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I- A mística da liberdade e sua decadência. 
 

 A defesa da democracia confiada a seus inimigos ou 
a puros conservadores. A proteção á democracia 
reduzida a operações de polícia. Duas tendências que 
sempre coexistiram na sociedade. O indivíduo e o 
grupo. Nos estados corporativos, o indivíduo é 
considerado, apenas como força de trabalho, em 
função de seu ofício. 

 

È sempre fácil criar entusiasmos e dedicações por um 
regime ideal. Que se esconde nas brumas do porvir e nos 
é pintado ao sabor da imaginação de seus apóstolos e não 
dentro das linhas severas da realidade atual. Comunistas e 
Fascistas nos acenam com o paraíso no futuro e os 
democratas de nada se dispõe para falar de nossa 
imaginação, a não ser o purgatório em que estamos 
vivendo. A democracia alimentou-se da mística da 
liberdade, mas em nossos dias essa palavra mágica não 
consegue os milagres de outrora. Nem as massas 
acreditam nas virtudes sobrenaturais, nem os seus 
defensores mantém a fé iluminada pelos seus princípios.  
O mais grave porém, é que a defesa da democracia na 
maior parte das nações está em mão de puros 
conservadores na mais grosseira expressão da palavra, 
incapazes de se adaptar á novas circunstâncias e de 
empreender uma corajosa revisão de valores. E a pior 
coisa que pode acontecer a um regime é que a sua 
proteção seja confiada a inimigos, como no caso espanhol, 
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ou aos amigos pusilânimes, que se encolhem á sua 
sombra pelo pavor de toda a renovação. 

Para os que consideram o fascismo e o comunismo russo 
como acidentes na marcha da democracia, para os que 
crêem da tendência inata do homem á expansão de sua 
personalidade e vem na democracia o clima necessário ao 
livre jogo das paixões e interesses humanos, que, sob os 
aspectos mais diversos, jamais deixarão de existir, para 
esses nada terá de obscuro o destino da democracia, que 
é menos o regime político do desdobramento, no plano 
político, de tendências biológicas que não poderemos 
iludir.  

* * * 

    

Os povos, como homens, precisam de fé. A democracia 
nos velhos tempos moldes mostra-lhes um horizonte vazio, 
sem o clarão de um ideal, sem a sedução de novos mitos. 
A defesa do regime já não sabem os democratas imprimir 
o caráter sagrado das grandes causas. Tudo se reduz a 
meras operações de polícia, que, favorecem em última 
análise, a mentalidade derrotista do perigo iminente e da 
desconfiança no vigor do regime.  

Veremos se a democracia saberá defender-se em si os 
democratas e saberão renová-la, adaptando-a ás novas 
realidades econômico-sociais. De qualquer maneira é 
senhor que os verdadeiros democratas, apertados entre as 
duas ofensivas extremistas, se disponham a agir com 
decisão e energia, para rasgar na encruzilhada em que 
nos encontramos, o terceiro caminho. 
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•  “A história demonstra – diz o Senhor André 
Maurois num artigo recente – que se, os seres 
humanos seguem suas tendências biológicas - 
que os seres humanos seguem suas tendências 
naturais, suas instituições e suas sociedades 
passam por três etapas. Em primeiro lugar passa 
onde poderiam qualificar-se de período místico, a 
fé cega. Adaptam-se e defendem suas instituições, 
apaixonadamente. Os jovens estão dispostos a dar 
sua vida por elas. A verdade das doutrinas é aceita 
sem discussão. Depois vem o período burocrático. 
A fé modera-se em hábito. Os desfiles de soldados 
, antes entusiastas são fastidiosos.   As canções 
patrióticas que haviam exaltado novas gerações, 
deixam indiferente a que se sucede. 

 

 

 

A máquina social marcha ainda, é certo, porém mais 
pelo impulso adquirido, do que pelas nossas forças. 
Finalmente chega o período crítico. Cada um trata de tirar 
vantagem das coisas imperantes para seus próprios 
interesses egoístas, em lugar de sustentar o poder do 
Estado. Os partidos se convertem em empresas 
comerciais e Doutrinas em meios de exploração. A nova 
geração deseja a paz sem estar disposta a aceitar a 
disciplina, único meio pela qual poderá mantê-la.” 
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A verdade é que se rompeu o equilíbrio entre duas 
tendências que sempre coexistiram no meio da sociedade. 
O indivíduo sempre se alienou com outros indivíduos do 
grupo, mas nunca poderia fundir-se, despersonalizar-se, 
desaparecer inteiramente nele.  A realidade social, em 
ultima analise, é e sempre será o indivíduo, cuja sede de 
liberdade, cujo desejo irresistível de expansão engendra a 
concorrência e, conseqüentemente, a organização dos 
interesses afins em grupos para a luta em comum no seio 
da natureza e da sociedade.  

No fundo, esses agrupamentos de interesses individuais 
outra coisa que não são legítimas criações da inteligência 
humana a serviço do instinto de auto- conservação 
individual. Mas não poderemos desprezá-los 
impunemente: O Estado moderno tem de levá-los em 
conta e enfrentar o problema de restabelecer o equilíbrio 
entre as duas forças em conflito: o indivíduo e o grupo 
social, a personalidade humana na sua perpétua ânsia de 
expansão anárquica, disciplinando-lhe o esforço, 
indicando-lhe no sentido ideológico da sociedade 
meramente do começo do século passado. As liberdades 
públicas que lhe cabe proteger no quadro da civilização 
atual dependem de fenômenos econômicos, sociais e 
políticos. A dificuldade esta em ordenar tais fenômenos em 
vista do interesse geral e do bem comum, protegendo a 
personalidade humana e seus atributos essenciais contra a 
tirania dos grupos, das classes ou das categorias, 
colocando cada um no seu lugar, na hierarquia dos seus 
valores, sempre subordinando a o primado espiritual e os 
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interesses e as exigências materiais. O requisito da política 
do Estado moderno é, pois: a disciplina. Preocupação 
dominante: e defesa e preservação da personalidade. 
Finalidade inalterável: a supremacia do espiritual na 
ordenação da sociedade humana”. 

 

Ai temos uma síntese lapidar dos deveres do Estado 
contemporâneo que cresce, aliás, de significação quando 
se sabe que quem a emitiu foi um dos grandes homens do 
Estados da América, a quem coube a direção da pasta 
política de uma das maiores nações do continente. 

 O novo mundo proclamou, assim, mais uma vez a sua 
firme intenção de encarar o problema da organização do 
Estado sobre moldes consentâneos com a sua própria 
realidade, sem se deixar vencer pela mentalidade da crise 
dos velhos países Europeus a braços com uma situação 
extremamente diversa da nossa, criada por fenômenos 
que desconhecemos até agora.  Dispomos ainda de largas 
possibilidades econômicas para permitir um bem entendido 
liberalismo no terreno da economia. Não esqueçamos, 
porém, a lição da experiência Européia e mantenhamos 
um aparelho de vigilância e controle sobre as liberdades 
concedidas á produção e intercambio. Fugiremos desse 
modo ás contingencias em que se encontraram algumas 
nações do velho mundo, onde se impõe o Estado 
Corporativo, no qual os grupos de interesse parecem 
sufocar o indivíduo. Que os estadistas americanos nos 
preservem de semelhante forma de Estado, em cujo seio, 
o indivíduo vale exclusivamente como força de trabalho, 
considerando a função do seu ofício, aprisionado no 
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círculo estreito da sua profissão.  Essa desumanização 
praticada sob os próprios regimes que se proclamam 
campeões do primado do espiritual na sociedade, resume-
se, no fundo, em uma negação do espírito, numa 
indisfarçável capitulação do racional diante do instinto. 
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II - Conceito de Liberdade. 
 

