlae 
convenc;l!es conectivas regulando 
diversamente a mes\na. materla 
i>ara a. categoria unlca - o que 
se.rla. absurdo. 

Invoca-se contr& esta. exegese 
varlos argumentos, o primeiro dos 
quaes ê o de que a. Conetltuição 
reconhece o principio da. liberda
de sYlldlcal quando declara, no 
proprlo artigo 138, que "a. &!ISO· 

cla.oão profissional ou eyndical ê 
livre". 

Ora. todos que lidamos com ma
teria de direito syndlcal sabemos 
que o principio da. liberdade syn
dle&l pôde ser entendido de dois 
mooos ou sob dois aspectos: 

a.) o da liberdade do Individuo 
associar-se onde e quando enten
der - o que se contrapõe ao 
J»rlnclpio da syndlca.llAc;ão obrl
gatorla.; 
' b) o da. pluralidade syndlcal e 

4a a.utonotnia synd1cal - o que 
se contra.çOe ao principio da uni-

intuito, deou-Jhe a rept·eseptac;:ü 
da clao;s13 para effeltos jurl·llcos 
para effeltos polltlcos, lnvestin· 
do-o de preragatlvaM de autori
dade publica, de poderes privati
vos da pessoa do Estado. O syn
dicato, projectado para fôra das 
tronleh·as que . lhe tl·ac;:ava. o ~eu 
quad1·o associativo. passou então 
a exercer', na nossa vida profis
sional e admlnlstt·atl\·a, funtc;:õeP 
que, de modo algum, 

contidas nos limites jurhll
cos da sua condlfio ~ a!lsoclac;:ão 
l'!'intda. 'rornou-se uma associa
ção especifica, Votada de attrlbu
tos de dh·eito publico. collocado 
nurl'la situação que o punha al.J* 
xo da.~ Instituições 
vas do Estado, mas acima do vás
to mundo das associações priva
das, ~:~obre as q~aes o Estado não 
tem propriamente 'nenhuma pre
occupação '\'.!e contt·OJe dlrecto e 
immediato. 

E' claro que, desde este mo
mento, OI! syndlca.tos não podiam 
mais reger-se pelos mesmos prin
q.\pios com q~e se regem as socie
Gades de puro direito civH ou 
commercial. Um nov6 reglmen Ju
rld!co teria. que regular & sua. 
constituição e as suas actlvldadee, 
reJifDl,en. tm1'08to peJa necessidade 

o lllsta«e d-

Não creio, porém, que consigam 
gà.nh!U' o aoverno. par,. a su~ 
causa. Porque o legls1$r da 

ao tlrmar o 
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Pela.ID ... 

rêm, OS BYIDOllcato! 
çlles particulares, 
tononúa e a sua Jlllllr&i.llllla.Q.e, 
attribuldos ccin 
dade publica, Isto 
do a categoria e elaborando 
gulamentos da :profissão, ê que 
lntpouivel. 

Bem sei que eUes Invocam a co
nhecida formula - do_;."9J1111110a.to.j 
Uvre na profiselo organfz!d\"; 
mas, entio o que lhes cumpre ê 
atacar a propria Constituição, ap
peUando J!fl.r& o chefe da Nação 
afim de que a eforme, acabando 
com a unldad yndtcal nella es
tabelecida, de modo que pol!l8a
mos, d4l novo, ver restaurada a 
lamentavel· situação creada pela 
Constituição de 84, 

Nio creio, porém, que coJllslgam ' 
g&nh,!U' o governo. parJ. a. sua 
causa. Porque o tegtsla4or da 

ao flnnar o 

meio eonstlt\tclcmat ttue dA -ào 
syndlcato offlclalmente reeollhecl· 
lia' a representação da categoria h---~---Wl~~LJ[IJmll 
to4&, Importa eJlll Instituir o eyn-
dlcato unico, ta.mbem Importa no 
reconhecimento do syndtcato uni-
ao o facto de ter a. Consti tulçio 
dado ê.s convencôes collectiva.a o 
caracter de regulàmento da cate-
corta toda, o caracter de uma lei 
da proftsslo. Desde que uma con-
venção collecti,·a ê lei da profls-
$. eUa sO pOde emanar de uma 
unlca fonte, que 6 o syndlcato 
unlco, autorizado a representar a 
categoria. Ou Isto, ou então te-
riamos a posslbllldade de varlaa 
eonvençlles conectivas regulando 
dlveri!Amente a mesbla. materla 
i>ara a categoria unlca - o que 
eE~ria absurdo. 

Invoca-se contra esta exegese 
''arlo!l araumentoe, o primeiro dos 
quaes 6 o de que a Constituição 
reconhece o principio da liberda
de eyndlcal quando declara, no 
proprio artigo 138, que "a asea. 
cla.Qio profissional ou syndlcal ê 
livre". 

Ora, todos que lidamos com ma
teria de direito syndtcal I!Abemoe 
que o principio da liberdade syn
dlcal pOde ser entendido de dois 
modos ou sob dois aspectos: 

a) o da liberdade do Individuo 
auocfar-se onde e quando enten
der - o que se contrapôe all 
Principio da syndlcanAcã.O obrl
gatorta; 
, b) o da plufalld&de syndlcal e 

da autonomia syndlcal - o que 
&e con~ ao principio da unld• syndtcal qu do syndtcato 
llnioo e ao syndlcato controlado. 
ao syndtcato sujeito A. disciplina 
do Bsta.do, nio s6 para os effel
tos 4a eua eonstitulção como 

etfeltos da.l 811&11 acUvl
e economtcas. 

do li#. 138 o que· 
o leiWador da 

obriga
a qualquer syn• 

ntm nelle permanecei.' con-
tl'a a eua vontade: mas, não ac
celtou o outro pJ:Inclplo ou não 
adl'nitUu o outro aspecto da liber
dade syndlcal, que é o direito de 
livre constituição dos syndfcatos, 
tto . syndfcato nlultiplo, da plura
lidade syndlcal, bem como não 
consagrou o typo do syndlcato 
line do contrOle do poder publico 
- o que sO seria. possivel, num 
e noutro caso, com o syndlcato 
considerado pessoa. exclusivanten
té de direito prlvapo, assemelha
do ê.s demais associações ou so
el.édades privadas, como as socie
dades civis ou commercfaes. 

Certo, ha palzes em que o syn
<lAcato é de livre conetltulção, não 
li'-vendo contrOle algum do Esta
ci1 sobre elle, nem limites ao nu
mero delles; mas, nestes palzes, o 
syndlcato ê, simplesmente, mêra
mente, nilamente, uma entidade 
Jurldtca de · direito privado. Foi 
este, allâs, o reglmen em que vl
v,rant os nossos antigos e Inex
pressivos syndlcatos proflsslonaes, 
constltuldos sob a qlscfpllna do 
dec. 1. 637, de 5 de janeiro de 1907. 

O regimen, entretanto, domi
nante entre nós d~sde da Revo
Jucão de 30 e . do dec. 19 . 770 de 
marco de 1931, tt'm sido outro. 
multo diverso . Desrle o primeiro 
dia, o leglslaclor revolucionario 
f!empre manlfe~tuu o firme pro
pbaito de chamar o syl;)clicato 
para. junto do Estado, tirando-o 
da penumbra da vida civil, em 
c:ue elle vivia, para as responsa-
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r--~!""'"""""''õ""---::-:-~-:""'":;----Ta:aoocc:Oo;nnlttrir3.liü''io, pen11a em pt·eser-

d• ·duo \'al-O na ISUa j)Ul'f'Ut pelo melo qu~ n lVI . a• novas clrcumstanclas do mun-

e o grupo 
No artigo anterior, estudando 

· a doutrina jurl(llca de B1•andel~ 
e as suas campanhas contra o 
c,i~ltall~mo financeh·o e lndu"
tl'ial, disse Que, em todu a S\Ut 
ac<,;ão, quer como auvo~rado. quer 
CtJIUCl maglstl•ado, elle nunca se 
it 1:-plrou em Ideologias estranhas, 
ma:is· ou menos >;ociallzau'tes; ma~. 
a,,; contrario, as font es da sul!: 
iusplração têm tlido >~empt·e pura• 
m ente 3.lt1erlcanal:l: o 4UE> elle pro· 
cL!ra .. é t•cstabehicer. PL'O!õcrvan
do-os .conh-a a ac<;ão du nuvo .<\es
p.oUI!mo economioo, os velho~; prlu· 
ciplo:s Cundamentaes do po\·o amo
rlcano, aqulllo que Henry var: 
lJyke chamou "o esplrlto da Amo· 
rica'', fsto ê, a tradlc<;:ào indlvl· 
di:!allsta ·e a tratlicção demo~!·a
tlc~~.,y 
. Dá.bJ a sua reacc;:ão contra . a11 

gl'landea ora-anizac;:ões econçmlcas 
e . tlnanceh·as, contra o capltalis· 
mo- da &'l'llnde lndustrla e da alUI 
Hnanc;:a, contra esta nobreza de 
.. ·t·i!ts" que monopolizavam, e mo· 
no.(l(llizam, sobera!lamente os va· 
riós !õectores da producç:ão ameri· 
cà11á. Para elle. taea "sobP.ranlas'' 
ou tlles "realezas" lmpo»tam, por 
um lado, em negar aos demala 
ctdadãos ame1·icanos ae condiQõeli 
d$ Uber<lade, que ellee 'Pl·ecisatn 
para ct·ear pat·a a sua pessoa uma 
situàc;:io Independente e llvt·e -
o: pue é contral'lo ao lndlvldua
IÍ~Ipq; llOI' outro ladu, etu tirar, 
com eata. qlll'f.l"Chla omnlpo~te 

1t: a 4 retfo e a ll ':':; 
op•nar e luir noa nqoc:los PU• 
blioôa - ~ ue, por eua vea, é 
contl·ario ~ esplrlto da demo-
cr~cla. • 

.-.' lll' a dcmoc..,.cla, para oa ame
ricanos, unt m o de a!flrma.ção 
do .. tndlvlduo, dilatação, 1)01' 

assim dlzet·, da sua personalidade, 
a ·exten::;ão della a et~phera da 
vwa. poliÜca e dos negoclos pu
bltcós. Defendendo esta llne par
ti6ipac;:ão !Jo. homem do povo, do 
•·.maJ1 in the etreet" . nos nego· 
cio~ : publicas, !lomlnados abusiva
num te pela· ·oUgarchla do grande 
c!Í;pttal!smo, Brand-ts, pois, · 1!8 
nia:ntém leal ás velhas tradlc;:õeF 
1ndl'vidualistaa . dos americanos. 

