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si" se conhece mediante instrospecção ou observação interna e os "fenômenos" mediante 

observação externa. Para ele, o ser verdadeiro é o espírito. A matéria nada mais é do que 

forma condensada de energia, entendida como movimento, isto é, conhecida só nos seus 

efeitos exteriores. A única energia conhecida por nós diretamente é o espírito. 

Examina também neste livro as relações entre o Criador e a criatura e se aprofunda no exame 

da introspecção, elemento fundamental de sua filosofia. E é aí que se aproxima de Bergson, 

pois, introspecção e intuição coincidem. Encerra a obra com o preceito socrático: "conhece

te a ti mesmo". 
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Senhor(a) Acadêmico(a) --------------------------------------------
, 
Eramos 22 os fundadores da Academia Niteroiense de Le 

tras, em 11 de .junho de 1943. Estão imortalizados: Rubens Falcão, 

Myrtharistides de Toledo Piza, Carlos Alberto LÚcio Bittencourt,R~ 

ul de Oliveira, Lealdino Soares Ancântara, BrÍgido Tinoco, Heitor 
, 

Luiz de Amaral Gurgel, Guaracy de Albuquerque Souto Mayor, Jose N~ 

zareth, Macário de Lemos Picanço, Francisco Martins de Almeida,Ruy 

Buarque de Nazareth, Jefferson Menezes d'Avila, Serafim Silva, An

tônio Santa cruz, Silvio Lago, Valfredo Martins e Francisco de Al-

meida Pimentel. 

Somos 4: Geraldo NontedÔnio Bezerra de Menezes, Dul

cydides de Toledo Piza, Marcos Almir Madeira (acadêmico também da 

Academia Brasileira de Letras) e Horácio Pacheco, continuando uni

-dos com todos que, até hoje, vão chegando para as atividades cul

turais e literárias da Academia Niteroiense de Letras, nossos aca

dêmicos e nossos convidados. 

vamos conhecer muito da vida de SILVIO LAGO, médico, 

professor de medicina, poeta, compositor, pianista, pintor, paraps). 
, , ... 

cologo, que levou a terras qutras a cultura de Niteroi. TUdo no "Pat -
. ne l da Saudade" em sua memÓria, no dia 25 (quarta-feira), à.s 17 h~ 

ras, na sede da Academia, à rua visconde do Uruguai, 456, esquina de 

são João. fi 

SILVIO LAGO, fundador e duas vezes Presidente da Acade

mia, como titular da cadeira nº 20, patronimica de CARDOSO FCNTES.Se 

rã o oradores a acadêmica Branca ElOY$&L)o acadêmico honorário Walde 

nir de Bragan~ e o doutor Nelson Lamy. Será concedida a palavra a 
' 

quem a solicitar ao Preside 

PRESIDENTE 
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Testemunhos de Farias Brito ~ k& ~'e/&. 

Palestra na Academia Niteroiense de Letras em 27/08/97 

Sulamita Castro Azevedo e Silva 

a) O ENCANTAMENTO 

~~ 

Para Guimarães Rosa quem morre fica encantado. Tinha razão, Raymundo de Farias Brito, 

meu avô, ficou no meu encantamento de criança. E ainda me encanta e encantará para 

sempre .... 

Minha mãe contava as histórias pitorescas da família. Soube, então, que foi a minha bisavó 

quem tomou a iniciativa de pedir o meu bisavô em casamento. Era iletrada, porém, decidida 

e muito esperta. E o esposo, embora mais instruído, tinha aquela timidez própria do sertanejo, 

o sertanejo magnificamente retratado por Euclydes da Cunha. Pois bem, aquele casal, pobre 

e rude, ao perceber a inteligência do filho, envida esforços quase impossíveis para educá-lo. 

Com grande sacrifício a família parte daquele longínquo São Benedito, lá nos altos da serra 

de Ibiapaba, em busca de centros mais adiantados. onde a possibilidade de estudos poderia ser 

encontrada. A caminhada foi longa: de Sobral para Fortaleza e de Fortaleza para o Recife. É 

quando obtém o diploma de Bacharel em Direito. 

Mas, o que causa admiração em tanta luta, era o incontido esforço dos pais: profissões 

das mais humildes exerceram. Ainda hoje existe, No Recife, o colégio onde Marcolino 

de Brito foi porteiro !. .. A mãe, por sua vez, havia montado urna república de estudantes 

onde, da cozinha ao tanque, efetuava todas as tarefas. 