 

 A liberdade em si repele quaisquer limitações. O 
conceito de Croce. A liberdade no singular só se 
realiza como liberdade no plural. As liberdades 
britânicas. A liberdade perfeita exigiria o 
desaparecimento dos obstáculos exteriores. 
Restrições á liberdade na sociedade. O mínimo de 
liberdade que o homem necessita para sobreviver. A 
sociedade o seu conteúdo de liberdade. A liberdade, 
as classes e o Estado.  

 

È comum dizer-se que o problema fundamental do nosso 
tempo é a liberdade. Mas o sentido que os homens desta 
geração emprestam é a palavra liberdade será porventura 
o mesmo que lhe devam os seus antepassados do séc 
XIX? Muitas vezes apenas um laço imperceptível os une 
ao fenômeno que os inspirou. Mas as palavras perderam 
sua significação continuam a viver na piedosa missão de 
preencher, nos espíritos e nas almas, o vácuo que a 
derrocada dos velhos sistemas acaba por deixar.  

 

 Sucederá o mesmo com a palavra que povoou os 
sonhos políticos dos nossos avós? O certo é que, em 
pleno século da religião da liberdade, muito pouca gente 
se aventurou a defini-la. Aqueles que morreram por ela, 
atribuindo lhe um conteúdo místico que não tolerava o 
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contato com a liberdade, a História distribuiu uma tarefa 
mais cômoda e fácil que aos servidores da liberdade que 
se dispuseram a organizá-la nos quadros da Sociedade e 
do Estado. Estes esbarraram logo cedo com a questão:  

-que limites poderemos impor sem riscos á liberdade? 

 

Trata-se agora de definir o que quer dizer limitar. 
Transportemo-nos então do plano ideal da liberdade no 
singular para o terreno experimental da liberdade no plural. 
Esta não importa, aliás, na negação da primeira. “Croce 
mostra, na “História” (1) que ai não se verifica uma 
antinomia entre duas abstrações uma vez que “ a  
liberdade no singular só existe como liberdade no  plural. 
Demonstra ainda que o pensador italiano como a liberdade 
em si, intrínseca, infinitude, repele quaisquer limitações.  E 
quando ela se dispõe a determinação de certas fronteiras, 
transforma-se desde logo em liberdade de fazer ou não 
fazer aquilo, individualiza-se, corporifica-se, mas não se 
contradiz o conceito universal de liberdade. 

 

 

Leonardo Spearman, acaba de dar um depoimento curioso 
sobre a liberdade, ou melhor, as liberdades britânicas. “ 
Desde a sua mais tenra idade – Observa – ensinou-se ao 
cidadão britânico que sua terra é pátria aos livres” e ele 
trata de harmonizar essa confortadora doutrina com a 
axioma de Euclydes “ o maior compreende o menor”. Pode 
ir ao Hyde Park, trepar num caixote de sabão e proclamar 
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em público as teses mais extraordinárias. Se tem recursos 
suficientes, pode moas se tentar um jornal e pregar 
diariamente teorias ridículas. Mas se trata de comprar uma 
bebida alcoólica a certa hora ( que não é a mesma nas 
várias localidades) transforma em criminoso...”  

 O autor cita um discurso de Cherterton pelo radio em 
que esse intransigente católico romano acusa o 
protestantismo britânico de reduzir a zera a liberdade do 
seu país, onde o álcool como bebida não é um veneno ás 
2,55 mas se converte em peçonha ás 3,5”. 

Os dois ingleses em causa (e Chersterton parece 
considerar a Itália fascista mais livre que a Inglaterra 
porque o Duce ainda não proibiu as loterias e os 
sweepstakes...) concluem naturalmente que a liberdade 
efetiva de que dispõe Sua Majestade Britânica é 
simplesmente irrisório.  

 Entretanto é conveniente não estabelecer a confusão 
entre as verdadeiras de mutilação da liberdade, que visam 
reduzi-la ou desnaturá-la e as inevitáveis mutilações da 
liberdade. Todo homem luta contra os obstáculos 
exteriores para a realização de seus desejos e só gozaria 
da liberdade perfeita, quando esses obstáculos 
desaparecessem. È o ponto de partida de Bertrand Russel 
em seu ensaio sobre a liberdade dentro da sociedade, no 
qual se assinala que, abstratamente, pode aquela qual se 
assinala que, abstratamente, pode aquela ampliar-se pelo 
argumento do poder ou pela restrição do desejo e narra-se 
que um jovem aristocrata russo, convertido ao comunismo, 
costumava-se dizer que os ingleses não necessitavam, 
como seus compatriotas, de uma camisa de força física, 
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uma vez que “suas almas vestem sempre uma camisa de 
força”. (1) 

 

Parecia incontestável antes da guerra o acréscimo 
constante de liberdade trazido ao individuo pelo 
desenvolvimento da sociedade. Mas quase toda a gente, 
após os fenômenos desconcertantes de após guerra, que 
vão abrindo passo após o estadismo nacional fascista no 
mundo, reformou sem dúvida o seu juízo. 

 Em qualquer hipótese, entretanto é necessário que o 
homem te o mínimo de liberdade para sobreviver. A 
necessidade de satisfação desse mínimo, que incorpora a 
ser psicológico, não pode ser considerada, esteticamente, 
como uma constante no espaço e no tempo. Hora a hora, 
minuto a minuto, o mundo dos nossos desejos se 
enriquece gerando necessidades novas. O espírito 
humano, na sociedade moderna luta pela obtenção do 
mínimo de liberdade atualmente necessário á sua 
sobrevivência biológica, que Russel capitula assim: 
alimento, bebida, saúde, casa, roupa, sexo e família. (1). 
Mas diariamente o problema da satisfação dessas 
necessidades fundamentais em nosso tempo adquire 
novos aspectos e suscita novas dificuldades. Uma série 
infinita de pesquisas necessidades fundamentais. È obvio 
que um proletário industrial não tem as mesmas 
necessidades de um produtor rural e, por isso mesmo, as 
tentativas para o emprego de operários na cidade nos 
misteres do campo tem invariavelmente fracassado. 
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 Quando a comunidade exige dos ricos o pagamento 
de taxas elevadas para a manutenção de serviços de 
assistência aos pobres, restringem-lhes sem duvida a 
possibilidade de satisfazer muitas das necessidades 
decorrentes de sua situação de ricos, priva-os de certes 
comodidades e desfalca incontestavelmente o seu 
patrimônio de liberdade. Impedir a um homem de se 
desfazer as suas necessidades secundárias para 
satisfazer as primaria de outro, que constituem o mínimo 
de liberdade imprescindível é sobrevivência biológica 
desse ultimo, eis, pois, um ato de defesa da liberdade. 

 Poderemos mesmo admitir, para maior comodidade da 
análise, que uma determinada sociedade, num dado 
momento, possua um certo potencial de liberdade, isso é, 
de possibilidades para a realização de um mínimo 
indispensável á subsistência de todos os membros e de 
perpetuação da espécie. Estando todos os meios para a 
satisfação das realidades mínimas nas mãos de alguns, 
uma grande parte da sociedade não pode utilizar-se deles, 
vendo-se privada no mínimo da liberdade. Ao calor da luta 
que se estabelece entre os primeiros e os últimos, o 
Estado, para sobreviver, se vê forçado restabelecer o 
equilíbrio com a melhor distribuição do conteúdo de 
liberdade que a sociedade dispõe. 