Este individualismo de Brandela 
n~o· -é, porém, o Individualismo d1< 
d,e.Ít1ocraota lib.eral, tal como o 
et\OOiltt·amos nos postuladoa da 
Hev.olução Franceza. Quero dizer: 
:nã:o é o Individualismo da Let 
Uliapelller, qu·é, negando ao indi
viduo o direito de associação. o 
punba Isolado deante do Estado. 
oh~~ de . ''dlt·ettos !na!lenaveis" •• 

1 
I'Íiaíl sem outra fot·<;a pat·a Cazel-oa 
\'ttler senão a da sua proprla i:~es
sõa. O lndivlclua!lsmo de .Bran
de!s 6 de outro typo. 6 o que po .. 
deriamos chamar um lndlv!tlualls
ll}:J qrupa!ista ou 001 poratlvo. 
~ P~ti4 Brandels, com e!telto é 

nO. grupo que o individuo pOde 
t·eaH~r-se · na ·sua plenltuda. E' 
n•lle, na assoctac;:ão, que a l!iUR 
pers.onalidade encont1·a as cond1-
çóes necessarias de affirma<;ão e 
expansão. ' FOra do seu iõl'Upo, 
e l1e'·se reduz e enfraQuece; dentro 
d9. ' seu g1·upo, elle cresce e s~ 
fortalece. 'l'bese lntelramet)te op
pÓSta â. que sustentava . a pllilo· 

~,._t.;J • • .,. , .~ ....... 

do estão Indicando - 1st~ é . pel~ 
asl!Ocill<;:âo, pelá solidariedade, pela 
lntegra<;:Õ.o do Individuo ,no se,il 
grupo. 

h{as. o syndlcato não tem, pa,r4 
Hrandels, unicamente esta funcç 
da tutela do Individuo, ou m 
lhor, de condl<;:ã.o 80Cial â plena 
afflrmaçãe> da pero;onalldade d 
Individuo. O o;yndlcato é, pa\)11 
Bt'llndele. tambem uma e.xpreulu 
e uma ·e~cula de democt•acla.. 

Healmente, o que cat·acterl:sa, 
ao~ olhos de um americano, a de
mocr.llcla não é tanto o direito de 
voto, como parece à no111sa ,uper
flclaÍ doutt·lnll polltlea; é, antes 
de tudo. · o direito d~ livre dls
cuesão, i>~to ê, o dh·f'lto, que cada 
cidadã& ·terit, de participar noa de
batQiil dos ·aasumptQ$ que Interes
sam A communldade. Ora, oa IIYn
dicatoe, com a aua . tl•a41<;:io de 
asaerilbléaa ge1·aes, ond• ca4a ae
aoclado discute e opiaa Uvrentente 
sobra- os tntereaaea da 8Ua com
muntda:de, aflguram-l!e a Brllll· 
deis como expreesõea de verdadtl
ra democracia. Este ct·upQ ou 
nta multidão de bomena, qut 11e 
,.,.unem numa mmenea sala para 
Uvremente discutir e debater oa 
~~eus propdos lnteressea coUeQtl
vos, acorda-lhe no esplrlto umll 
Imagem encantadora aos le\11!1 
sentlmentoa de americano: lem· 
bra-lhe o Agora de Athenas ou os 
pequenos conselboe de cldadios 
I!Uissoa. naquellea canti:les. Appen
ael, Url. ou Unte~wa.ld-.., oude se 
Ul'lltlca a democ..ack dtreota. · ~ 

Elle não oompre~ port&Jl· 
to. que um Estado madltrao \1011· 
sa - em \ltfd81" & ,_ --~ 
democraU. - -4.,_, «t .,_ 

• da!JCU!l'W 
~ comm'QJIICá_. '
ta.aer deílaa u t01\ttt t. ~ 
Qlo ao. coverno.: 4tbl • 
pucnancla a~ ~· totaU..
t•loa. como o l'UUB ou o tlaa!sta 

Para elle, n dlelhor syatema 
P<1litlco seria o oorporaU\"o, lltl· 
tendido, · talvez. num aentldo "plu• 
l'allstico", A maneira de Du•ult e 
Laski - e n'ão no sentido taactata, 
demasiadamente rigiqo e onde fal
hi. esta atmos,phera dtl liberdade, 
que é eesenclal á · democrllola·. O 
systema corporativo. segundo elle, 
conciliaria o direito · do lndlvldun 
â llberi!ade-. com a' preservaçlb do 
Interesse geral e o principio d:l. 
a.'utoridiÚle do Estado e permlttl• 
rla a este ficar a melo ca_minhn: 
en.tr~ ·o Eat11.do abeept.elsta ou não
lnt1'!rvendonlata, dp typo liberal 
puro, e o E~<tado Levtathan. pau· 
lntervenelonlata. de · typo totallta
I'IO. cu.Ja vocação centrallzadora 
e al:Jsot·Yente acabou por annl· 
qul!ar tudo - o individuo e n 
gntpo. 

Oliveira Vianna 

il.-
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x-viu, para a qual o homem so 
el1! forte e lh·1·e quando sO. em 
f!lt4«o de natpreza. Nes~ seculo, 
jüljava~ q~e. para prláer'\>'al:- o 
fncUviduo, '1'11 nect>!!J~Jtrlo ·e!iroJnar:, 
o· ~po - ·e dahÍ a Lei Ch&pet
li,J:. · Hoje. clle~;ou·se â conelusâo. 
oppowta - de que, pat·a realizar·· 
ae· \!BQl prese1·va.ção do Individuo; 
O QUO se faz preciso 6 ante& de< 
tncto. restaurar o &'l'UPO e metter 
déntro delle o ihdlvtduo. · · · · 

'() gru;pali8mo se tornou, aeslm .. 
na formula ou 'no 'co'mp.le!llento 
n~çess:arlo . do trictlvtd!uall8nto. E' · 
tmpouivel realizar o . indiplduo -
1!\!Til: constituir e desenvolve!/' o · 
orupo: eis ·.a conclusão do pensa· 
m-nto social moderno, pelo menos 
:no.. palzes livrei! e democratlcos. 
onde oa direitos náturaee · da pes
soa humana são ainda reconheci·. 
do&; .'e sobrevivem. .. 

Homem do 11eu . temP-o. Brandel.s 
tambem pensa assim: para pr11· 
secvar a pessoa do Individuo e, 
espeelalmente, a· pessoa do tràlía· 
lbtdor e oe _seu11 dlreltós lnalle-· 
n~'Yels, elie sentiu que era pre~ 
clsp . co!locar-se . em posição dia· 
m-êtl'lllmente opposta .â em que se havia collocado o pensamento 
polltico do seculo XVIII. Dah! a 
eua 'attttude na COrte Suprema, 
pondo-se corajosantente ao ladv 
do syndlcato de classe C e niio do> 
Eyndlcato de empresa ou fabrica) 
e da convenção collectiva de tra
balho - duas institul~ões mHJ 
Vistas pelos patrõea •merlcanoe, 
il!Jto ê, pela pQderosa ollgan•hla 
capitalista, que, como se sabe, 
dos seus escriptorlos da Wall 
Stt·eet, mcwe ou movia, atraYês 
de .mola.a 11ecretas, o mecanismo 
do.--governo e da admlnlstrac;;ão 
americana.. 

Para Braildeis, o apidlt;:ato ~ o 
meiO mais etficu que o trabalha-

t -

SO' PARA SENHORAS 
O D. N. S. estâ ofterecendo, aTá· 

tultamente, âs senhoras cariocas 
um GUIA lndicand,o o modo de 
combater sclentlfloamente os tna.
les do sexo e dando-lhes diretto a 
uma. consulta. com medico espe
cialista, pessoalmente ou por cor· 
respondencla. O GUIA p6de ~~er 
procurado nas Drogarias V. Silva. 
Pacheco e Tinoco. As aenhorlls 
que qulzerem recebei-o pelo Cor• 
relo, deverão .enviar o endereço 
ao D. N. S., rua. Plauhy; 260, 
Meyer - Rio de Janeiro, aeóm· 
panhado de um mil réis em 11ello1 
para o porte. (23404) 

• •• •• • . 
O ministro Barros Pi

mentel apresentou 
credenciaes · 

Berna, 27 (Ha.vas) - o minis· 
tro do Bral!il junto a. ConfederaçáD 
Suissa ar. Jo!Íê Francisco de Bar
ros Pimentel, apresentou .ao Con• 
selho Federal suas cartas revoca., 
torias. 

maior efflclencla .:. esse systema, 
não s6 por tratar-se de uma ln· 
venção allemã, como pelo facto fle 
assegurar a referida publloaç~o 
que a rêde de Berlim ficou ter· 
minada um mez antes que a lon
drina. 