Farias Brito sempre se dedicou ao magistério. Em Fortaleza, quando secundarista, dava aulas 

de matemática. Já universitário, no Recife, continuou lecionando matemática. Explica-se: 

sonhou em ser engenheiro e cursar a antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro. De volta a 



. ' . 

Fortaleza, portando o diploma de bacharel, ocupou alguns cargos públicos e chegou ao cargo 

de Secretário de Estado no Governo de Caio Prado. Mas, prosseguia dando aulas: ora de 

grego, ora de francês e até de história. A cadeira de história conseguiu obter através de uma 

interessante tese sobre Hebreus e Fenícios (1891). 

Mas, também teve os seus vislumbres de poeta: Cantos Modernos, o seu primeiro trabalho 

(1889). Eis apenas uma pequena mostra do tanto que amou a poesia 

DIVINA POESIA 

Filha do deus-amor, irmã da fantasia 

És um sonho, eu bem sei, mas és a liberdade 

E só tu sabes dar ao mundo e à humanidade 

A crença que dá vida, a luz que fortifica!. 

És a glória, a esperança, o amor que dulcifica 

As dores da existência 

És o fruto sagrado, a luz da consciência, 

És a flor ideal do sentimento humano! 

Em 1893 casou-se com Ana Bastos que veio a falecer quatro anos depois. Nessa época, 

Farias Brito já iniciava a sua obra filosófica. Mas, para tanto, aprendera alemão, tanto que a 

sua biblioteca era quase toda na língua de Goethe. Leu Hegel, Kant, Shopenhauer, Nietzche e 

outros autores no original. 

Entre 1894 e 1899 publicou os dois primeiros volumes da Finalidade do Mundo. Casando-se 

em 1901 pela segunda vez, com a ex-aluna Annanelia Alves, foi residir em 

Belém. No Pará exerceu com êxito a advocacia e também lecionou na Faculdade de Direito. 

Publicou, em 1905, o terceiro volume da Finalidade do Mundo e a Verdade como Regra das 

Ações. 

Veio para o Rio de Janeiro em 1909 para se submeter ao concurso de Lógica no Colégio 

2 



.. 
' 

. ' 

Pedro IL As suas últimas obras - A Base Física do Espírito, 1912, o Mundo Interior, 1914, 

então vieram a público. 

Dois meses antes da sua morte, em 1917, edita urna pequena obra literária com o nome de "0 

Panfleto", como que um desabafo pelas decepções que soube, dada a sua altivez de espírito, 

suportar. Mas, não se conteve: registrou tais decepções .... 

Faleceu aos 54 anos de idade ... Mas, no seu dizer, gostaria de chegar aos cem para concluir a 

sua obra filosófica. O destino, porém, foi mais forte! 

• QUE DIZER DE FARIAS BRITO, CHEFE DE FAMÍLIA? 

Era boníssimo, liberal, coração aberto a quantos dele se aproximassem ou dele precisassem. 

Quando veio do Pará para o Rio, trouxe nada menos que treze pessoas, incluindo no grupo até 

o jardineiro e a cozinheira. E, urna vez instalado no Rio, sua casa passou a ser o hotel de 

quantos parentes e amigos viessem do Ceará. E foi por isso que Jackson de Figueiredo 

encontrou, na casa de Farias Brito, aquela que seria a sua esposa- Laura, irmã de Annanélia. 

Muitos histórias são contadas sobre seus gestos humanitários. Jamais foi-me dado ouvir 

algo que desabonasse a integridade do seu caráter. 

Foi aquele respeitável professor que se apaixonou pela jovem e bela aluna - conquistou-a 

apaixonadamente e dedicou-lhe toda a sua vida. Fazia as suas vontades: deixou até crescer o 

bigode ... moda na época. 

Pai carinhoso e interessado na educação das filhas, inclusive na formação religiosa. Era 

quem as levava à igreja no dia da Primeira Comunhão. E afirmava sempre: "Meninas, pecado 

é o que incomoda a consciência". Jamais deu uma palmada nas filhas. Mas, quando lhes 

passava uma lição de moral, elas choravam por três dias. 

Filho admirável. Nunca se afastou dos pais a quem devotava o mais profundo respeito 
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e o máximo de carinho. Não admitia que se corrigissem os erros da sua progenitora, sertaneja 

inculta, porém, inteligente. 

Como amigo foi sempre fiel, magnânimo, prestativo, afetuoso, compreensivo e sempre 

pronto a dar apoio a quem dele se aproximasse. 