 Esboçamos, agora, uma outra questão, que está 
intimamente ligada ao fundamental da liberdade, e que 
abordaremos mais adiante.    
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      III - Estado e sociedade.  
 
 

 

Poudhon: a contradição entre a constituição social e a 
política. As bases da teoria do Estado de Marx. As relações de 
produção gerando as relações jurídicas, instrumento da 
classe dominante. A supressão das classes importaria na 
extinção do Estado. O absurdo dessa previsão de Marx. Ideia 
extravagante de um nirvana social, de uma sociedade parada 
e em perpétua paz. O fluxo e refluxos dos movimentos de 
classes, motor da evolução social.  Maquiavel e a luta entre a 
vontade do Povo e a dos Grandes.  A luta de classes na 
História. A utopia de uma sociedade que só teria a limitar-lhe 
a liberdade dos obstáculos físicos. Marx, Lenine e os 
utopistas. O advento do homem socialmente perfeito ou de 
uma além humanidade. 

 

 O velho Proudhom, encarando o problema da 
contradição entre as instituições políticas e as sociais, 
sustentou a irredutibilidade, na vida, das antinomias: a 
questão não está em chegar a fusão dos contrários, o que 
“significaria o estado de morte”, mas encontrar um 
equilíbrio vital entre eles. “Equilíbrio que será sempre 
estável, variável porque a sociedade humana continuará a 
viver”(1) 

 Era através desse relativismo sábio que o autor da 
teoria da propriedade” examinava o problema do Estado, 
reconhecendo numa sociedade duas realidades positivas _ 
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a constituição social e a política. A primeira assenta suas 
raízes na humanidade, é liberal e necessária. È um “fato 
orgânico” em contraposição ao fenômeno  “fictício, 
mecânico, restritivo, transitório” da segunda, que Ella tende 
a debilitar. (2) 

 Coerente consigo mesmo, Proudhon fundava o seu 
sistema no direito social. Para ele, sociedade, justiça e 
igualdade eram termos equivalentes.  

 

Marx estabelece a sua doutrina sobre outras bases. A 
justiça do nosso tempo pertence ao mundo dos 
preconceituosos burgueses, é um fenômeno da 
superestrutura social, que se funda nas relações de 
produção gerando relações jurídicas. Tem de admitir, 
então que a substituição inevitável das relações de 
produções burgueses pelos socialistas, determinará a 
transformação das relações jurídicas atuais em outras, que 
não serão mais instrumentos de dominação da classe 
capitalista, mas sim da classe vitoriosa, isto é,  
proletariado. O novo Estado – Síntese das novas relações 
jurídicas- estaria em condições de preparar o advento da 
economia socialista, através da qual a sociedade 
caminharia para o comunismo integral, com a supressão 
das classes e, por conseguinte, de toda forma de Estado. 
(1) 

 

                                                      *** 
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Teríamos chegado então ao completo desaparecimento 
das classes, de toda legislação, de todo laço jurídico entre 
os indivíduos e todo o governo sobre eles. 

 Mas, vejamos o absurdo dessa previsão a que nos 
leva o sistema pseudocientífico de Marx. Que são as 
classes senão agrupamentos antagônicos de 
necessidades e desejos de expansão  individual 
provocados pelos extintos de liberdade?  

Admitindo as supressões das classes, nosso 
raciocínio atingiria á concepção da absoluta imobilidade. 
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IV - O conteúdo de classe do Estado. 

 

 Há um Estado burguês e um Estado proletário? O 
Estado, o equilíbrio das forças de Juarés. 
Esquematismo da concepção Marxista. O Estado 
soviético, a unificação das classes segundo o 
marxismo. O Estado soviético. A unificação das 
classes e, por conseguinte, o Estado. O nivelamento 
de nivelamento geral de necessidades e desejos. 

 

Há um Estado burguês e um Estado proletário? 

Se limitarmos o sentido dessas expressões á 
identificação apenas de uma tendência, um rumo ou, 
talvez mais propriamente, um movimento para a direita 
ou para a esquerda no seio do estado, ninguém ousará 
contestá-lo. Daí, porém, ao admitirmos que o Estado é 
tão somente o executivo da classe dominante, 
atribuindo- lhe um conteúdo rígido, imutável dentro 
dos quadros da economia capitalista, vai 
evidentemente a uma enorme distancia.  

Nunca nos pudemos acomodar Com esse conceito 
essencialmente anti-dialético. Quantos vezes ao meio 
da leitura marxista, em que pesasse a aparência 
precisão scientifica da teoria, transportava-mo-nos 
insensivelmente ao Estado, Equilíbrio de forças de 
Jaurés: Em fait, l Etat n exprime pás une classe, Il 
exprime Le rapport dês classes, jê veux dire Le rapport 
de leurs forces... 
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E a reação contra o schematismo, a simplificação 
exagerada do conteúdo da Classe do Estado na 
sociedade atual que Marcel Deat repele ao analisar as 
relações entre o poder político e o poder econômico: 

“A batalha não se trava tão somente em torno do 
Estado na sociedade atual que Marcel Déat repele ao 
analisar as relações entre o poder político e o poder 
econômico: “ a batalha não se trava tão somente em 
torno do Estado e pela conquista do Estado, mas se 
desenvolve no interior do Estado...” Tudo depende do 
conteúdo que lhe darão forças que se defrontam. Elle é 
capaz de tornar-se o instrumento do fascismo, como 
também de vibrar ao sopro de uma vida nova, se a 
seiva popular circula novamente nele.  Na situação 
atual, o Estado não pertence nem à burguesia nem ao 
proletariado. Acontece mesmo que os dois esforços se 
neutralizam, e a imobilidade, a impotência aparente do 
Estado nada mais significa que a intensidade da luta 
interna.” (1) 

• Marcel Deat -  Perspective Socialistes- Paris. 

 

O Estado age portanto, não como uma força 
puramente racionaria e cegamente manejada por uma 
classe contra outra. È incontestável que em seu bojo 
se estabelece o livre jogo das forças sociais em 
perpétuo conflito e a mais poderosa delas, em um 
momento dado impõe sua fisionomia.  

 O próprio Estado Soviético não é substancial e 
rigidamente proletário, mas essa denominação que 
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expomos comumente indica apenas a sua orientação 
no sentido de destruir elementos anti-proletários que 
no seu próprio interior se chocam com as forças 
proletários.  

 No dia em que o Estado alcançasse aquela rigidez 
de que lhe atribuem os comunistas, estaria 
virtualmente terminada a sua missão histórica e 
destruída a sua razão e destruída a sua razão histórica 
e destruída a sua razão de ser segundo o Marxismo, 
uma vez que, por esse tempo, teriam desaparecido as 
classes, unificadas, unificadas pelas classes do 
proletariado, dando lugar a essa transformação de que 
fala o texto clássico de Deville e após a qual o lugar de 
pessoas a comprimir, haveria apenas coisas a 
Administrar, e, existindo embora uma organização 
social, não haveria mais Estado. 

Entendemos desnecessário voltar a analisar o 
absurdo dessa imobilidade perpétua no seio da 
sociedade uma vez que está, como já tivemos a 
ocasião de patentear, tem a sua vida 
indissoluvelmente ligada aos movimentos sociais, 
que são o grande motor de sua evolução.  