A "Nacht Ausgabe" informa 
que as exper!enclas realizadas · &'1:1 
Londres não deram resultadO>• 
muitos felizes. Os cabos flcarà..~ 
enredados e muitos dos balões li· 
bertaram-se e nunca mais foram 

1 vistos. 
As experlencias allemãs fora:M 

mais satlsfatorlas e os techn~ll 
allem!es mostram-se orgulhoaoo 
pelo exito alcanc;;ado 



o ndividuo 
e o grupo 

ao contrario, pt~n,.a em pt·eser
va.l"ó na aun pureou. pelo meiu qu14 
ll» novas circuml!tanclas du mun-
do estão Indicando - Isto. é, pel.i 
associação. pelli solidariedade, pel .. 
lntegt·aç_ão do lndlvlduu no se,q 
grupo. 

lltas. o syndlcnto não tem, p 
. No artigo anterior, estudando Brandeis, unicamente esta funcc: 
a doutrina jul'iulcn de 13t·andei& de tutela do Individuo, ou m 
e as sua:; campanhas contra 0 lhor, de condição 3oclal á plena 
c,i~>itali~mo financeh·o e Indu!:!- affirmaçfw da pel'l:mnalldade d 
trial, di><se que, em toda a sub. individuo. O syndicato é, paÇJI 
no:;_ção, quet· como allvogadn. quel' Dt-andeia, tambem mna e.xpresdo 
cumo magistrado, eUe nunca se e uma ·escola de de!llOCl'acia, 
l!,,..plrou em Ideologias estranhlls, Realmente, t) que car~oteri~. 
nt<tit~· ou menos ~ociu.Uu.u"te11 ; 11111 ~. ao" .olhos de um 1\merlcano. a de
ali contrario, as tunles da súa mocracla não é tanto o dh·eJto de 
itJ!$plraçii.o têm sido t~empre pura- voto, como parece 6. no111sa ,uper
m~l;tll atl!erlcanall: o I,IUt> elle pro· flolal doutrina polltlea; ê, antes 
CL!L'a . é t•o tabelecer, pre~~:>rv1111 • dt> tudo, ·· o direito de llvt•e dia
do-os conh·a a ac<;ão do novo .des- cuallâo, l>~to é. o dh·elto, que cada 
P.utlsmo eoonomloo, o:;; velho"' prin· "'ldadào terh, de participar noa de· 
ciplos rundameutaea do po,·o amo. ba!Qiõ dos ·asaíump~qa que lntw·es
rlcai,O, aqulllo que l:lem·y v1u~ san) 4 conuuunldade. Ota, oa 11yn
IJyl<e chamou "o eaplrlto da Ame- dica tos, com a sua . trac)içio de 
r!ca", fato ê, a tradicção lndivt- asseri1bléas 1fe1·aes, onde ca4a as
dt\allsta 'e a trauicção democ1-a- •oclado discute e oplaa llvren1ente 
Uc~ sobe&- os lntereues da a11a. com-

. I)ãllj a sua reac~:ão contra. u munida:de, afiguram-se a Bran
gre.~;~des organizações economléas deis como expreasõe11 de \'erdadel
e . Jinanceh·as, contra o capltalls- ra demo~n'llcla. Este gt·upo ou 
mo- da s-rande lndustria e da alta Pllla multidão de l;!ornens, que se 
Hóanca. éontra esta nob1·ua de l'o,unem numa mmentta fiala para 
•·"tiols" que monopollmvam, e mo• llvremente dlscutlr e debater os 
n.~wlizam, sobe1·anamente os va- seu• lll'OP1'ios !nteresllões oolleqtl· 
r~o!l . sectore5 da producção amet·i- vos, acorda-lhe no esplrlto um~t 
cana. Para elle, taes "sobflranlas'· Imagem encantadora aos seus 
oo tlles "t·ealezas" impowtam, por sentimento• de americano: lem· 
um lado, em negar aos demala b"~.-lhe o lgora de A thenas ou oa 
ctda<llios americanos ae condiQõelil pequenos oonselboe de oldadlos 
da liberdade, que elles precisam suissos, naq)lelles cantões, ppe.n
l"J:ii-:"8: urear para a sua pe~>soa uma sei, Url. ou Unte~;waldu, oucte se 
s~tuáção Independente e livre _ lll'atka a den"iocrada d1reota. ·~ 
o, !(ye ê contrario ao indlvidu~- Elle não oompreb•tt. portan
li~4i 1101' outro ladu, e1u tirar, to. que Ull\ l!latado mQderao 'CIQI· 
com uta. ollnrcl$ omnlpot"'te. ea - aem perder a ~ ~•lltflo 
-··-_.....,._.~ ~- democrattea- 4ücai' ft ~ 

er, o d reifo e a d• d• • 
op•uar e lulr nos nesoeloa pu- - oommllJl~ tf 
blicôs - ~ue, por aua vez, ê fa,aer deilaa U tcilltee .. ~· 
cl)ntl·ario al,l espir!to da demo- Qlo aos covern~: ~ • ava 
qacla. pugnancla aoa ret;IIMall totamaío 

=...~.- d • t•loa. como o t'UIIIIG ou 0 ---"-•-. 
.-. ""' a emocrjcia. pat·a oa ame- ,_.._ 

ri~;~anos, um ~o de atflrmação Para elle. G álelbor ayltQ!a 
do -· ~ndiv!duo. UJfia dllatac;:io, por P<illtlco seria o corparatlvo, •n
ass)m ulzer, da sua personalidade, tendido. ·tal\·ez. num ~~entldo "plu
a. ··exten~;ão · della 6. et~phera da t•allsttco". i maneira de Durult e 
Vida politica e dos negocias pU- Laski - e não no . sentido taac:tata. 
bi~C!Çls. DeCendendt) esta une par- demasiadamente rlgiqo 'e onde fal
tiCipaç;ão po . homem do povo, du tá esta atmosflh&ra dtl - liberdade, 
k~fl:" In ' lhe su·eet" .nos nego- que ê essencial â · demoCI'IlCla·. O 
CIOs · publlcos, dominados abusiva- systema QOrporativo. segundo elle, 
m_ente pela· ollga.rchla do gt•ande conciliaria o dh-elto do Individuo 
c!l;pltai1~tno, Brandets, pois, . 88 A liberdade". com a' preservaç!b do 
mantém leal ás velhas tradlçõe~· Interesse &'era! e o principio d:l 
h\diViduallstas dos americanos. a'utoridàde d9 . Estado e permittl· 

,E.s_te Individualismo de Brandeia ria a .. este ficar a me1o ca,minhn: 
não ê, porém, o indlvldualismo da entre 0 E•tado abaeptelsta ou não
~;n\qcraolà. . ll~ral, tal como o lntervencionlata, d' typo . liberal 
eqoontramos nos postuladoa da puro, e 0 E~<tado Levtathan. pau
HII\:olução l<~ranceza. Quero dizer: lntervenelonlsta. de . typo totallta
nã:o é o lndivlduallsmo da Lei t·lo, cuja. vocaçiio centrallzado1•a 
ühapelller, qu·é, negando ao !ndt- e absorYente acabou por annl· 
viduo o dit·eito de associa.;ão 0 quilar tudo -:- o individuo e o 
pu.tiha Isolado dcante do Esta'do. gmpo. o_!l~~ de "direitos inallenaveis", •1,... _____ ..;0;.;l:.:.iv,;.e;.;ir;;.::a:....:.V~·ia=nu=a~.JJ 
mas sem ~utt·a fm·c;a para razel-oa I 
Va·ler senao a da sua propria (lt'E-

sõa. O indlvlcluallsmo de .Brl:ln-
deis 6 de outro typo, ê o que po·· 
derlamos chamar um indlv!Uualls-
llf!.l qrupa!i.sta ou corporativo. 
~.PI!.r<l. Brandels, com etfelto é 

no_ grupo que o indh·iduo pôde 
t·eaH;;:ar-se · na ·s-ua plenitude. E' 
nltlle, na associação, que a sua 
pers.onalidade encontra as condi· 
r:.tJé,s necessat·ias de affirma~ão e 
ex_pansã.o. · FOra do seu &'l'Upo, 
etie, ·se reduz e enfraquece; dentro 
d!!, seu grupo, elle cre~:~ce e s.:! 
r~rtalece. These intelramel}te op
poata $. que sustentava a phllo· 

XV-III, para a qual o homem s6 
ert& fort_e e ll\'t-e quando s6, em 
ea.tt

11
i\o de natureza. Nes~ seculo, 

3i11 a.va-ae Q.ue, para prláervai' o 
f~q~~uo, "':S ~éC~;!!!JrlO ·eUmJnar;, 
o 4mJPO ~ e dahi a Lei Clulpel-. 
11'1=· Hoje, chlliJOU-se â conclusão 
o~~ta - de que, pa.ra real~ar: 
se ~sta preserva.ção do individuo· 
o que se faz preciso ê antea d~ 
tacto. t•estaura.r o crupo e metter 
déntro delle o Individuo. · 

_·(). prupallsmo se tomou, usim~ 
n~ ~ormula . ou :rto ·complemento 
n~Çessario . do #l~ivldluallslno. E' : 
tmpoul~el realizar o . individuo· 
s~m- constituir e desenvol~•er o · 
qrupo: eis ·a conclusão do pe~sa; 
m•nto social modemo, pelo menos 
nos palzes livres ·e democratlcos 
onde os direitos mituraee · da pe11~ 
soa humana são ainda reconhecl
doà, "e sobrevivem. .. . . 

Homem do se\1 . temp_o, Srandel.s 
tambem pensa assim: para pre
s~_ar a pessoa do individuo e, 
es»eclalmen te, a · pessoa · do ·traoa· 
lh~ot; e os seu11. direitos llla11e· · 
n~yels, elie sentiu q1,1e era pre
ci~p . collocar-se . el:!l pasiçá.o dia~ 
m.etratmente opposta .A em que 
se havia collocado o pensamento 
poUUco do seculo XVlll. Oahl a 
eua ·altitude na COrte Suprema, 
pondo-se corajosamente ao lado 
do syndlcato de classe Ce nõ.o dt) 
ayndlcato de empresa ou fabrica) 
e da. convenção collectiva de tra
balho - duas lnstitul~ões nut1 
Vistas pelos pat1·ões americanos, 
1sto ê, pela PQderosa ollgarohia 
capitalista, que, como se sabe, 
dos seus escriptorlos da Wall 
Street, move ou movia, através 
de .molas secretas, o mecanismo 
do..-soverno e da administração 
&nlerlcana. 