Em suma, eis aquele que foi Farias Brito, o meu pleno e total encantamento. Perdoem a 

expansão da minha alma, mas, uma alma encantada não sabe quando conter-se. 

b) TESTEMUNHOS DE INTELECTUAIS 

SYLVIO ROMERO (1909, trecho de parecer): 

"Da leitura acurada de toda a sua obra resultam dois fatos inegáveis: a capacidade filosófica 

do nosso patrício, quero dizer - o aprumo com que maneja as mais complicadas idéias e 

concepções dos pensadores e conhecimento que de todas revela. Desta arte, a porção crítica 

de sua obra é sem par na Literatura Brasileira. As páginas consagradas especialmente a 

Spinoza, Kant, Mill e Spencer são feitas com mão de mestre. E não será a um homem destes 

que, além da capacidade espiritual , é um belo e nobre caráter, se devam negar meios de 

prosseguir em seus estudos, recusando-lhe o modesto posto de lente do Externato Pedro II, 

numa disciplina para a qual, aliás, já fez concurso, sendo classificado em primeiro lugar". 

JACKSON DE FIGUEIREDO 

O que mais comoveu Jackson foi conhecer o lar de Farias Brito: "Verdadeiro lar de um 

filósofo no sentido mais altamente humano da palavra; simplicidade, sinceridade e 

inteligência". 

TASSO DA SILVEIRA ( 1917) 

"Aqueles que tiveram a ventura de conhecer de perto o filósofo brasileiro devem sentir-se 

reconciliados com a existência". 

NESTOR VICTOR (1927) 
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"Farias Brito foi um sertanejo que se fez um sábio e um sábio que achou melhor ser um 

santo". 

Em outra oportunidade: 

"É certo que não há em toda a nossa história intelectual tão gigantesco argumentador. Mas as 

suas questões eram todas questões de alto pensamento, visando os mais transcendentes 

interesses humanos ... só nos últimos dias de sua vida escreveu um rigoroso panfleto". 

ÁLVARO BOMILCAR (1939) 

"E assim abria as portas francas do seu coração a quantos julgava dignos do seu apostolado. 

Nenhum de nós, todavia, seria capaz diante daquele organismo franzino e aquela timidez de 

criança, fitando-lhe o olhar de pássaro assustado, adivinhar as formidáveis energias que 

formavam aquela generosa alma, a excelsa ideologia que, segundo Igino Petrone, é o 

elemento identificador do verdadeiro filósofo. Todos os atos de sua existência revelam a 

coerência admirável de suas idéias". 

BENJAMIM DA FONSECA (1939) 

"Durante algum tempo ele foi meu explicador de matemática, na Capital do Ceará. 

Posteriormente, no Rio de Janeiro, na porta da Livraria Gamier, numa roda de intelectuais, 

ouvi ele dizer, a título de gracejo, que para passar ao domínio da crença só lhe faltava a 

ponte". 

CLOVIS BEVILACQUA (1941) 

"Tenho prazer em afirmar que Farias Brito é um pensador, no sentido verdadeiro da 

expressão, consciencioso e intrépido, que enfrenta os eternos problemas da existência, 

aparelhado pelo estudo de todos os sistemas filosóficos, e os resolve desassombrado, segundo 

seu sentimento. É um filósofo". 

OLIVEIRA LIMA ( 1941) 
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"Filosoficamente era um espiritualista para quem não basta a teoria da evolução, sendo 

preciso acrescentar-lhe a da finalidade e devendo a fórmula geral do universo ser não força e 

matéria, mas movimento e pensamento". 

A VERTANDO ROCHA (1951) 

"Tive a honra de, ao chegar formado em Direito, no ano de 1905, da Faculdade do Recife, ter 

como companheiro de escritório, nos trabalhos de advocacia, o imortal filósofo, de cuja prosa 

ressaltava um encanto incomparável e instrutivo. O seu saber profundo não se encontrava 

apenas nas substanciosas obras com que brindou a nacionalidade de sua grande Pátria, mas 

também na sua prosa encantadora, na sua conversação simples, elevada, espiritual, imaginosa, 

cheia de uma poesia sui-generis ... " 

GRACCHO CARDOSO ( 1939) 

"Tive a fortuna de conhecer pessoalmente Farias Brito. .. Estudei com ele Direito 

Constitucional, disciplina que então constava do primeiro ano do Curso Jurídico. Com esse 

desígnio ia, quase todas as noites, à sua pequena casa, ao fim da rua Senador Pompeu, em 

Fortaleza. Já havia então enviuvado e lhe eram companhias o velho pai e a filhinha, de dois 

ou três anos, que lhe ficara do primeiro casamento ... Concomitantemente, aprendi com ele o 

grego, de que me submeti mais tarde a concurso, sendo ele um dos examinadores. Que dizer 

do indivíduo? Farias Brito foi um puro, nada mais. ( ... )Filósofo, vivia para a sua ortodoxia, 

para as suas opiniões e para os seus livros; homem superior, superiorizava-o um completo e 

absoluto desprezo de interesses e condições dos bens materiais da vida". 