Admitir que o movimento, o que vale dizer, a 
vida, na sociedade se representa no livre jogo das 
classes em permanentemente conseguinte o 
Estado, expressão das lutas sociais, aquela função 
de equilíbrio integral, estável e perfeito só seria 
exeqüível quando se neutralizassem os elementos 
capitalistas e os anti-capitalistas em seu seio, 
anulando as duas forças absolutamente iguais, 
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impelidas por iguais necessidades e desejos 
iguais. Mas imaginar esse nivelamento geral de 
necessidades e desejos, anti-natural e anti-
biológico, pode ser obra dos poetas sonhadores 
da igualdade e da paz absoluta, nunca, porém, dos 
pensadores que proclamaram a sua doutrina, em 
nome do materialismo e tentaram edificá-lo sobre 
a rocha viva da ciência. Marxismo e liberalismo. 
Conservação aparente e liquidação real do dogma 
da necessidade histórica. Reabilitação dos valores 
morais e introdução ao marxismo do principio 
antropocêntrico. Contra a subordinação do 
ideológico econômico. Bernstein distingue entre 
as leis cientificas e a experiência pessoal do 
reformador. 

A riqueza ideológica da sociedade moderna 
argumenta o poder do homem sobre o mundo 
econômico. Sorel e o valor científico da 
necessidade histórica. A posição de Eduardo 
Berth ante essa teoria. O socialismo humanitário à 
Benoit Malon e o social – liberalismo á Renard. 
Balanço na Obra dos Revisionistas. 

Toda a obra dos revisionistas é um grande 
esforço para conciliar o capitalismo com a 
liberdade, ou melhor , o liberalismo do séc. XIX. A 
idéia da necessidade histórica, dogma 
fundamental do sistema de Marx, implica na 
revisão inócua toda tentativa humana. Para desviar 
o curso da história, movida pelas transformações 
incessantes das forças de produção, a única fonte 
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de evolução da sociedade, bem como dos 
costumes e idéias dos homens que a compõem 
(1). Situar a vontade humana no processo histórico 
- eis o objetivo de todos os revisionistas em face 
do fatalismo materialista. Essa posição implica 
naturalmente numa super-estimação dos valores 
Moraes da sociedade. 

 Vão, pois, os comentadores e discípulos 
de Karl Marx introduzindo no princípio 
antropocêntrico. O homem não é mais – Como 
queria, o fundador do sistema, - simples elemento 
no processo da produção. Encontramo-lo no 
centro mesmo. 

 

•  “Dans La production sociale de leur 
existence, lês homes entrent em dês 
rapports de productions correspondent a 
um degrau de desenvolvimento donné de 
leurs forces produtivas materialles. 
L’ensemble de ces rapports de production 
contistui a estrutura econômica da 
sociedade, a base real, sur quoi s’eleve une 
superestruturas jurídicas á política e á 
aquele correspondente das formas de 
consciências sociais determinantes. Le 
mode de producion  de La vie materialle 
conditionne Le procés de vie social, 
politique ET intellectuel em general.  Ce n’ 
est pás La consciente des hommes qui 
determine leur consciente.  A um certain 
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stade de leur developpement lês forces 
productives de La sociéte entrent em 
contradiction avec lês apports de 
productions existents, ou, ce quin’em est 
que L’ expression  juridique, avec lês 
rapports de propriete é L’interieur desquels 
eeles s’étaient mues jusqu’allors.  De formes 
evolutives de forces productives qu’ils 
étaient, ces rapports deviennent des 
entraves de ces forces.  Le chagement qui 
s’est produit dans La base économique 
bouleverse plus ou lentement ou rapidement 
toute La supertructure.” (Marx, 
“Contribution a la Critique le L’Économie 
Politique. 

______________________________________
____ 

  

do sistema, com toda a sua personalidade, ligando-se 
ás forças de produção não através de um laço de 
pendência, mas interdependência entre o mundo 
econômico e o ideológico. 

 O interessante, porém, é toda a obra anti-
determinista dos revisionistas se realizava em nome 
dos princípios de Marx.  Passemos em revista a de 
alguns deles, que não ousam profanar a revelação das 
Escrituras, mas apenas alargar, ou melhor, esclarecer 
a doutrina do Mestre.   (1) 
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 É esse o espírito da critica de Bernstein, que, 
para estabelecer a relação quantitativa das forças 
históricas predominantes, reforma essencialmente o 
sistema que ele scinde habilmente em duas partes: 
uma pura e outra de aplicação.  Na primeira, que 
corporifica o materialismo histórico, estão os 
princípios fundamentais, verdade primaria e 
intocáveis; na segunda estão os resultados da 
aplicação pelo próprio Marx do método descoberto 
pó ele para a interpretação da historia.  Há pois uma 
enorme distancia entre as leis científicas  reveladas 
filósofo e a experiência pessoal de reformador.  
Bernstein assinala que mundo ideológico é tão real 
como o econômico e uma das características da 
sociedade mo- 

 

•  Merlino abordou pela primeira vez a questão no 
“Pró e contra Il socialismo”, em 1897. 
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A História á luz da nova ciência psicológica 
 

 

Os crimes praticados em nome da liberdade.  A 
desordem moral favorecendo a eclosão de velhas 
taras, nas guerras da independência americana.  
Liberais defensores da ditadura e conservadores 
batendo-se pela Constituição.  Garcia Moreno, ateu, 
teólogo, fanático religioso, sábio, demagogo, 
administrador escrupuloso e tirano que ostenta no 
peito a diviza: “Mi poder em la Constitutuion”.  
Evolução do irredentismo ao delírio cezarista.  A 
inferioridade do meio, com a ausência da opinião 
publica, infundindo ao governante culto um exagerado 
sentimento de auto-estimação, que conduz á violência 
e ao arbítrio, ante a impotência moral da sociedade, 
incapaz de reagir.  Garcia, o esquizóide tirano e 
fanático e Juan Montalvo o esquizóide idealista e 
moralista puro.  Aplicação da biofisiologia á historia 
por Agramonte e Ramos Mejia. 

 Os povos latino-americanos foram buscar as 
formas exteriores de sua organização jurídico-politica 
no modelo do norte.  O presidencialismo para as 
nossas Republicas irrequietas, era a imposição de uma 
de causas e condições que a Europa ocidental 
desconhecia. Mas era também o modo hábil e 
insuspeitado de imaginar a mentalidade caudilhista 
com as idéias do sec. O pior dos tiranos foi sempre o 
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Caudilho liberal que ascendeu ao governo. A história 
das nossas Jovens republicas está cheia de exemplos 
expressivos, Liberdade, igualdade, fraternidade, 
despotismo, humilhações e perseguições, tudo se 
mescla e se confunde na ignorância e na crueldade. As 
palavras mágicas de crueldade. As palavras mágicas 
do tempo animas as proclamações, elevam-se das 
tribunas e até dos púlpitos nas igrejas. Mas em nome 
dos princípios imortais, todos os crimes se cometem, 
lavra e loucura coletiva,  explodem o personalismo 
exasperado pelas explorações vertiginosas e a 
desordem moral, favorecendo a eclosão das velhas 
taras. Por toda parte surgem os cavaleiros andantes da 
liberdade com L grande, errando de país em país, 
sacrificando vida e fortuna nos combates. Que loucura 
épica, que espírito se sacrifício, que elam 
cavalheiresco! Mas o Caudilho no poder – Se tem a 
desventura de chegar a ele. –Transforma-se 
inteiramente. Pouco a pouco, as tarefas complexas de 
Administração encontram dificuldades cada vez mais 
sérias. O bárbaro vê com espanto que o povo com P 
maiúsculo é um caos de mestiçagem, é um alma gama  
informe de raças, que não sabe o que quer. 