Para Braildeii!, o ap'ldicato ~ o i 
meiO m!Us et!ic~ ·que o trabalha-· 

. ~a . 

oumblr deante 4a omnlpatencia, 
at6 ha bem pouco incontra.Btavel, 
de um patronato aenhor de em
pr~ e capitaes gisantescoa. 
Dentro do seu syndlcato de classe, 
amparado pe1a atta forÇa, o tra
balhador pOde se assegurar, usan
d(l':.-o· expediente das convencões 
collectlvas de categoria, condições 
estlltels de · uma vida livre e di
'"na: . os ~criflcioa e as limitaçõe:1 
que a associação, para agir e lu
tat·. lhe Impõe ao ,lndlvlduallarn.o 
fqJ.Idamental. · são-lhe, assim, lar
nmente compensados. Perde elle 
por. certo, um pouco da sua auto2 
no.n1,a, fica obrigado a uma dis
ciplina collectlva, de classe, é. lei
do grupo; mas. estas restrlcçõe" 
da sua llbetdade pessoal ou pro
flselonal llâo certamente multo 
lnferiorefi' âs qUe teria que soffrer 
se tivesse de agir sOzinho na sua : 
luta com o patronato. Deixando 
o seu grupo, elle seria para logo' 
colhido e varrido, como uma folha 
secca, pequenina e mlnuscula. 
pela vloiencla dt)s tufões encruzi
lhadas que sopram lê. !Ora, des
encadeados de todos os quadran
te~ pela "lei das selvas" da con
correflcla, ali mais b1·utal do que 
em qualquer outra parte. O ayn
dlcato, apezar dos seus regimen
tos, da sua lei commum, da sua 
disciplina rlgorolõ&, é-lhe então 
como um abrigo salvador e op
portuno, uma especle de zona de 
calmaria no meio das agita.tões 
da tormenta ..• 

l'J' este o peniSamento de Sran· 
deis. Não ha nelle, como se vê, 
o mais leve vestiglo de totallta- 1 

rlsmos ou &oclallsmos. Et<le ame-~ 
ricano cento por cento, procuran
dn encerrar o operaria america
no dentro do seu grupo profissio
nal, não pretende saortflcar, em 
:nenhum. '-ponto.- o tndlvldual111mo 
caracteristlco seu povo; mas, 



A 
• • d I ';lihm·aes". Foram elles que, aese 

mlssao O gurando as nossas condi~ de 
ordem e legalidade, consolidaram 
e desenvolveram a nossa consclen-

pod trai cin jurídica. Mais: foram elles, er cen co~ a :.ma polltica impe~iallsta e 
umficadora, que possibilitaram a 
formação de uma consclencla na-
ciuna!. cliU·a. robusta, rica de con
teúdo patriotico, em cujos the-· 
st•UI'OI:!, ainda preservados no nosso 
subconsciente collectivo, podem<Js 

obra de doutrina política, o sen- encontrar a razão de!!te milagre: 
tirnÊmto. que me domma. da mis- de. em quasl melo seculo de ra
são transcendente do Estado em glmen federativo · e poderosaB au
nos~o~So nacioJaaJ.ida.de não n1c vie- taJ'ChillS reglonaes, mantermo
ram através de theodas estranhas nos, apezar de tuao, unidos e in-
e. sim, da ot>eervação directa do tt!gros. . 

A the~e da preeminencia do 
tJrincipio da autoridado, que tem 
sitb:l o lcit-'l!totru de toda a minha 

noSiiio povo. 
Quando cheguei ãquella conclu

são não 'tinha, por assim dizer, 
livt·o algum estrangeiro em mi
nhas estantes, mas apenllS obras 
tle lllistoda brasilei.ra, cim.ellos co
luWiaes, ve!JMs ehronistas, mappas 
geGCrapll:ieos e copic>sos dossiers 
chellos de dados sobre as nossa:.· 
coisas õo sul, do centro e do nor
te. Oa tivne estra.Jigelroe vieram 
de))Ola e tiveram apenas a fun
cçâo de me dar os fundamentos 
phllosophicos desta verdade, in
tttida logo que entrei a CRtudar 
o Bnu!it e a aua bistoria social 
e politica. 

O prl:nciplo da preeminencia: da 
autoridade e da sua missão trál'ls
cencien\41 em nosea nacionalidade 
toi, para. falar em linguagem· ine
tapbysf.ca., ma cJado immediato ela 
minha. cou.sotdncla de historiador:• 
cheguei & elle direetamente, como 
uma conclusão natural, esponta
nea, loaiea, saida · dos proprios 
factos observados. E resumi esta 
conc:tuaão num tino de mociQ.a!l~. 
num doa ultimas capitulos de Po
pulaçõe3 Mcri~oeB, em 1920 
(antes do Fascismo, pois ... ), di. 
zendo: 

- u O grande moTim(!nto syncreStist:a, 
rujoa d~sdobramentos já largamente cstn
flumoe., d8'8e'Mi11Ve eM neeso iKJVO, 6 .cert~ 
:1 eo.Jscicnda da onmipotencia do podt>r do 
l~~tuclo, o ~cntimento dn suo lllC.;ommt-n
Bhron-el c~nptH·idutle de fazer o bem e de 
fazer o mui - e dabt o nosso "estatis
tnú"', 1-:~te gTandc w.oviiuento não fuudP, 
!IOr(•lJI, nilo te<e tempo - dada u defl· 
dC"neJa NLtre nós do fuctores de integra· 
';:i.o collecti1"1 - de fundir, moralmente, 
.-, povo ua t:onsci("ncia perfeita e cl:tru 
du mwa Wlidadc nnctona1 e no sentimento 
propltetl•o de um alto destino hlstorieo. 
l~ste alto scntlmen e estn clarn e per .. 
!Pita consciencia só rio renliT..adoa pela 
•u·ciio lento e coutJnu do Eststdo - u 
}jslttdo Jioberano, incoo t.a,·el, centr 
zado1 unltarlo, capllz lle r·sc a 
o paiz ]X'lo J>restlglo fnscln 
~:ronde lllimo Rac!D.al. • 

E11ta tuncção ou, 
missão do Estado em 
nal!W;l.de - missão 
tra. que não pô ser invocado 
dil·eito ou Interesse algum local ou 
particular - não me pareceu, 
quando estudei a nossa bistoria 
pol!tica, especialmente a historia 
do Imperio, que houvesse sido 
comprehendida peJos -chamadoe 
"esp!ritos liberaes", especialmente 
os partidarios da. federação. Du
rante o periodo imperial, sempre 
os vi agitando-se, brllbutea sem 
du\·ida, ufmMdoe de uma aureola 
de popularidade e enchendo todo 
aquelle pe~o fecundo dos seus 
arrebatamentos, das suaa 4eela· 
maç6ew, dos seus "protestos". das 
suas "reivindicações liberaes ", 
mas a. tmpreasão que todos me 
deiX.aram, era de que careciam de 
uma coneefencla reaUstlca da tun
cção do Estado em nossa naciona
lidade nascente. 

liJlla. a8l!lfm que. 1t,'llm IJOYO raai· 
ao cJa ~ colcmtal e dos 

Se ba uma mysÜca para todo~; 
os brasileiros - que sintam a Pa
tria acima de tudo e pa1·a quem 
os prtl(?onceitos loca listas e provin
cialh;ttts devem >:~er erradlcados 
da alma como se erradlca da !eira 
semeada a llerva má e damnlnha 
- esta mystica ha de ser a que 
procu1·a restaurar o poder central 
na sua velha e secular missão. 
~ue a Constituição de 91, com o 
s~·u extremado federalismo, lhe ha
via negado: a de fundador da Na
ção, porque organizador supremo 
da sua unidade polltlca e da sua 
ordem legal. No fundo, , esta mys
tica !>c resumiria em restaur4r, 
c!cwtro . da Tetlimf!1& reJntbiicarw, o 
grande J)l'ogramma legalizador e 
nacionallzador dos estadistas do 
typo ''1tutoritario •• do periodo im · 
perial. 

Porque o m11ndo moderno, para 1 

qualt~uer ql1e seja o lado que nos 
volTamos, nos ·está mostrando que 
só' os que preservam a autoridade 
central ê que têm razão em po
litica. O sentido da evolução 
const~tucional dos povos civiliza
dos estA francamente orientado 
para. o principio autoritario - e 
não para o principio liberal. Mes
mo na:s organizações democrati
·cas màls · puramente libera.es, co
mo a Suissa, a Belgica e a Ingla
teáa, a estructura estatal estâ 
evoluindo no sentido da autori
dade central e da preponderancia 
do Executivo: ê, pelo menos, o 
que nos informa o insuspeito Karl 
Loewenstein, em ensaio 1·ecente. 
Par nós, americanos, esta eva
lu o "ie traduz na formula se

te: o pensa1nento de Hamilton 
o pensamento de Jeffer-

Ora, os homens de Estado, de 
typo constructor e autoritario, 
que dirigiram o nosso paiz na 

do ImpeJ·io, tiveram a in
ropl\etica desta verdade 

I~ tendo de escolher 
:x:racia de Hamilton 

e a democra • de Jeffenon, cal
locaram-se decididamente ao lado 
de Hamilton. Por isto mesmo, o 
Brasil deve tudo aos Feljôs, aos 
Vasconcellos, aos Uruguays, aos 
Paran6.;B. .,os Caxiu, esplritos clo
riosos de "reaccionarios", claras 
mentalidades de typõ realista e 
ob,Jectivo, que tiveram a eom
prebeaáo exaeta e luclda da 
missão 4la autoridade e do poder 
central em l'lOSIIa naeloualldade 
em formação. Para mim, foram 
elles, esses "autorttarfoa'", e não 
os cliamados "llberaee", os que. 
aqui, melhor souberam cpllocar a 
Uberclade dentro do a.u ~ei
ro ambiente, na 11\1& atmoapl'lera 
proprta, na. purua. e D& tr&Dapa
rencla do seu clima. americano. 

Oliveira Vianila 

:.·r e:~ e-::· 
~ 4a autoridade, eUes, 
qua.n4o "UIJeraea,. • pediam l.fber
dade ao maxfmo para. todos os 
cldadl.o$ e qlleJ'Jam annunar a an
torftláde; e, numa popul~o dia
persa. e canclfonar. espalhada por 
um territorio immenso - sem ne
nhuma. estruct~ organica, 
portue provinda 4e urna vintena 
de ; nuoleoe diuloclados - elles, 
quando "autcmomlltaa" ou "fe
derallatas", pe4tam a descentra.U
ação IIOUtica e o feder&Uamo a. 
americana, esquecidos 4e que a 
grande obra realmente poliUoa, 
que cabia ao Estado realizar aqui, 
era justamente corrigir - para 
orutmkar a Nação - esta disper
são e esta. descentralização força
das, ~read8.s pela ~o desinte
gradora dos agentes geographi
coa.-. Dah1 a minha pequena 
admiração por elles. 

Minha. admlraçio ao contrario 
- nestas Incursões de investiga
dor pelo passado da nossa nacio
nalidade, feitas aliâs sem nenhuma 
preoccupaçã.o doutrinaria - come
çou a voltar-se cada vez mais 
para um e~~eol reduzido, para uma 
pequenissirna minoria de espiritos 
"constructores", de typo "auto
rltario" - uma duzia. ou duas, .no 
maximo- que, reagindo contra o 
gro!l!O dos liberaes e as suas agi
tações, deram ao nosso Estado a 
sua verdadeira funcção, desenvol
vendo aquella politica, .unificadora 
e legalizadora, com que reallzá.
mos a obra cyclopica de repress!io 
da anarchla branca do interior e 
do enquadramento das nossas po
pulaçtles loca.es num systema de ' 
administração .e governo nac!o
naes. Politica que, Iniciada no 
III seculo da nossa bistoria, ain
da no periodo colonial, foi conti
nuada com energia pelos estadis
tas do periodo regenclal, com Fei
jO a. frente, e del10ls desenvolvida 
no II Iru.perlo, . com o movfmento 
l!eatra.Ut:ador da Ma.lorida4e, obje
ctlvado raa Reforma de 41, plane
:lad& • executada pelo genio poii
tlco de Vasconcellos e de Uruguay, 
e Dl&ls tarde com a. :Reforma. Judi~ 
clarfá ele '11, que libertou OI Or• 
elos do poder $udlclarlo da pres
do das satrapfas locaes. 