TRlST ÃO DE ATHA YDE (Em 1927) -

"A filosofia, para Farias Brito, não era uma solução para a verdade, mas um caminho para a 

verdade .. . O homem procura a verdade pela filosofia, atinge-a na ciência, ultrapassa-a pela 

arte. E na síntese desses três momentos estaria o que ele chamava " a religião do futuro ... " 

Havia nele os três elementos que a meu ver formam a essência do homem religioso: o 

sentimento da insuficiência, o desejo da totalidade e a crença na unidade". (Em 1940) - "Não 

conheci Farias Brito senão através daqueles que o conheceram. Mas aprendi a amá-lo mesmo 

antes de o ler". 
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ARNALDO DAMASCENO VIEIRA (1939) 

"Sua palavra e seu exemplo contribuíram de modo preponderante para a firme orientação do 

meu pensamento no sentido da espiritualidade; o que constitui motivo de fervoroso culto por 

mim votado à sua imperecível memória". 

CRUZ ABREU (1939) 

"Conheci Farias Brito em Fortaleza, quando ele estava a concluir o curso preparatório para 

matrícula na Faculdade de Direito do Recife. (. .. ) Os colegas se aproximavam de Farias Brito 

cedendo à suave atração de sua bondade, de suas maneiras e sobretudo de sua modéstia; ele 

nunca se supunha superior a nenhum deles e a seus altos méritos nunca aludia". 

PEDRO DO COUTO (1939) 

"Eis senão quando Farias me comunica que vai entrar no concurso que se abrira no Colégio 

Pedro II para provimento da cadeira de Lógica ... Sabendo do habitual ardor dos debates em 

tais prélios e considerando Farias Brito assaz tímido para enfrentá-los, dado o seu modo 

retraído, julguei-me obrigado a adverti-lo sobre a maneira por que a discussão era 

habitualmente conduzida. Farias Brito agradeceu e sorriu, com aquele sorriso doce que lhe era 

de feitio. Inicia-se o concurso e qual não foi a minha surpresa vendo a energia com que o 

candidato, dentro da mais estrita urbanidade, soube agir no momento!". 

PEREIRA DA SILVA (1939) 

"Despertava, para logo, a simpatia de quem dele se aproximasse. Era dessas criaturas que 

inspiram confiança à primeira vista, não só pelos seus dons naturais como pela humanidade 

comunicativa de seu modo de pensar e agir". 

ALL RIGHT (1955) 

"Cá de baixo do vale, eu contemplava todos os dias o sol desaparecer para os lados de São 

Benedito, que me parecia o fim do mundo. - Pois esse burgo, que hoje talvez seja cidade, deu 

ao Brasil o seu primeiro filósofo. Já imaginaram o que isso signifi'Ca? Um filósofo criador de 

teorias próprias sobre o universo, sobre a vida, nascer naquelas paragens incultas, ao tempo 
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sem biblioteca, sem escola, sem civilização, sem nada?- Verifica-se desse modo que o gênio 

pode despontar em qualquer parte e não representa nenhum produto de hereditariedade, nem 

do ambiente. ' 

LICÍN10 CARDOSO (1941) 

"Admiro com fervor puríssimo e álacre a expressão artística de Euclydes da Cunha, a 

concepção política de Alberto Torres e o pensamento fllosófico de Farias Brito - os três 

marcos iniciais decisivos da independência espiritual do pensamento e da cultura brasileiras. 

Se Euclydes conhecesse a obra de Farias Brito não teria entrado naquele concurso célebre de 

lógica". 

JOSÉ OITICICA (1941) 

"Se há, no Brasil, autor que mereça da critica estudo sério, é Farias Brito. Ele é tão único 

entre nós, aparece tão inesperadamente em nosso meio, que a sua personalidade nos comove, 

atrai e domina." 

MOTA LIMA (1941) 

"Farias Brito aparece. (. .. ) É uma totalização fllosófica, de estrutura robusta. Construiu 

uma obra que é, talvez, a mais sólida obra filosófica da América Latina." 

JOSÉ LINS DO REGO (1944) 

"Uma seca no Ceará arrastara uma família de sertanejos de seu canto para os azares da vida. 