 O exército é um aglomerado de pela  dores que só 
compreendem a guerra pela guerra e adoram o seu 
fuzil como parte integrante de si mesmos, amam 
fisicamente seu manchete e sua lança como aqueles 
trabalhadores belgas de que fala de Man amavam as 
suas ferramentas, com um amor feminino, que se 
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bastava a si mesmo, não aceitava argumentos, nem 
sabia dar explicações. 

 Afinal, o governante de hoje, prisioneiro de sua 
própria decadência, é o guerrilheiro de ontem. Ama e 
odeia como os peões da tropa. Personaliza o bem e o 
mal, como eles, e divide o mundo em amigos e 
inimigos irredutíveis. Os princípios que o deslumbram 
não podem ser compreendidos por ele nem pelos seus 
governados. Há “liberais” defendendo a ditadura e há “ 
conservadores” batendo-se pela constituição em 
muitas repúblicas da América. 

 O presidente Garcia Moreno, do Equador, que 
começou lutando desabaladamente pela liberdade de 
seu povo e acabou um tirano perpetuado no poder, 
julgando-se enviado da Providencia, enquadra-se na 
regra geral. Mas, como o célebre Dr. Francia, do 
Paraguai, constitui um caso curioso de 
hipervalorização do eu. Considera-se superior ao meio, 
a nenhum de seus concidadãos julgava digno de 
exercer o controle dos seus atos e das suas decisões. 
A neurose constitucional que possuía se revela 
plenamente já tarde espicaçada pelas profundas 
emoções da revolução americana, quando o poder lhe 
vem ás mãos. A forte sugestiva personalidade de 
Garcia Moreno tem sido objeto de numerosos estudos. 
A atuação político-social do presidente do Equador, 
que se correspondia com Pio IX, tem sido muito 
discutida. Os livros de Gramdin, Cancio, Josefá, 
Domecq, Lambel, Kaupmann e Velloso Rebello, elevam 
Garcia Moreno a “vingador e marthir do direito 
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cristão”, título que lhe deu o Padre Berthe, cujo livro 
de 1887, fornece matéria prima abundante aos 
apologistas do estadista católico. Essa obra, perto de 
mil páginas, mereceu uma valente “Refutação” do 
escritor católico Antonio Barrero. 

 O professor Roberto Agramonte, da Universidade 
de Havana, vem de publicar interessante volume sobre 
Garcia Moreno (1), impressionantemente 
documentado, que esclarece alguns aspectos 
obscuros da vida do ditador. Logo de inicio, salienta 
ele o seu objetivo bem distinto do que visaram os 
demais comentadores da vida do presidente 
Equatoriano. Pretende analisar a discutida 
personalidade de Garcia Moreno á luz da ciência 
psicológica contemporânea, para a qual o homem não 
é bom nem mal, melhor ou pior, mas simplesmente é. 
O homem é por ela considerado como uma entidade 
biológica, um sistema organizado de complexos, 
instintos, constelações, engramas, emoções, ideações, 
etc., que orientam a conduta individual e social. 

 A exemplo de Ramos Mejia, que estudou a 
“Neurose dos homens célebres da historia da 
argentina”, Agramonte analisa o comportamento do 
ditador à luz da bio-psicologia é mais difícil 

•  Biografia do Ditador Garcia Moreno “Havana” 

 

 de ser deformada que a verdade histórica”.   
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 Primeiro, vem á cena a genealogia de Garcia 
Moreno: o pai, despótico, analgésico, deprimido, com 
impulso de viajar; A mãe epileptóide com mania de 
flagelação e predisposição religiosa; por fim a vida e 
as excentricidades dos irmãos do tirano.  Depois a 
estrutura somática, a das faces e do crânio, bem como 
a descrição de caracteres funcionais. Só então passa o 
prof. Agramonte ao estudo do temperamento e do 
caráter do ditador. Ressalta a memória magnífica, a 
capacidade de atenção, a inteligência brilhante e 
mecânica, a vontade inabalável de estudar, o gosto 
pelas ciências exatas, química experimental, línguas, 
gramática, jurisprudência; imaginação, mania de 
grandes obras materiais. Na juventude, manifesta-se o 
caráter brigão, a megalomania, a mania de flagelação, 
o sadismo físico. 

                                                              

49 

 

 

 

 

 

 

No capítulo da efetividade geral notam-se a 
ausência do sentimento de coletividade, o temor da 
intimidade, impulsividade, hipocrisia, incoerência de 
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conduta; espírito de vingança; falsificação; 
arbitrariedade; avareza; mania moralizante, etc. 

 Em Garcia Moreno, o comportamento 
religioso, que vai até o fanatismo, começa por um 
ateísmo ativo e militante, para passar a aliança com os 
jesuítas, ao uso abundante de medalhinhas dos 
santos, á consagração é N.Sra. das Mercês, ás cartas 
ao Papa, ao protesto contra a prisão de Pio IX e a 
tomada de Roma, á concordata com a Santa Sé, á 
Constituição teocrática de 69, á instituição do foro 
eclesiástico e a outros atos expressivos de seu 
intenso misticismo, que o leva a carregar uma enorme 
cruz de madeira através das ruas da capital. Em Paris 
leu três vezes a História da Igreja em 29 volumes de 
Rohrbacher, partidário da submissão do Estado ao 
pontificado. 

Quanto ao comportamento político, começa Garcia 
Moreno como demagogo, liberal, magnicida. Revela o 
seu desequilíbrio da sensibilidade moral propondo-se 
matar com suas próprias mãos o Presidente Flores, o 
caudilho liberal transformado no governante 
despótico, tão comum na América Espanhola. E 
sustenta o seu projeto na Sociedade Filo técnica com 
as doutrinas de doutores da Igreja. 

 

                                                                                       

Duas vezes tenta matar o presidente, primeiro 
escondido num saguão, de lâmina em punho, depois 
entrincheirado numa janela armado de carabina. 
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O livro de Agramonte mostra, com a evidência de 
um filme, como o revolucionarismo de Garcia se 
transforma pouco a pouco no delírio cesarista, que 
não escolhe os meios para atingir aos fins, que não 
vacila em negociar a honra e a independência 
Nacional, para conservação do mando. As cartas ao 
embaixador Trinité, em Lima são um documento 
decisivo. Nelas propõe a entrega do Equador à França, 
após um plebiscito que ele se encarregaria de fazer à 
seu modo. 

A série de crimes de Garcia Moreno, praticados 
por motivos particulares ou políticos é interminável. 
Entre os delitos comuns, vemos envenenamentos 
como o de sua esposa Rosa Ascásubi, o assassino de 
seu doméstico Salazar e o atentado, com um estilete, 
contra a vida de Virginia Klinger, esposa do ministro 
Aguirre, com a qual tivera uma discussão por ciúmes.  

Entre os crimes políticos, há numerosos 
fuzilamentos, como os do General Maldonado, dos 
doutores Viola e Borja e a matança de Janbelle, cujas 
vítimas deixam insepultas proibidas pelo bando que se 
chore por elas! 