Esta. polit!ca, de typo autorita
rlo e Imperialista. tinha objectl
vos, a um tempo legallzadores e 
unttfe&dorea: taa hbtona poJiUca 
do • BraafJ, a obra da legalidade 
caminha 21MGIJela com a. obra da 
-unificação do paiz. Como que o 
apparelhamenio administrativo se 
centraliza para poder realizar 
mai& efflcientemente e com màls 
segurança os seU!! objectivos de 
instaurar e organizar a ordem le
aal e accelerar o processo da 
consoltdação nacional. 

Defendendo ·o principio do pri-
mado do poder central, a autori
dade nacional forte, a hegemonia 
polft!ca do Rio, estes dez ou vinte 
homens de Estado, decididos, ener
glcos, voluntariosos - dominados 
por um patriotismo bravio e pos
euindo, mala do que a coragem, 
a volupia da Impopularidade -
aalvaram, contra a onda liberal, o 
Br;a.sU: eis o facto. Na sua obra 
de reacção violaram a lei, feri
ram direitos, golpearam mesmo a 

Constltulcã.o - como em 40: mas 
~varam a Nação, fazendo pre
ValJcer a torça constructora e 
unificadora da autort4a.de central 
contl'a. a acção desintegradora dos 
princfplos e das Instituições ditas 
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O PROBLEMA 
DOS LATIFUNDIOS 

'l'enho sobre minha mesa 1.1m 

memorial, que do Norte me envia 
o seu autor, aliás anonyuw. Nclle 
são debatida>:~ dua>:~ que>:~toe:; da 
maior actualldade, porque se pren
dem, sem duvida, ao nroblemu 
da nossa ''marcha para o · Oeste": 
uma é a dos latiCuodios, que o 
memorialista condemna; ou Lra. 'i 

da exploraçíio collecliva da terra, 
que conca te na e • applaude. 

NÍio partllho da crença do au
tor c ele muita gente ele que é 
preciso· àcabarmos com os latifun. 
dios existentes eut nos:::o paiz. 
nem creio que haja vantagem em 
realizarmos, á maneira mexicana, 
urna transformação brusca neste 
sentidd. Na verdade, os latifun
dlos se acabq,rão por si mesmos; 
pela acção lenta, mas segura, da 
lei das successões; pela força 
me:;ma da nossa evolução social; 
pela elevação progressiva do ln
dice de· densidade demographica 
COD;l o a,ugm.ento inevltavel e in
coercível da nossa população, os· 
dados esl:atlsticos, relativos á. evo
lução . da pequena propriedade em 
São Paulo, recentemente publica
doa, _ demonstram, aliás, cabal
mente, que não passa de lenda a 
preponderancla do reglmen lati
fundlario ·em nosso paiz . O mes
J:PO acóntece com os dados ulti
mtun~nte colllgidos e divulgados 
aobre a d~but<:ào d8. proprie
dade rura.l'" em Pernambuco. 
· Os Jatituniuos exilltem, sem du
'VIda; mas, por força melltlla das 
condicpes geol!traj;>hicas e demo
gra.phica:!l em que vive o nosso 
povo. Nascem da falta de gente 

' - e não da Injusta apropriação 
do solo por uma oligarcbia pri· 
yi).eglada e odiosa: erttre nó&, o 
l~;tUf'undiario pede o povoador, o 

'Colono; não o repelle. 

. o movimepto contra os latifun
dios privados, . esboçado em nosso 
rixeio desde os começos da Revo-

. ..Jução de 30,- carece de fundamen
to na nossa realidade; tem um 
caracter mêrsmente reflexo - de 
imitação. E' uma reproducção do 
que se está fazendo em outros 
povos por motivos, aliãs, muito 
dl:tferentes dos nossos: ou por 
necessidade de dar á plebe rural, 
faminta e espoliada, uma satisfa
ção á sua revolta, como vemos 
na Europa (v, Perroux - La re
forme auraire en Europe, 1935); 
ou por almples Ideologias extre
mistas, nascidas de antagonismos 
racla~s. como no Me.'l:ico (v. Mar
cband - L'ef!o•·t démocratiq11e 
àtt illex-ico, 1938). 

No nosso palz não temos nada 
disto: nem ha talta dt terras, nem 
ha antagonismos rafllaes. Multo 
ao contl:arlo disto, é a sombra do 
nosso velho regimen patrlarchal, 
ainda dominante no interior dol:l 
nossos campos e sertões, que a 

. massa inferior da nossa popula
ção rural vive, abrigada, ·assistida, 
protegida. O Brasil evoluiu ·e pro
grediu ã. sombra das grandes or
ganizações latlfundlarias, sob as 
qua.es as classes que trabalham a 
terra construiram, e continuam a 
construir; a nossa riqueza rural. 
Se Inconvenientes podem ter ba
vldo dessas organia.ções latifun
dfarias elles foram eliminados 
pela acoio desintegradora. a que 
a lei daa partilhas tem sujeitado, 
desde os primeiros seculos, as 
noe_., -udee po:<>psleãa- Wrrt
torlaes. E' preterivel, pois, del
xarmos que a propriedade terri
torial em nosso paiB eontinue, 
sem modiflcac;;ões violentas, a obe
decer o rythmo da sua evolução 
historlca. 

Isto não impede que procut·e
mos desenvolver a pequena pro· 
priedade. Ella. 6 essenclaJ a. cons
tituição de uma classe média ru
ral, lacuna. hlstori~ da nossa es
tructura de povo, que tantos re
flexos tem tido sobre a napa 
vida social e politlca. principal
mente polltica, como deixei de
monstrado em Populações Heri
dionaea. Nada nos impede que a 
constituamos pelo retalhamento 
da,s nosl!la.S terras publicas, dos 
vastos latlfundios pet·tencentes 
ao Estado; pela desapropriação, 
quando desaproveitadas ou mal 
aproveitadas, da:s terras margi
naes âs linhas ferroviarias ou 
vias fluvia.es; ou ainda. pela des
apropriação dos Iati!undlos pri
vados, mesmo t6ra das zonas mar· 
ginaes das estradas de ferro e 
vias f1uvtaes, todas as vezes· que 
:se veritlcar ser ma.is benefico ex
plorai-os pelo systema ·da peque
na propriedade ou da pequena I 
cultura. 

No fundo, o que · temos a fazer, 
s~ quizermos attender a IJIUgges
tão do memorial, é distender o 
campo dG, appUcação das ossas 
leis de coloniza.c;;ão, até agora 
multo limitado, por assim dizet· 

na e~ploração de alguns dos seus 
gTandes domínios agrícolas'! 

O que a expet'iencia 1 em de
monstrado, na generalidade dos 
p:.tizes, é que o systema coópera
tl\•o integral não dá granrles re
sultados quando appllcado á agri
cultura. O lavrador, quando é, ao 
mesmo tempo, pequeno proprie
tario, quer certa autonomia n:t 
uirecção do seu trabalho e na dis
posiçlo elos productos delle - e 
o t·egimen cooperativo puro não 
se mostra muito adequado a sa
tisfazer esta necessidade de auto
nomia e independencla, propriu 
ao pequeno pt·oprietario agrlcola. 
Como obserYa Glde, os pequenos 
proprietarios "não se sentirão 
mui to dispostos a pOr em com
mum nem os seus cavallos, os 
seus bois, . as suas oharn1as, as 
sua:; machlnas agrlcolas p, os seus 
rebanhos e adubos, nem os seus 
braços e seus capitaes, para uma 
exploração, cujos lucros se deve
riam partilhar proporcionalmente 
á superfície das suas terras, ou 
ao tamanho dos · seus rebanhos, 
ou ao vulto dos seus capitaes". 

Nos nossos nucleos agrícolas, 
de typo cooperativista, como o 
suggerido pelo memorial, esta in
compatibilidade do regimen coope
rativo com a psychologla especi
fica do pequeno proprietarlo se
ria tanto mais accentuada quanto 
maior fosse o numero de elemen
tos nacionaes que entrassem na 
formação destes nucleos. O pe
queno prporletario brasileiro ê, 
mais do que nenhum outro, Indi
vidualista, cioso da sua autono
mia; certamente, repugnaria i 

indole esta subordlnacão da 
sua activi~de, do seu trabalho e 
dos MUa lf«'l"Gil a um r~ 
parUlht ccopératlva.. 1\lumo 
colonos europeus do OccM&Dte 
taes como os allemães, os portu
guezes, os hespanhoes, etc. 
não aoceltariam facilmenté um: 
regimen de co:dlmunidade coopera 
Uva Integral. 86 os colonos de 
raça slava, como os russos, os 
polacos, os tchceos, os yugoslavos, 
os balkanlcos em geral, s6 estes 
se subordinariam a um regimen 
de cooperação rigorosa - e isto 
porque, dada a sua forma~áo so
cial, não poderiam deixar de a.o
ceitar um regimen por elles pra~ 
ticado, tradicionalmente, nos eeua 
meios de origem. 

E' verdade que se poderia ci
tar, em contrario, o exemplo do 
agricultores italianos, isto 11, 
que os Italianos estão Jazendo 
na ·sua proprla terra com as 11u 
explorações agr!colas de typo col
lectivo. Mas, a verdade ê que o 
contadint ltallanos não dlfferem 
neste ponto, dos seus irmãos ti 
occidente europeu: apezar de te
rem sido os grandes reallzadore 
de um dos mais bellos system 
de cooperativismo do mundo 
o das affltttt-mse oollertive - niO 
conseguiram, comtudo, ainda ex
trair da sua Iniciativa OI! IP'&lld 
frutos, que esperavam. O coope
rativiSDlo das affitfanze não ·Ihu 
tem sabido muito bem i sua in
dele individualista: ê pelo menos 
o que nos diz Ludovico Oochtni, 
estudando os resultados da 
forma agraria opersda pelo . re
gimen fascista. Para elle, o co
.operativismo agrario sO se tem, 
realmente, revelado fecundo ~ 

efficiente a.U sob a f6rma de co
operat~vall de venda, de acqulsl 
o!o de machtnas, ou de credito. 