Chegaram a Fortaleza de alpercatas e mortos de fome. Vinha com eles um menino magro e 

franzino, triste como os retirantes de romance. Era o menino Farias Brito. A vida deste 

homem, marcada por esta tão funda cicatriz de desgraça, foi a vida de um combatente de 

idéias". 

Dentre os testemunhos aqui citados, todos de autorizados intelectuais, merece um destaque 

especial o do eminente Padre Leonel Franca, dada a sua divergência ideológica 

referentemente à posição de Farias Brito no campo filosófico. Ei-lo: "Pela primeira vez, 

encontramos neste resumo que vimos fazendo da evolução filosófica no Brasil, um homem 
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que, com verdadeiro amor, com incansável perseverança e admirável dedicação, sustentado 

apenas pelo estímulo de um ideal alevantado, se tenha consagrado, durante quase toda a 

vida, ao estudo da Filosofia e ao desenvolvimento orgânico e sistemático da sua doutrina". 

Voltando a Jackson cabe-me lembrar que, poucos dias antes da morte de Farias Brito, 

declarou a um amigo: "Nenhuma mentalidade o superou no campo da Filosofia, neste país. 

Um dia ser-lhe-á feita a devida justiça". Eis aqui os testemunhos que me foram dados 

escolher. Há muitos outros, mas, não desejo esgotar a paciência do auditório com lembranças 

que a mim, neta, tocam profundamente. 

c) BREVES PALAVRAS SOBRE A SUA OBRA 

A sua obra filosófica tem início com o primeiro volume da "FINALIDADE DO MUNDO', 

publicado em Fortaleza em 1895. Aborda o problema da dor e da morte, examinando a 

corrente pessimista de Shopenhauer e Hartrnann. A seguir, analisa conceitos de moral, 

filosofia, direito e suas recíprocas relações. Condena, desde cedo, a doutrina positivista e 

considera as relações entre filosofia e ciência, filosofia e poesia e filosofia e religião. 

Critica os estudos de Kant, Feurbach, Buchner, Renan, Vacherot, Hamilton, Stuart Mill, 

Spencer, Haeckel e Spinoza. E conclui este volume com a afirmação da existência de Deus, 

numa concepção pessoal, atingida através de um sonho simbólico, expresso da seguinte 

maneira: "Deus é o que há de mais claro e visível na natureza: Deus é a luz." 

Em 1899 publicou o segundo volume da 'FINALIDADE DO MUNDO", que tem, por 

subtítulo, 'A FILOSOFIA MODERNA' . Na introdução aborda a crise pela qual passava a 

humanidade e as soluções do problema social apresentadas pelos filósofos Augusto Comte, 

Spencer e Karl Marx, soluções estas consideradas por ele como ineficazes. 

Para Farias Brito a questão social só poderia ser resolvida religiosamente, em nome de uma 

idéia,de um grande princípio só encontrável na Filosofia. 
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Examina ainda várias doutrinas que tentam explicar o problema do umverso, como a 

frenologia de Gall, a psicologia matemática de Herbart, a psicologia etnográfica de Waitz, 

Lazarus, Steintheil, e a teoria psicofisica de Fechner. 

Na parte referente a Filosofia Dogmática, examina as origens da filosofia moderna e detém

se em Spinoza, com quem revela grande afinidade. 

A terceira parte deste volume é que trata propriamente da FINALIDADE DO MUNDO. É 

também nesta obra que Farias Brito lamenta o atraso em que se encontrava a filosofia no 

Brasil. Faz ainda uma distinção entre o idealismo de Kant e o de Suart Mill, dizendo que o 

idealismo germânico é transcendental e o de Mill, experimental. 

Classifica, por outro lado, o realismo de Spencer como realismo transfigurado É quando se 

aproxima de Kant. 

Em 1902 publicou, no Pará, o terceiro volume da FINALIDADE DO MUNDO, com 

subtítulo de "Evolução e Relatividade". É neste livro que ele revela uma cultura filosófica 

excepcional para o seu tempo. Critica e condena o positivismo e o evolucionismo. Volta a 

examinar Comte, Spencer e Nietzsche e vários representantes do materialismo. Aprofunda-se 

na doutrina kantiana, cujo criticismo considera uma forma moderna de ceticismo. 

Em 1905 publicou, no Pará, "A VERDADE COMO REGRA DAS AÇÕES", que ele mesmo 

considerou "um ensaio de filosofia moral como introdução ao estudo do direito" e 

"complemento prático" de sua mais ampla obra, A FINALIDADE DO MUNDO. No prefácio 

expõe o seu propósito de estar construindo um sistema coerente de pensamento em que a 

moral deve servir como introdução necessária ao estudo do Direito. 