                                                                                         

A imaginação diabólica de Garcia Moreno cria 
meios de tormento e o ditador manda suplicar muitos 
cidadãos representativos por força de razões de 
Estado ou particulares. A muitos deles submete á sua 
famosa “barra de grilos”, desterra inimigos para as 
regiões desconhecidas e desertas de Napo, e manda 
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flagelar a vários, inclusive o general negro Ayarza, 
herói nacional, amigo de Bolívar, cujos cabelos 
brancos são venerados em todo o Equador. 

*** 

 

 Mas a ditadura deixou obras materiais de vulto. O 
professor Agramonte explica ainda, de acordo com o 
seu método, essa característica do Governo de Garcia 
Moreno: 

“Assim como a simpatia consiste em conviver com 
outros, em sentir com outro e como outro, a empatia  - 
termo dos psicólogos da imaginação- assenta em viver 
“nas” coisas, em sentir-se alguém como se fora a 
própria coisa. Nesse extremo, as obras de Garcia 
Moreno _ de força e grandeza patológicas _ realizam 
uma função anímica com o seu próprio eu, do qual 
constituem a expressão material”. 

 E o genial Montalvo, o seu grande e tenaz inimigo, 
cuja campanha contra os crimes do ditador términos 
seu assassino, escreve sobre suas obras: 

 

 

“Foi um terrível demolidor da parte moral do povo, 
porém o que destruía na alma, edificava no corpo: 
caminhos dignos de uma grande nação, edifícios 
soberbos, gastos enormes em benefício de todos”.               
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                                 *** 

A história de Garcia Moreno traçada pelo eminente 
professor de Cuba é um livro precioso para os que se 
interessam para o estudo das tiranias que se instalaram na 
América em nome da Liberdade e da Justiça após a 
independência, estudo imprescindível para os que queiram 
pôr um pouco de luz no caos político em que se agitava 
todo o continente na primeira metade do séc. XIX. Aí 
temos o sábio transformando-se no caudilho ao contato do 
poder, o teólogo que se metamorfoseia  em general audaz 
e cruel e o tirano que ostenta no peito a divisa "mi poder en 
la constituicion".  

Garcia Moreno e Rodrigues Francia são tipos curiosos 
e sugestivos do "tirano sábio", ao qual a inferioridade do 
meio infunde um exagerado sentimento de auto-estimação 
, que autoriza todos os excessos, violências e delitos ante 
a impotência moral da sociedade. 

Certos episódios das revoluções americanas, como, 
aliás, de todas as revoluções, devem ser explicados á luz 
da nova Ciência psicológica. Agramonte esquematiza as 
lutas do período garciano no Equador no choque entre 
Garcia e Juan Montalvo. Põe frente á frente o déspota e o 
liberal. Um o esquizóide idealista, o moralista puro; outro, o 
esquizóide tirânico e fanático. 

E' que a história, submetida a biopsicologia, prova que 
os acontecimentos nem sempre podem ser explicados 
pelos sistemas políticos em contraposição, e que, por 
detrás desses sistemas, agitam-se muitas vezes duas 
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organizações biológicas individuais que se repelem e não 
podem coexistir. 

 

 

                                                                           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A idéia do progresso e a economia do 
latifúndio 
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Euclides da Cunha e a economia agrária feudal 
brasileira. Superestimação do fator étnico. Um quadro da 
idade média. O latifúndio , Estado dentro do Estado. O 
mestiço e a civilização européia ou branca. A mestiçagem, 
no latifúndio carece de elementos de ascensão. O branco, 
cruzando-se com o negro e o índio não transmitiu ao 
desprogresso - consciência da superioridade do homem 
sobre o meio físico - é impossível na economia de 
latifúndio. o fenômeno do cangaço, conseqüência  da 
economia agrário-feudal. 

 

 

Euclides da Cunha procurou interpretar os quadros do 
sertão através da teoria que, Na Europa e nos Estados 
Unidos, serviu durante muito tempo para emprestar ao 
preconceito de cor a aparência de um postulado científico.  

A doutrina da hierarquia das raça inferior , que se 
traduz principalmente pelo pessimismo em relação aos 
efeitos da mestiçagem, é o princípio em que ele se baseia 
para explicar o fenômeno de Canudos. 

                                                                                            
57 

 

 

Mas Euclides viu apenas uma face do problema. Ao 
estudar a situação e o destino histórico sertanejo, 
concedeu demasiada importância ao problema étnico. Não 
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compreendeu a primordial influência agrário-feudal na 
formação da sociedade sertaneja. 

Impressionou, sobretudo , o confuso espetáculo racial. 
Só muito de passagem é que ele se reporta ás relações 
feudais da produção que dominam a economia nordestina. 
Nota num dos primeiros capítulos de seu livro, que os 
fazendeiros do sertão vivem geralmente afastado do seu 
domínio. "Herdaram velho vício histórico  - diz ele. Como 
os opulentos seismeiros da colônia, usufruem 
parasitariamente as rendas das terras dilatadas, sem 
divisas fixas.Os vaqueiros são lhes servos submissos. 
Graças a um contrato pelo qual percebem certa 
percentagem dos produtos , ali ficam, anônimos - 
nascendo, vivendo e morrendo na mesma quadra de terra 
- perdidos nos arrastadores e mucambos; e cuidando a 
vida inteira, fielmente , os rebanhos que lhes não 
pertencem". 

Aí temos, levemente esboçado um quadro expressivo 
de Idade Média, em que a fisionomia feudal do nosso 
remoto hinterland ressalta em suas linhas fundamentais. 

O sertão e o latifúndio. È a grande propriedade 
agrária, onde a escravidão, foi abolida, mas as condições 
econômicas persistem exigindo a fixação do trabalhador ao  
solo. E a servidão, conseqüência lógica do latifúndio , o 
domínio feudal a se perder de vista, onde não é possível 
manter-se senão uma população de nativos chumbados á 
terra pela fatalidade econômica, pelo isolamento e a 
tradição familiar. 
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            *** 

 

No latifúndio estendendo-se dezenas e dezenas de 
léguas pelo sertão a dentro, não há nada que recorde a 
autoridade do Estado. E ao senhor feudal que incube 
distribuir a justiça, policiar seus domínios e regular o 
fornecimento de generosos aos seus trabalhadores. Ao 
transgressor de suas leis, ele aplica tranquilamente as 
penalidades de um código bárbaro, cujas gradações se 
regulam para o seu arbítrio. E é para fixar o trabalhador á 
gleba que ela lhe fornece o crédito para a aquisição de 
mercadorias, instituindo o sistema de "vales", que são a 
moeda do latifúndio. 

Para o homem do sertão, o Estado é um senhor 
longínquo, que não intervém na vida do latifúndio senão 
algumas vezes por ano. O proprietário só o conheceu , até 
hoje, através de imposições do fisco e da força eleitoral em 
que de quando em quando, tem de demonstrar seu 
incondicionalismo aos homens de poder, afim de conseguir 
um certo número de mercês que interessam á sua 
economia particular: a nomeação de criaturas suas para 
exercer a autoridade local, a eleição do filho do bacharel 
para a Câmara, quando não é ele o próprio que vem 
cumular as funções da senatoria republicana com as do 
baratonato medieval. 

                                     *** 
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Veio o império, centralizando a administração do país 
nas mãos do soberano, e se manteve intacta e autônoma a 
grande propriedade agrária. Veio a primeira república, e 
continuou intangível a herança dos sesmeiros coloniais. 
Passou a segunda república, e o feudo sertanejo 
permaneceu de pé, Estado dentro do Estado, a inutilizar 
todos os esforços sinceros ou insinceros, para criar uma 
democracia no Brasil. 