Oliveira Vianna 



.. lução de 30,. carece de fundamen
to na nossa realidade; tem um 
caracter mêramente reflexo - de 
imitação. E' uma reproducção do 
que se está. fazendo em outros 
povos por motivos, aliãs, muito 
dlfferentes dos nossos: ou por 
necessidade de dar ã plebe rural, 
faminta e esppliada, uma sa.ti.sfa
ção · ã sua revolta, como vemos 
na Europa (v. Perroux - La re
forme agl·aire en Eur_ope, 1935); 
ou por aimPles ideologias extre
ru!.stas, nascidas de antagonismos 
racla~s. como no M:e.'tico (v. Mar
cband - L'e!!ot·t démocratiqve 
du Mea:ico, 1938). 

No nosso pa!z não temos nada 
disto: nem ha falta dt terras, nem 
ha. antagonismos raf:taes. Multo 
ao contrario disto, é a sombra do 
nosso velho regimen patrta.rchal, 
ainda dominante no interior dos 
nossos campos e sertões, que a 
massa inferior da nossa popula-

. ção rural vive, abrigada, ·assistida, 
protegida. O Brasil evoluiu ·e pro
grediu á. sombra das grandes or
ganizações latifundiarias, sob as 
quaes as classes que trabalham a 
terra construíram, e continuam a 
construir: a nossa riqueza rural. 
Se inconvenientes podem ter ha
v!do dessas organin.cões latifun
diarias elles foram eliminados 
pela aoolo desintegradora, a que 
a lei du oartilhaa tem sujeitado, 
desde os primeiros seculos, as 
ftO!!JeiUF trrOmhe p&Gf4iaa..cler; ~ 

torlaes. E' pretertvel, pois, del· 
xarmos que a propriedade · terri
torial em nosso pa.D continue, 
sem modiflc~s violentas, & obe
decer o rythmo da sua evoluoão 
historie&. 

rato não impede que procure
mos desenvolver a pequena pro
priedade. Ella 6 essencial á. cons· 
titulção de uma classe mêdia ru
ral, lacuna hi.storl~ da. nossa es· 
truotura de povo, que tantos re
fleJtos tem tido sobre a nopa. 
vida. social e politlca, principal
mente :polltica, como deixei de
monstrado em Populaçõea Mm
diona.ea. Nada nos impede que 1. 
constituamos pelo retalhamento 
dllos nossas terras publicas, dos 
vastos latlfundloa pertencentes 
ao Estado; pela desapropriação, 
quando desaproveitadas ou mal 
aproveitadas, das terras margi
naes ás linhas ferroviarlas ou 
vias íluvia.es: ou ainda pela des· 
aproprlaglo dos latlfundlos prl· 
vados, mesmo t6ra das 21onas mar· 
ginaes das estradas de ferro e 
vias fluvlaes, todas as vezes que 
se veriflcar ser mais benefico ex· 
piorai-os pelo s;rstema -da peque· 
na propriedade ou da pequena 
cull:t!ra. 

No fundo, o que · temo:; a fazer. 
se quizermos attender't a fUgges
tã.o do memorial, é aistender o 
ca.mpo dtt appl.icação das assas 
lei~ de colonização, atê agora 
multo limitado, por assim dizer 
quasl que t·estrlcto ãs regiões do 
sul, de modo a contemplar tam
bem as vastas regiões desertas 
ou ab~donadas das nor,sas re
&"illes soptenb·ionaes. Nesta dis
ten4 do nosso programma colo· 
ntaador, bem ·podertamos aprovei
tar a opportunidade para, inten
~cat«o a no-. polttiea · 4o <>6-
l~oio e povoamento, realizar 

BYStematlco do 

j)]a.ntados" e dl!l "lnfixos", 
clail:nente Da.!\ nossas regiões 
Norte, onde ~thmo das seccae 
daeloca massas tão constderavels 
de população humana, espjllhan
dp•8.8 por todos os recantos ·do 
palz. nada é mais razoavel do 
que procurarmos aproveitar 11stes 
elenu~ntos nacionaes, · assim dis
p_ersos, para a constituição de nu
cleos colonlaes, . á semelhança do 
que fa:~~emos com os colonos es
trangeiros, que aqui abrigamos 
e ampat·amos ~uerosamente. 

o memorial, que estou com
tnentando, trata tambem de um 
outro assumpto não menos inte
ressantli e que exige ~gumas con
siderações. El' aquelle em que o 
autor preconiza · a organização 
destes nucleos coloniaes sobre 
bases de um regimen cooperati
vo. Pelo plano do memorial, em 
vez de dividir-se a terra em lo
te><, para distrlbuil-os com os co
louos sob um regimen de proprie
dade Individual, os colonos explo
rariam os terrenos dos n ucleos 

. collcotivame.ntc e sob um regimen 
cooperativista. Qualquer coisa que 
l'"corda o systema das lcoll,:hoses 
russafl . .. 

Não diz o au toJ' qual a Cónnn 
õe organlzaç:ão coopet'aliva que 
desejai ia to~&e adaptada. Se!'á a 
dolo famosos "consorcias syndl
caes-coopera li\' istus ·•. Cl'eados, não 
h!t multo. pelo 1\finisterio da 
A~oú·lcultuJ·a? ou será o systema 
õaH affittallze collettive, adopta
rlo" oelos a ,-dcultores italianos 

a sua formaç o so
cial, não poderiam deixar de ao
ceitar um regimen por ellee p 
tlcado, tradicionalmente, nos. seus 
meios de origem. 

E' verdade que se poderia ci
tar, em contrario, o exemplo doe 
agricultores italianos, isto ê, o 
que os italianos estão .fazendo 
na ·sua propria terra com as sua, 
explorações agrícolas de typo col· 
lectivo. Mas, a verdade é que os 
contadínl italianos não dlfterem, 
neste ponto, dos seus irmãos 11 
occidente europeu: apezar de te
rem sido os grandes realizadores 
de um dos mais bellos systemas 
de cooperativismo do mundo -
o das afflttann oollettws - nio 
conseguiram, comtudo, alnda ex
trair da sua Iniciativa os 8f'&Ddea 
frutos, que esperavam. O coope· 
ratlviSUlo das aff!ttanze não ·thea 
tem sabido muito bem i sua in· 
dole individualista: ê pelo menos 
o que nos diz Ludovico Oochlnl, 
estudando os resultados da 
forma agraria operada pelo . re
gimen fascista. Para elle, o co· 
operativismo agrario sO se tem, 
realmente, revelado fecundo til 

efficiente ali sob a fOrma de co
operativas de venda, de acqu!sl· 
oã.o de machtnas, ou de credito. 

Oliveira Vianna 
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o· ESTADO sente-se orgulhoso da colaboração de Oliveit·a Viana distribuída pela Agência 
Nacional. Sem o bairrismo prejudicial á nacionalidade, fazemos um jornal fluminense, para que 
os outros Estados sintam, em nossa labuta, a grandeza. dessa nesga tradicíonal da Pátria. Oli
veira Vian:1 ,o maior dos sociólogos brasileiros vivos 6 motivo de orgulho para a Velha l'ro-

Já disse uma vez que o 
postulado de preemmeucia. 
do princípio da autoridade 
sôbre o principio da liberda
de que tem sido "O leitmo.:. 
tiv" de toda a minha obra de 
doutrina política, e o senti
mento, que me domina da 
missão transcendente do Es
tado em nossa nacionalidade 
não me vieram através de 
teorias estranhas; >leram* 
me, sim, da observação dire· 
ta do nosso povo. Essa pree
minência da autoridade e da 
sua missão transcedente em 
nossa. nacionalidade foi, pa· 
ra falar em linguagem meta• 
fisica, um dado imediato da 
minha. consciência. de hlsto
na«ar: &-ela cheguei direta
mente, como uma. conclusão 
natural, espont~D;ea, · lógica, 
sai da . dos própri~s fatos ob· 
servados. Conclusão que re· 
sumi num livro de mocidade, 
Populações meridionais do. 
Brasil, saido em 1930. Neste 
livro, dizia então: 

"O grande movimento sin
cretista, cujos desdobramiln· 
tos já largamente estudamos, 
desenvolve, em noso povo, é 
certo, a consciência da onipo
tência do poder do Estado, o 
.sentimento da sua incomen· 
surável capacidade de fazer 
o bem e fazer o mal -
e dai o nosso "estatls· 
mo". Este grande n1ovi· 
mento não funde, porém, não 
teve tempo - dada a defici
ência entre nós de fatores 
de integração coletiva - de 
fundir, m<.~almente, o povo 
na consciência perfeita e ela• 
ra da sua unidade nacional 
e no sentimento profético de 
um alto destino histórico. 
Este alto sentimento e esta 
clara e perfeita consciência 
só serão realizados pela 
a!:;âO lenta e cÕntinua do Es· 
tado - um Estado soberano, 
incontrastável, centralizado, ' 
unitário capaz de impOr-se 
a todo ~ país pelo prestigio 
fascinante de uma. grande 
missão nacional". 

Esta mi8são do Estado em 
nossa nacionalidade - mis
são suprema contra a qual 
não póde ser invocado direi· 
to ou interesse algum, local 
ou particular - é instaurar 
e organizar a ordem legal e 
acelerar o processo da conso· 
lidação da nacionalidade. 

Se há realmente, uma 
mística pa1~a todos os brasi· 
Jeiros, de agora esta mística 
há de ser a que procura res
taurar o poder central na sua 
velha e secular missão, que 
a Constltuição de 91, com o 
seu extremado federalismo, 
lhe havia negado: a de fun· 
dador da Nação, porque 
organizador supremo da. sua 
unidade po1!Uca e da sua 
ordem legal. No fundo esta 
mística se resumiria em res
taurar, dentro do regime re• 
publicano, o grande progra
ma legallzador e nacionall* 
zador dos estadistas do tipo 
autoritário" do período im· 
perial. 