Em 1912, agora no Rio de Janeiro, publica 'A BASE FÍSICA DO ESPÍRITO", conclusivo da 

série iniciada em 1895 sob o título geral de FINALIDADE DO MUNDO. Ele mesmo define 

esta obra como um conjunto de ensaios sobre os múltiplos aspectos do que, no total, poderia 

chamar-se "filosofia do espírito". Estuda a crise da filosofia insistindo nas relações entre 
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ciência e filosofia Volta a criticar o Positivismo veementemente, e emite conceitos pessoais 

sobre filosofia, ciência e metafisica, tais como: "entendo por filosofia a paixão do 

conhecimento"; "da ciência resultam regras técnicas, da filosofia resultam regras éticas". 

Analisa todos os aspectos da sensibilidade e reafmna a sua intenção da busca da verdade. 

Apoia-se em Bergson, que considera o fundador de um espiritualismo novo. As idéias 

apresentadas por Farias Brito são de uma atualidade surpreendente, quando se refere à 

fenomenalidade universal. São dele as seguintes palavras: "Esses fenômenos (psíquicos) 

consistem, já em energias psíquicas propriamente ditas, isto é, em sentimento, inteligência, 

emoção, paixão etc., já em produtos psíquicos como a moral, o direito, a arte, as línguas, a 

religião, devendo os fenômenos psíquicos ser considerados já na esfera da consciência 

individual, já na esfera da consciência coletiva". 

Finalmente, em 1914, publicou o seu último livro, O MUNDO INTERIOR, onde propõe 

construir a filosofia do espírito no seu mais amplo significado e no seu sentido mais 

profundo. O espírito para ele é a "energia que sente e conhece e se manifesta a nós mesmos 

como consciência, e é capaz de sentir, pensar e agir. É portanto princípio vivo de ação e 

força criadora, objeto de ciência. Esta ciência do espírito existe e tem seu objeto próprio, 

seus princípios, seu método". Tece conceitos sobre psicologia, identificando-a com filosofia, 

e aproximando-a da arte, quando afirma que "psicologia é a visão consciente, a arte é como 

uma visão inconsciente, mas profética da nossa própria realidade". 

Dá uma interessante classificação das ciências do espírito e aponta para o despertar espiritual 

da humanidade, em face da agonia das doutrinas materialistas. Acredita que só um ideal 

poderá salvar a humanidade e este ideal é obra do espírito. Na busca das origens cita o 

"dógma da queda", voltando ao problema religioso, sempre abordado em seus livros e 

concluindo que religião e filosofia são uma só coisa, daí a noção de que só uma grande 

filosofia, só as grandes concepções dominadas pelo amor da verdade e pelo pensamento do 

bem, poderão transformar-se em religião. 

Examina vários sistemas, de Kant a Bergson buscando responder a indagação "o que é o 

espírito"? repisando a "coisa em si"e o "fenômeno" e chega à conclusão de que "a coisa em 

11 



Atualidade de Suas Idéias 

Ultimamente Farias Brito vem despertando interesse entre os estudiosos, dado o caráter 
inovador de seu discurso. 
Tese apresentada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela professora MARIA 
RAQUEL VIDIGAL MOVSCHOWITZ, mostrou que as questões que Farias Brito trata 
são as mesmas que preocupam todos os filósofos desde o Mundo Moderno. Unindo-se 
as principais características do discurso filosófico contemporâneo, ele caminha na 
mesma direção, ressaltando os mesmos aspectos que foram levados em conta pela 
fenomenologia. Desse modo estaria na mesma linha de Husserl e Heidegger, urna vez 
que todos beberam na mesma fonte Henri Bergson. Nas palavras daquela professora, 
"suas produções confundem-se em urna única preocupação, a de construir um 
pensamento vivo, urna visão dinâmica da realidade" . 
Por outro lado, sua crítica sagaz à sociedade de seu tempo foi tão penetrante, que poderia 
ser usada ainda hoje. 
São de "O PANFLETO" as palavras: "A terra aí está e é da terra que devem sair-a 
riqueza e o ouro. Aqui, em geral, só se faz fortuna por advocacia administrativa ou 
em transações com o governo. É por isso que a nação não é ainda nação de ouro, 
mas apenas nação de papel. Nem poderemos ser, por enquanto, mais do que isto. 
Nosso governo acredita poder conquistar a riqueza, não por ação, mas por leis. E por 
leis opressivas. Imagina talvez que possa transformar em ouro o sangue do povo ... 
A terra aí está, e é só trabalhando-a e regando-a com o suor do seu rosto que o homem 
poderá alcançar a riqueza legítima e fecunda". 
Fazer comentário 
E como aqui estamos para recordar o pensador Farias Brito, eis alguns dos seus mais 
belos conceitos: 

DEUS 
"Há a luz, há a natureza e há a consciência São os três elementos da natureza divina. 
A luz é Deus em sua essência, a natureza é Deus representado, a consciência é Deus 
percebido... Deste modo, a luz é o princípio, a natureza o meio e o conhecimento é 
o fim. 
"Negar Deus é negar a razão do mundo. Deus não se prova, mas, sente-se: a consciência 
é Deus em nós". 