                              *** 

 

"Dentro de um ambiente urbano, industrial, dinâmico, -
diz Mariáthegui - o mestiço vence rapidamente as 
distâncias que o separam do branco, até assimilar a 
cultura ocidental, com os seus costumes, impulsos e 
conseqüências. Pode escapar-lhe, e escapa geralmente, o 
fundo complexo de crenças, mitos e sentimentos, que se 
agitam sobre as criações materiais e intelectuais da 
civilização européia ou branca; mas a mecânica e a 
disciplina desta lhe impõem automaticamente seus hábitos 
e suas concepções. Em contato com uma civilização 
maquinista, assombrosamente dotada para o domínio da 
natureza, a idéia do progresso é, por exemplo de um 
irresistível poder da sedução. Porém esse processo de 
assimilação ou incorporação só se verifica prontamente 
num meio em que atuam vigorosamente as energias da 
cultura industrial. No latifúndio feudal, no burgo retardado, 
a mestiçagem carece de elementos de ascensão. Em sua 
modorra extenuante, anulam-se as virtudes e os valores 
das raças entre mescladas; e, em troca, se impõem, 
prepotentes, as mais enervantes superstições". (1) 
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------------------------------------------------------------------------- 

(1)  "Siete Ensaios sobre a Realidade Peruana", Lima. 

 

Estas palavras se ajustam perfeitamente á realidade 
Brasileira. Cruzando-se com o negro e o índio, o branco 
não conseguiu legar ao descendente o seu estado de 
cultura. Mas não o conseguiu, digamos de passagem, 
porque o conjunto de mitos, costumes e sentimentos que 
caracterizam a civilização européia não encontrou o seu 
clima econômico no sertão. O povo que surgiu aí vive 
isolado no latifúndio, em plena economia medieval, sem o 
contato com a civilização industrial. O meio econômico em 
que ele se formou favoreceu a rotina intelectual e a 
conservação da herança espiritual de seus avós primitivos.  

A idéia do progresso é, no fundo a crença absoluta no 
trabalho humano. E a consciência da superioridade do 
homem sobre o meio físico- geográfico que o circunda e 
que limita sua atividade. 

Essa consciência só se afirma, em toda a sua 
plenitude, numa sociedade em que os meios de produção 
extremamente desenvolvidos dão ao produtor a ilusão de 
que ele é o senhor despótico dos elementos naturais, que 
se vão colocando pouco a pouco a serviço de suas 
necessidades. 

A idéia do progresso é impossível na economia do 
latifúndio, em cujos horizontes estreitos, o homem se 
paralisa, sentindo-se manietado irremediavelmente pelas 
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limitações do meio. E, quando um outro procura libertar-se 
dos laços que o prendem ao solo bracejando por fugir a 
essas limitações e por destruir a cúpula de chumbo que o 
asfixia, só encontra ao redor de si o deserto implacável. 
Incompatibilizando com o senhor, só lhe resta a fuga 
desesperada pelas veredas e os atalhos por esse deserto 
verde. 

A vida do cangaceiro exerce sobre ele grande 
fascinação. E o homem livre teve a suprema coragem de 
sobrepor-se ao meio e lançar-se a luta de extermínio 
contra seus exploradores de ontem. Acompanha-o porque 
não tem outro caminho a seguir. E segue esse caminho 
como se serve á guerra religiosa ou a guerra civil. 
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Capitães da Indústria 

 

  

 Importância histórica a dos grandes feitos 
comerciais e industriais. Um velho equívoco da ciência 
histórica. A história não é uma sucessão de estadistas 
e guerreiros mais ou menos afortunados. As "Docas 
de Santos", do Sr. Helio Lobo. Mauá e o sentido de sua 
grande vida. Imaginação para inovar e energia para 
realizar. Os aventureiros do gênero e pequenos 
ganhadores comodistas. Os capitães da indústria 
modelam as nações, impondo-lhes seus grandes 
problemas. 

 

 

                                           

A história industrial do Brasil ainda não foi escrita. 
Certamente inúmeros autores brasileiros se têm ocupado 
de alguns aspectos interessantes e expressivos da nossa 
vida econômica, dos primórdios de nossa existência 
colonial até os nossos dias. Mas ainda estão por fazer uma 
tentativa de encadear num trabalho único e os grandes 
feitos industriais e comerciais, as grandes iniciativas que 
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marcaram as etapas do nosso desenvolvimento 
econômico, bem como a evolução da nossa legislação 
nesse terreno. 

                          

Máo grado a nova orientação pedagógica fugindo 
á superestimação do fator político nos envolver da 
sociedade e trazendo em último plano o vasto mundo 
de fenômenos econômicos e biológicos que formam a 
trama fundamental da vida dos povos, seu caráter, 
suas tendências e seu destino, a ciência histórica 
ainda não logrou libertar-se totalmente do seu velho 
equívoco, que procura o arbítrio nos seus homens 
políticos que dominam a existência das nações e a 
explicação e o sentido da sua atuação no concerto 
universal. Contribui para isso em todos os nossos dias 
a existência de regimes ditatoriais consubstanciando 
num chefe único, por um milagre de auto-sugestão 
coletiva com interesses das classes e da 
comunidade nacional. É claro que os ditadores 
desse tipo, atribuindo as prerrogativas do rei de 
direito divino, depositários dos desígnios de Deus 
á frente das nações, são simples instrumentos de 
desígnios dos povos, servindo-lhes aos desejos 
conscientes e inconscientes, a um complexo de 
interesses materiais que manipulam sua conduta 
política aparentemente livre e soberana...Em todo 
o caso, o que, em última analise devemos concluir, 
é que a exacerbação é da mística nacional 
devolveu a história ao velho leito em que sempre 
ocorreu, ressaltando-lhes os aspectos heróicos, o 
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brilho exterior dos ruidosos feitos políticos bem 
como o esplendor das vitórias militares, como se a 
vida dos povos que se afirmaram e fortaleceram sobre 
a terra se resumisse numa sucessão de estadistas e 
guerreiros mais ou menos afortunados. 

                            *** 

Essas considerações vem a propósito de um livro do 
Sr,Helio Lobo. (1). O ilustre acadêmico é um velho amante 
dos arquivos a esse pesquisador incansável dos 
documentos antigos devemos tudo o que sabemos sobre 
os antecedentes diplomáticos da guerra contra o ditador do 
Paraguai, através de um volume em que não se poupou 
espaço para a transcrição de valiosa correspondência 
diplomática, quase toda absolutamente inédita. 

O novo livro do Sr. Hélio Lobo é também uma 
interessante obra histórica. Mas, desta vez, o escritor não 
faz história política e, nos oferece nada menos de 700 
páginas sobre uma companhia industrial, as Docas dos 
Santos, suas origens, lutas e realizações. Por que 
escolheu o Sr. Hélio Lobo as Docas de Santos para objeto 
de seu longo estudo? É ele mesmo que nos vai responder 
ás primeiras páginas do seu grosso volume: 

“Quando São Paulo mal era o que veio a ser depois, 
três homens lhe anteviram os destinos, fazendo sua 
ligação com o mundo. 

------------------------------------------- 

(1) “Docas de Santos”. 
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Irineu Evangelista de Souza construiu a São Paulo 
Railway, vencendo a serra. Candido Gaffré e Eduardo P. 
Guinle completaram a obra, fazendo o porto. 