Cumpre observar que esta 
tendência centralizadora dos 
estadistas do Implrio não 
obedecia senão aparentemen· 
te a doutrinas políticas ou a 
inspirações exogeneas (o eu
genismo era próprio "'dos des
cenlrallzadores liberais). 
Muito ao -contrário disto, 
estes espíritos admiravel· 
mente clarividentes busca
ram sua inspiração em inte-
resses fundamentais da na· 

, cionalidade. Tinham muito 
~ vivo e militante o instinto da 

1 unidade política. da. Nas,ão: é 
isto que a tem salvado todas 
as vezes que a ameaçam de 
fragmentação e o separatis
mo. 

1lJ sob este ângulo UH com· 
preensão i:eallstica ( Spnngler 
diria: cientitico) ,1a. nossa 

víncia e de glória pa:m o Rrasll 

!ll. Em vez de uma Kação es* 
facelada em 20 fra•;ões, uma. 
Nação unida, coesa, domina
dora. Em vez de um povo 
com as suas fontes de vida 
entregu·es á voracidade, ao 
monopólio e _ao saque das 
em'Presas estrane-eiras, uma 
nação ciosa de sna indepen* 
dência econômica, cuidadosa 
em prese11var as reserva~> das 
suas riquezas vitais, senhorea
das e exploradas oelos seus 
próprios filhos. • 

Não• é outro, com efeito, o 
sentido dos preceitos da N~
va Constituição que iguaia, 
por outro lado, as relações da 
União com, os Estado~ e por 
outro, a >ida econômira e 
social do país. No 1un1o, tudo 
ee resume em afirmar '\ nosr.a 
condição de uma nação não 
só politicamente independen
te, como até então, r...1as t.am· 
bem economicamente 'núe
pendente em face tlo;; outros 
povos. E a própria ct'nsoli
dação interna imposta 
pela nova carta a larga pre
ponderância que eln. cstabele· 
ce da União, sobre o:; Esta· 
dos -, não é senã•1 um dt)S 
meios para atingil· aquele 
alto e supremo fim, de afir· 
mação nacional em ta-:e do 
mundo. 

Não se conclua dai que de 
tal regime, assim, nniricador, 
venha. a resulta1· a asfixia, 
dos centros estaduais e locais 
por uma centralização seme· 
lhante á que nos deu o Im· 
!pério, depois da lei fie 3 de 
dezembro de 1941. 

!Longe disto: num pa!~ da 
enormidade geográ~iea dQ 
nosso, restaurar a r.entr'lli;:a
ção administrativa, n.>s m'Jl
des e tipo da organização do 
velho regime Imparial. seria 
sem dúvida, um erro ·politi· 
co imenso, porque importaria 
em tentar comprimir. no seu 
livre jogo forças antropogeo
gráficas, já agora mai.s do 
que outrora de um inc:~ercivel 
poder de expansão. 

Ha, porem, multas manel· 
ras - e não a única - de 
resolver o problem:t da en
tralização-descentralização. 

O Império adotou uma ma· 
neira; a República outra . O 

- I m\l)ério decidiu-sa - depois 
de tentativas em contrário, 
1832-1834 - pela. c~ntraliza
ção: Já a República tomou 
ca.minho oposto e optou, logo 
de inicio, francamente pela. 
descentraliza.ção; mas ,aca· 
bou voltando, pouco a pouco, 
a uma centralização ateu ua.· 
da - de fato primeiro e, de· 
pois de direito. 

Os estadistas imperiais en· 
contraram-s"ê sempre rliante 
deste tremendo dilema: des· 
centralizarem (I1l32a1834), 
ma~, correndo o risco de fra
cionarem o país; on centra
lizarem (1841), roas neste 
caso, expondo o pais aos pe
rigos de explosões separatis· 
tas . . Igual dilema veio ator
mentando o espírito dos es
tadistas republicanos desde 
1889 a 1937. 

Ora uns e outros, estes e 
aquel~s, homens da Repúbli· 
ca ou homens do Império, 
acabaram chegando á mesma 
conclusão, depois de mais de 
um século de oscilações num 
sentido e noutro. Esta: que 
a descentralh;ação adminis
trativa, todas as vezes que ê 
realizada. por meio de al\tar
qulas poUticas, isto é, todas 
as 'LSZes que é realizada. por 
autarquias territoriais - e 
não túncionais - acarreta 
fatalmente uma tendência 
râpida á desagregação e ao 
separatismo. 

Esta. tendência pode ser 
considerada uma e..xperiência. 
adquirida em nossa história 
política. Porque repetida. e 
sempre confirmada v:lrias >e· 
zes: -- de 1832 a 1834; de 
1835 a 1840; de 1891 a 
1930; de 1934 a 1937. .. 

Em 37 realmente, eom o 
advento do Estado Nacional, 
o nroblema da Nmtrnli?.At'!ln 

de interesses que no regime 
da velha Constituição de 91, 
eram considerados de natu· 
reza extrltamente local e, 
portanto, deferidos â compe
tência privativa dos poderes 
estaduais e municipais. 

Dentro da nova. estrutura 
social e administrativa, orga
nizada a,g_ui pelo regime 
Constitucional de 10 de no
vembro, a conciliação entro 
autoridade suprema do po· 
der nacional e a descentrali
zação administrativa esfã 
tendo expressões concretas 
da maior significação. Basta 
considerar o que se passa 
presentemente nos setores da 
previdência sociàl, da. orga
nizaçã9 sindical e d~ justigj. 
do trabalho, h41m l'Omo nli 
setor da econoraa da produ
ção do açúcar e do mate. 

O serviço público da pre
vidência social por exemplo, 
com as suas autarquias de 
t~pos nacionais (Institutos), 
sao organizações subordina
das única e exclusivamente 
ao poder federal. Entretanto 
são organizadas sob um r;. 
gime de descentralização ad
ministrativa, por Estados ou 
reªiões. 

O mesmo se póde dizer das 
instituições sindicais, nas vá· 
rias escalas da sua hierar
quia: sindicatos, federaç:õés 
e confederações. 

~ão autarquias de tipo 
co,.porativo e funcional e des
centralizado com as suas 
"Juntas" municipais, os seus 
'!·Conselhos", de região e o 
seu Conselho Nacional. To. 
dos, entretanto, exclusiva
mente sob a direção e contro
le do poder federal. 

Não é cousa diferente o que 
se passa no domin1o da rosse 
econômica da prodnção, .
com a indústria açucareira e 
a do mate por exemplo. Os 
dois Institutos <:II!e as con
trolam, o Instituto do Mate e 
do çucar são or.gauizaçõ~ 

utárquicas, de tipo nacional 
tambem organizadas sübre 
bases corporativas ou, P·~lo 
menos corporativoldes, sendo 
que, no tocante ao açúcar a 
Lei Orgânica prevê mesmo 
tribunais corporativos de tipo 
descentralizado para resolver 
os conflitos surgidos entre os 
industriais do açúcar e os ,,Jan . 
dores de cana ou lavradores. 
Ora, tudo isto funciona sob o 
controle e a direção do poder 
fedei·al - e não dos pode· 
res estaduais ou mnnicipa.:s, 
E funciona sem nenhum sin
toma de asfixia dos ce•1tros 
locais, em plena eficiência, 
apenas tendo contra si a ir· 
ritação surda e contida dos 
velhos chefes de dans esta
duais e do.s politicalbfll de 
campanário, que 2entem as· 
sim fóra da sua influ~nr.la ou 
da sua garra estes •·antros de 

I 
atividade administrath·a e 
econômica tão necessários ao 

fortalecimento de seu prestí· 
glo. 

No tocante áo novo setnr 
da política. social e eccniJmi· 
ca, cabe hoje, como sn vê, ã 
UDião a competência para ori
entar toda a legislação so
cial, regulando os Jireitos e 
deveres das massas trabalha· 
doras em qualquer ponto do 
pais." Cabe-lhes tam'.>em l'om
petência para disciplinar as 
atividades econômicas de 
acordo com os princlplos da 
futura organização corroor:t
tlva - o que imrortlt enfei
xar nas mãos do poder crn* 
trai a direção unitária de to
da a economia. nacional. Cabe
lhe ainda dar organização e 
disciplina jurídica ás classes 
produtoras pela. wa Consti
tuição em sindicatos pre>!ls· 
sionais de primeit·o, Regoindo 
e terceiro grau -o que per
mite â União, isto é, a:> po
der central, penetrar até a.o 
recôndito dos no~sos senõef! 
-Em suma: -massas tra• 
balhadoras, rural~ ou urba· 
T'l!:ld n,....,.Ji.,..it:J" ......... r ... ~ .. .. ... .... : ... :-· 
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missão transcendente do Es· 
tado em nossa nacionalidade 
não me vieram através de 
teorias estranhas; '\'leram· 
me, sim, da observação <!ire· 
ta do nosso povo. Essa pree· 
minência da autoridade e da 
sua missão transcedente em 
nossa. nacionalidade foi, pa· 
ra falar em linguagem meta· 
fislca, um dado imediato da 
minha. consciência. de histo· 
~úr: a ela. cheguei direta .. 
mente, como uma conclusão 
natural, espontânea,· lógica, 
salda.. dos própri8s fatos ob· 
sérvados. Conclusão que re· 
sumi num livro de mocidade, 
Populações meridionais do. 
Brasil, saído em 1930. Neste 
livro, dizia então: 

"O grande movimento sin· 
cretista, cujos desdobram<ln• 
tos já largamente estudamos, 
desenvolve, em noso povo, é 
certo, a consciência da onipo· 
tência do poder do Estado, o 
sentimento da sua incomen· 
surável capacidade de fazer 
o bem e fazer o mal -
e dai o nosso "estatls• 
mo". Este grande lllOVÍ· 
mento não runde, porém, não 
teve tempo - dada a defici
ência entre nós de fatores 
de integração coletiva - de 
fundir mc'-:almente o povo 
na con:sdência perf~ita e ela• 
ra da sua unidade nacional 
e no sentimento profético de. 
um alto destino histórico. 
Este alto sentimento e esta 
clara e perfeita consciência 
só serão realizados pela 
ação lenta e cÕntinua do E_s· 
tado -.11m Estado soberano, 
incontrastável, centralizado, 
unitário capaz de impOr-se 
a .todo ~ país p.elo p1·estigio 
fascinante de uma grande 
missão nacional". 

Esta missão do Estado em 
nossa nacionalidade - mis· 
são suprema contra a qual 
não póde ser invocado direi· 
to ou interesse algum, local 
ou particular - é instaurar 
e organizar a ordem legal e 
acelerar o processo da conso· 
lidação da nacionalidade. 