MATERIALISMO 
"Toda essa confusão e desordem da sociedade contemporânea, a ignorância do nosso 
destino moral, o esquecimento de nossos deveres para com os sofrimentos dos nosos 
semelhantes... Tudo isso não é se não produto inevitável, a conseqüência necessária, 
fatal da impiedade moderna, o resultado prático do materialismo, do qual só pode 
ser logicamente deduzido como critério das ações o interesse". 

AMOR 
" O amor é a forma mais elevada, mais nobre da necessidade: é a necessidade em suas 



• 

manifestações superiores. 
"É a razão por que esse poderoso sentimento dá feição poética a tudo que lhe diz respeito". 

IMORTALIDADE 
"Eu me convencí da nossa imortalidade, em um dos momentos mais solenes, mais graves 
da minha vida, quando assisti à morte do meu pai. 
"Ao homem que anseia por descobrir a verdade, poder-se-á pois, dizer: se queres rasgar 
o véu que oculta o mistério das coisas, encerra-te no teu próprio espírito e vê se descobres 
o laço pelo qual se liga, em sua infinita fragilidade, o teu mísero ser à cadeia do Universo. 
És a folha que o vento leva, sopro que mal se percebe e em um momento desfaz-se, mas 
se é certo que teu ser, por qualquer modo, se prende ao mecanismo do mundo, e entre como 
elemento comum na obra da evolução universal, deverás, só por isso, compreender que tua 
existência não pode ser de momento e que esse barco em que navegas,sucessivamente, 
terá de tocar em algum porto que dará entrada para novos continentes. Eu sou - deverás 
copmprender- mas daí não te será difícil concluir: eu serei . Porque não nos é possível 
conceber que alguma coisa que um momento existiu possa extinguir-se de todo". 

CONCLUINDO 
Não sei se terei passado àqueles que tiveram a paciência de ouvir palavras próprias 
da minha emoção de neta, a imagem que gostaria que ficasse 
daquele que foi Raymundo de Farias Brito: um homem simples, porém, grande na sua 
inteligência; sereno, apesar da firmeza de suas convicções e santo apesar da confissão 
de suas fraquezas. 



ACADEMIA NITEROIE~"'SE DE _LETRAS 

Fundada em 11 de 1943 

Semhor Acadêmico 

A .ACADEM.Lli NITEROIENSE DE LETRAS solicitou 2 0 a ca

dê mico PllULO DE AU1EID1.1. C .. -tMPOS· fosse o lançamento do seu Último li·

vro publ icado - TEMAS E T!UM.AS EM EDUCAÇÃO - :realiza do em sua s e de? 

2 rua Vj_s conde :lo Ur1-~r;ua i nº 456, e squina da ::'Ua cão JoÊ:o,no dia 2.0 · 

de OU~UI-:10, quarta-feira, às 17 horas 9 num encontro no qual ele o"

oferta :rá aos co Le gas acad:; micos. Eis o seu cm1vi te. 
A 

O academ~i co PAULO DE .ALMEIDA CAMPOS, essenc::_almen-,. 
te educador, co_n projeção no Brasil e no estrangeiro, alem d(} escl'.i 

to r de d i versos trabalhos de ~Literatura? alcança com o livro TEM.l1S 

E TED1l~S EM EDU:::AÇÃO ma is um merecido prêmio ndi torial • .A respeito 

desta va liosa contribuiçã·) depÕe o Professor Helte r Barcellos ~ da 

Universi:la de Federal Flum:J.nensc ~ 

11 Nela o Auto!' mostra seus imensos conhecimentos P.ê. 
" da gogiccs? abrangendo campos diversos e especializados como n Filo-

sofia da Educação, a HistÓria da Educação, a Ps icologia da Educa 

ça o, a S~ciolo gia da Educa ção, a Administração Escola r 9 a Didática 

e a Pol ftica Educacional. Impressionam em todos os capÍtulos a jus

tez2 do s conceitos e a atualidade dos temas, mesmo aqueles tratados 

há a l gumas déca Qa s, Paulo Campos consegue surpreender e captar com 
A 

mestria o que de permanente existe no terreno dinamico e cambiante 

da Educação11 • 

Venha receber o seu TEMAS E TEIMAS EM EDUCAÇÃO. O , 
autor e a Acâdemia o aguardam no 10, ta:be.~m ~~ara um vinho de 

honrao ~~ 

HOMCIO PACHECO 

PRESIDENTE 
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Niterói, 7 de junho de 19&8 

CONVITE 

A ACADEMIA NITEROIENSE DE LETRAS vai realizar, no 

dia 14 de junho, comemorando a data de sua fundação, em ll de j~ 

nho de 1943, um PAINEL com a participação de acadêmicos fundado

res (esperamos poder ouvir, para rápidos pronunciamentos;Guaracy 

de Albuquerque Souto Mayor, Geraldo Bezerra de Menezes, Raul Ol! 

veira Rodrigues, Marcos Almir Made~ra, Silvio Lago e Horacio Pa

checo, mas as inscrições conttnuam abertas). O PAINEL terá dois 

aspectos: a história da Academia c o louvor aos fundadores mor -

tos. 
Na prineira parta das oomemorações, a ACADEMIA N! 

TEROlill~SE DE LETRPS tomará posse de sua nova sede, no prédio an

tigo da Câmara Municipal de Niterói (praça D. Pedro II - Jardim 
são João - Centro) , quando será inaugurada uma placa de agradec! 

menta ao Prefeito Waldenir de Bragança. 

Completa a programação dos 45 anos de instituição 

da Academia o PAINEL dos acadêmicos fundadores, no salão nobre da 

Secretaria de Educação, no mesmo edifÍcio de sua sede, às fJ.. C' ho
ras. 

Muito 
to . 

HORACIO PACHECO 

PRESIDENTE 

o seu cornparecimen-
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Academia festeja 
fundação e 
ganha nova sede 

Em solenidade comemorati
va do 43° aniversário da Acade
mia Niteroiense de Letras, reali
zada no final da tarde de ontem, 
no Salão Nobre da Secretaria 
Municipal de Educação, o Prefei
to W aldenir de Bragança assinou 
o termo de cessão de uma das sa
las do órgão para as reuniões dos 
acadêmicos. Além do Secretário 
de Educação Horário Pacheco, 
presidente da Instituição há iO 
anos, discursaram o ex-Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, o 
Desembargador Guaracy de Al
buquerque Souto Mayor, o médi
co Sílvio Lago e o presidente do 
Diretório do PMDB Municipal, 
Raul de Oliveira Rodrigues, to
dos membros e fundadores da 
Academia. 

O aniversário da entidade, 
comemorado no dia 11 de junho, 
foi festejado ontem, pois coinci
diu com o fim de semana. Agora, 
as reuniões dos acadêmicos, reali
zadas todas as terças-feiras, às 17 
horas, em uma sala do Sesc
Niterói, serão transferidas para o 
prédio da antiga Câmara de Ve
readores, onde fica a Secretaria. 

Estiveram presentes, além 
dos fundadores e do prefeito, os 
secretários de Cultura, Alaôr Sci
sínio; de Bem-Estar Social, Car
los Tortelly; de Administração, 
Leir Moraes; Edmo Lutterbach, 
presidente da Academia Flumi
nense de Letras; o ex-deputado 
Ewaldo Saramago Pinheiro; o ca
pelão da Catedral São João Bap
tista, Luiz Gonzaga; o Vereador 
Carlos Magaldi; o professor Pau
lo Campos; e Milton Loureiro, 
entre outros, todos membros da 
Academia Niteroiense de Letras . 

Academia de 
Letras tem nova 
sede em Niterói 

A Academia Niteroiense de Letras 
vai realizar hoje, um Painel com início às 

, 17 horas, no edificio da antiga Câmara 
Municipal, na Praça Dom Pedro li (Jar-

" dim São João), no Centro, em comemora
ção à data de sua fundação, do qual deve
rão participar os acadêmicos Guaracy de 
Albuquerque Souto Mayor, Qeraldo Be
~rra de Menezes1 Raul Oliveira Rodri
gues, Marcos Almtr Madeira, Sílvio Lago 
e Horácio Pacheco, entre outros, que se 
farão ouvir, com rápidos pronunciamen
tos, sobre as individualidades dos funda-

- dores. Inicialmente, aquela Instituição to
mará posse de sua nova sede, naquele pré
dio, momento em que será inaugurada 
uma placa de agradecimento ao Prefeito 
Waldenir de Bragança. 
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