Se há realmente, uma 
-mística pa1?a todos os brasi· 
leiros, de agora esta mística 
há de ser a que procura res
taurar o poder central na sua 
velha e secular missão, que 
a Const1tuição de 91, com o 
seu extremado federalismo, 
lhe havia negado: a de fun· 
dador da Nação, porque 
organizador supremo da sua 
unidade polít-ica. e da sua. 
ordem legal. No fundo esta 
mística se resumiria em res
taurar, dentro do regime re• 
publicano, o grande progra· 
ma legalizador e nacionall· 
zador dos estadistas do tipo 
autoritário" do período im· 
perial. 

Cumpre observar que esta 
tendência centralizado1·a dos 
estadistas do Impirlo não 
obedecia senão aparentemen• 
te a doutrinas políticas ou a 
inspirações exogeneas (o eu· 
genismo era próprio 'dos des· 
cen'trallzadores liberais). 
Muito ao -contl·árlo disto, 
estes espíritos admiravel· 
mente clarividentes busca-
7am sua inspiração em int&
resses fundamentais da na
cionalidade. Tinham muito 
vivo e militante o instinto da 
unidade política da Naç_ão: é 
isto que a tem salvado todas 
as vezes que a ameaçam de 
fragmentação e o separatls:. 
mo. 

11: sob este ângulo lle com· 
preensão real!stica ( Rpangler 
diria: cientifico) da nossa 
história política que ·levemos 

· considerar o movimento de 1 O 
de No-vembro de 1937 e a 
nova organização constitucio
nal dele decorrente. E~>ie mo· 
vimento exprime um d'"sfes 
impulsos da nacionalidade no 
sentido da preservação da sua 
unidade ameaçada pela de-
sintegração e pelo !leparatis
mo. O sentido dele é, portan
to, caracteristicamente unifi· 
cador e centraliza dor. 

O pensamento cent.rn.l da 
Constituição de 3 7 é, as<~im, 
completamente oposto ao qne 
dominava a. Const~tuir,ão de 

-v ... __,.,.,...,~ -..TUu~errtus, a; 
nação ciosa de sua in::lepen
dência econômica, cuidadosa 
em preservar as reservas das 
suas riquezas vitais, senhorea· 
das e exploradas pelos s:ws 
próprios filhos. 

Não' é outro, com efeito, o 
sentido dos preceitos da Nq
va Constituição que iguaia, 
por outro lado, as relações da 
União com os EstadOli e por 
outro, a vida ecou01uira e 
social do país. No fun1u, tudo 
se resume em artrmar '\ nossa 
condição de uma nnção não 
só politicamente independeu· 
te, como até então, r.1as tam· 
bem economicamente 'nde
pendente em face (103 outros 
povos. E a própria c0usoll
dação interna imposta 
pela nova carta a larga. pre
ponderância que ela cstabele· 
ce da União, sobre o:; Esta· 
dos -, não é senãn nm dos 
meios para atiugil• aquele 
alto e supremo fim, de afir· 
mação nacional em tace do 
mundo. 

Não se couclna dai que de 
tal regime, assim, nniricador, 
venha a resulta!· a asfixia, 
dos centros estaduais e locais 
por uma centralização seme
lhante á que nos deu o lm
tpério, depois da lei ne 3 de 
dezembro de 19 41. 

!Longe disto: num .pal..s da 
enormidade geogrMica G.Q 
nosso, restaurar a centr9.li~a
ção administrativa, n.>s m':ll
des e tipo da organização do 
velho regime Imperial. seria 
sem dúvida, um erro ·poliU
co imenso, porque importaria 
em tentar comprimir, no seu 
livre jogo forças antropogeo
gráficas, já agora mais do 
que outrora de um incoercivel 
poder de expansão. 

Ha, porem, multas manci· 
ras - e não a única. - de 
resolver o problema da en· 
tralização-descentralização. 

O Império adotou uma ma· 
neir~; a República outra. O 

- Im:J,lério decidiu-se - depois 
de tentativas em contrário, 
1832-1834- pela..c~ntrallza· 
ção: Já a República tomou 
caminho <>'POsto e optou, logo 
de início, francamente pela 
descentrali0a.ção; ruas ,aca· 
bou voltando, pouco a pouco, 
a uma centralização atenua· 
da - de fato primeiro e, de· 
pois, de direito. 

Os estadistas imperiais en
contraram-sê sempre rtiante 
deste tremendo dilema: des
centralizarem (fS32-1834), 
mas, correndo o risco de fra· 
cionarem o país; ou centra
lizarem (1841), mas neste 
caso, expondo o pafs aos pe· 
rigos de explosões separatis· 
tas. Igual dilema veio ator· 
mentando o espírito dos es· 
tadistas republicanos desde 
1889 a 1937. 

Ora uns e outros, estes e 
aquele's, homens da Repúbli· 
ca ou homens do Império, 
acabaram chegando á mesma 
conclusão, depois de mais de 
um século de oscilações num 
sentido e noutro. Esta: que 
a descentralização admiuls· 
trativa, todas as vezes que ê 
realizada por melo de al\tar
quias politicas, isto é, todas 
as y;ezes que é realizada por 
autarquias territoriais - e 
não funcionais - acarreta 
fatalmente uma tendência. 
rápida á desagregação e ao 
separatismo. 

Esta tendência pode ser 
considerada uma experiência 
adquirida em nossa história 
política. Porque repetida e 
sempre con<firmada v:Jrlas Te
zes: -- de 1832 a 1834; de 
1835 a 1840; de 1891 a 
1930; de 1934 a 1937. , 

Em 37 realmente, com o 
adve.nto do Estado Nacional, 
o problema da centralização 
-- descentralização foi colo
cado sObre bases mais realís
ticas por mais adequadas ao 
pensamento da preservação 
da unidade nacional e· da su· 
premacia do poder central. O 
controle do poder central foi 
extraordinárlamente acresci· 
do, acentuando-se a tendên· 
ela já se vinha revelando 
desde 1926, com a primeira 
reforma da Carta de 91. Os 
largos poderes o con!irmam 
com a elevação, do novo re 
gimem, á condição de inte· 
rjlsses nacionais de uma séri 

Dentro da nova estrutura 
social e administrativa, orga
nizada B,llUi pelo regime 
Constitucional de 10 de no
vembro, a conciliação entro 
autoridade suprema do po· 
der nacional e a descentrali
zação administrativa es!â 
tendo expressões concretas 
da maior significação. Basta 
considerar o que se passa 
presentemente nos setores da 
previdência sociAl da orga
nizaçã9 sindical o' dJ. ju8ti~ 
d trabalho, hem romo nli 
setor da econodla da produ
ção do açúcar e do mate. 

O serviço público da pre
vidência social por exemplo, 
com as suas autarquias de 
t~pos nacionais (lnst}tutos), 
sao organizações subordina
das única e exclusivamente 
ao poder federal. Entretanto 
são organizadas sob um r~
gime de descentralização ad· 
ministrativa, por Estados ou 
regiões. 

O mesmo se póde dizer das 
instituições sindicais, nas vá· 
rias escalas da sua hierar· 
quia: sindicatos, federa!;õés 
e confederações. 

.São autarquias de tipo 
co1-porativo e funcional e des· 
centralizado com as suas 
"Juntas" municipais, os seus 
'-'·Conselhos", de região e o 
seu Conselho Nacional. To
dos, entretanto, exclusiva. 
mente sob a direção e contro
le do poder federal. 

·Não é co<Jsa diferente o que 
se passa no domin1o da r-osse 
econômica da prodnçãn, .
com a indústria aç1tcareira e 
a do mate por exemplo. Os 
dois Institutos que ns con
trolam, o Instituto ~lo Mate e 
do çucar são or6aaizaçõ~ 

utárq uicas, de tipo nacional 
tambem organizadas sübre 
bases corporativas ou, P·3lo 
menos corporativo!des, sendo 
que, no tocante ao açúcar a 
Lei Orgânica prevê mesmo 
tribunais corporativos de tipo 
descentralizado para resolver 
os conflitos surgidos entre os 
industriais do açúcar e os 11lan . 
dores de cana ou lavradores. 
Ora, tudo isto funeiona sob o 
conh·ole e a direção do poder 
fedel·al - e não dos pode· 
res estaduais on municip.l!S. 
E funciona sem nenhum sln· 
toma de asfixia dos ce•ltros 
locais, em plena eficiência, 
apenas tendo contra si a ir
ritação surda e contida dos 
velhos chefes de elans esta
duais e do.s politicalh~ de 
campanário, que sentem as
sim fóra da sua influência c;u 
da sua garra estes •·entros de 

I 
ailvidade administrativa. e 
econômica tão necessários ao 

fortalecimento de seu presti· 
glo. 

No tocante áo novo setnr 
da politica social a eccn6mi· 
ca, cabe hoje, como s<l vê, ã 
lhlião a competência par:L ori· 
entar toda a legislação so
cial, regulando os Jireitos e 
deveres das massas trabalha· 
doras em qualqtter ponto do 
pais: Cabe-lltes taml:lem rom· 
petência para disciplinar as 
atividades econômicas de 
acordo com os princtplos da 
futura organização corr•or:t· 
Uva - o que knrorta enfei
xar nas mãos do poder Cf'n· 
tral a direção unitária. de to
da a economia nacional. Cabe
lhe ainda dar organiza!:ão e 
disciplina jurídica. ns classes 
produtoras pela sua Consti· 
tuição em sindicatos profis
sionais de primeiro, seg.mdo 
e terceiro grau - o '1 uo per
mite á União, isto é, a:> po
der central, penetrar até ao 
recôndito dos nossos sertões 
- Em suma: - massas tra
balhadoras, rurais on urba· 
nas, agrárias ou industriais; 
associações profissionais de 
todas as categorias constl
tuidas em qualquer ponto dO 
território nacional; futuras 
corporações econômicas, dis
ciplinando todos - os sE;;tOres 
da economia nacional e as 
mais modestas, remotas e pe
netradas localidades: tudo 

isto escapa já agora â compe
tência dos Estados, está !óra, 
portanto, da influênda dos 
poderes locais e estacluais__: 
porque preeos á. União, dela 
dependentes -- e é o podP-r 

' central que as orienta. supe· 
' rwtende e controla. 