 “E a história desse porto que se lê adiante. Tendo tido 
a ocasião de conhecê-la, chegou o abaixo assinado é a 
conclusão de que a companhia Docas de Santos merecia 
estudo explosivo geral”.  

 Animou-se o autor a enfrentar o trabalho, “porque a 
vida da Companhia é, um pouco, a de outras empresas 
portuárias e de estradas de ferro, pelo paralelo que se 
estabelecia; e também o problema da iniciativa e o capital 
empregados entre nós em serviços de utilidade pública. 
Como se sabe, os planos, a organização,o dinheiro, a 
direção técnica e administrativa, tudo em Santos é 
brasileiro.” 

 “Docas de Santos é, pois, uma preciosa contribuição á 
história das nossas grandes realizações industriais. Num 
país em que não há sequer estatísticas sérias sobre as 
atividades da indústria, como confessam as próprias 
publicações oficiais, a iniciativa do Sr. Helio Lobo é digna 
do maior encorajamento. Há muito deixamos de ser o “país 
essencialmente agrícola, do velho chavão parlamentar. ‘E 
o tempo de reconstruir as lutas dos pioneiros e render aos 
homens que lançaram os baldrames do edifício industrial 
de que hoje se orgulha o Brasil a justiça que só os 
tribunais da história, com a serenidade de seus juízos, 
podem desinteressadamente distribuir.       
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 Não é no minuto histórico em que eles atuaram, 
agredidos pelos concorrentes apaixonados ou assediados 
pela incompreensão do meio que ultrapassaram como o 
seu descortino e a sua audaciosa visão do futuro, que 
podemos julgar os capitães de indústria. Nesse ambiente 
estreito, envenenado pela poeira das batalhas, é difícil 
decidir com acerto e sentenciar com justiça. Os pequenos 
defeitos e as pequenas fraquezas do homem, as questões 
meramente pessoais do amor próprio ferido, deformam-se 
aos nossos olhos demasiado próximos do espetáculo. E’ 
fácil as multidões admirar e aplaudir os gênios de guerra 
no painel das batalhas, nas exaltações da coragem 
chispante e impulsiva.  Mas como é difícil reavivar na face 
do pioneiro os traços do herói, quando lhe falta o cenário 
ensolarado dos combates e toda ação se desenvolve num 
palco obscuro em que não há lugar para os grandes lances 
da tragédia e tão somente para o trabalho lento e seguro, 
paciente e construtor, em que todas as energias se 
concentram em prodígios de audácia criadora, mas sem o 
fulgor dos feitos espetaculares! 

 É assim que a história nos revela hoje a verdadeira 
fisionomia de Mauá e o sentido de sua grande vida, que 
não se pode capitular entre a dos simples caçadores de 
fortuna. Mauá provou-nos que não é o espírito de lucro o 
único fanal dos pioneiros, tão humanos como qualquer um 
dos mortais, capaz de todos os heroísmos e todos os 
sacrifícios na sua mística dominadora. 

Próprios dos homens de gênio é essa atração pelo 
desconhecido e esse gosto pela peleja, na sua primitiva 
brutalidade e na sua pureza instintiva. E esse duplo 
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sentido da vida que lhe dá imaginação para inovar e 
fortaleza para realizar, esmagando quaisquer obstáculos 
na sua invencível obstinação. 

No fundo, são esses capitães da indústria que 
modelam as nações, criam uma fórmula de atividade e 
impõe-lhes os seus grandes problemas. Não vemos 
porque se ouvissem os seus feitos, reservando-lhes o 
plano secundário na história dos povos. Ninguém poderá 
confundir esses aventureiros de gênio, que arriscam vida, 
saúde e fortuna pela realização problemática de seus 
sonhos de civilização e de progresso, com essas miríades 
de pequenos ganhadores comodistas, sem alma e sem 
bravura moral, que aproveitam a rota batida. 

O trabalho do Sr. Helio Lobo visa ressaltar essas 
verdades e merece, sem dúvida, o apreço de todos os que 
se interessam por um dos capítulos mais interessantes da 
história dos nossos grandes feitos industriais. (1). 

 

 

(1) Estava já publicado este estudo quando veio á luz a 
esplêndida obra de Roberto Simonsen: “História do 
Brasil”. 

                  

 

 

 O Brasil e a luta pelas matérias primas 
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I- A Carta de 10 de novembro e a nossa política 
internacional. O Brasil e o triângulo teuto ítalo-
japonês. Três grandes nações que nos devem 
servir de exemplo: Alemanha, Itália e Japão. Os 
“haves”, países ricos em matérias primas e os 
“have not’s” que delas carecem. Um balanço 
das necessidades dos Estados fortes e nas 
possibilidades do Brasil. Quais estes países que 
cobiçariam os nossos mananciais? O 
depoimento das cifras. 

 

Logo que se divulgou no estrangeiro a notícia 
da outorga de uma Constituição ao Brasil, a 
imprensa dos países ditatoriais queimou 
girândolas em torno do Estado forte que surgia. 
Previam os jornalistas italianos e alemães que 
uma nova era se ia fatalmente inaugurar para a 
política internacional latino-americana, com o 
nosso país afastado de nossa tradicional linha 
de conduta em face aos Estados Unidos. 
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O regime que adotáramos – imaginavam os 
comentadores apressados – outra coisa não era 
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que uma simples adaptação dos sistemas 
totalitários. Isolando-se na América, que 
Roosevelt se esforça por conservar dentro dos 
princípios democráticos, o Brasil se tornaria por 
certo um magnífico ponto de apoio da política 
fascista no continente, aproximando-se 
naturalmente do Triângulo teuto-ítalo-japonês. 

 Conhecidos, porém, os detalhes da 
Constituição de 10 de novembro, arrefeceu o 
entusiasmo do primeiro momento. E não se 
fizeram esperar declarações peremptórias do 
Presidente Getulio Vargas no sentido de 
reafirmar a nossa velha e indestrutível amizade 
com os Estados Unidos. 

 

                                  *** 

 

A Alemanha, a Itália e o Japão são três grandes 
nações cujos feitos devem ser postos 
constantemente diante dos nossos olhos, como 
exemplo. 

 Fato expressivo é - diga-se de passagem, a 
absoluta diversidade das raças que povoam 
esses três países, provando que, é sem dúvida, 
exagerada a importância conferida ultimamente 
ao fator racial na civilização. O que a história 
nos ensina é que, há menos de meio século, era 
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o japonês considerado em todo o ocidente uma 
raça inferior. Nem por isso, a literatura pseudo 
científica dos discípulos de Gobineau logrou 
evitar que os nipões, nada possuindo-se de 
arianos, se adaptassem quase de súbito, como 
que por milagre, ao progresso ocidental, 
apropriando-se  de todas as grandes conquistas 
dos homens brancos, realizando 
vertiginosamente a industrialização do seu país 
e colocando-se entre as quatro ou as cinco 
maiores potencias militares do mundo. 

 Mostrou-nos já o senhor José Jobim, 
incontestavelmente a maior autoridade  que 
possuímos em assuntos orientais e um dos 
grandes entusiastas da obra de reconstrução 
nacional dos japoneses, como em algumas 
décadas o povo de um pequenino arquipélago 
perdido no extremo oriente e cobiçado pelo 
imperialismo internacional atingiu um dos graus 
mais elevados da civilização, abreviando, 
graças á energia e ao patriotismo de seus 
homens de governo e de seus homens de 
governo de suas classes dominantes, o seu 
desenvolvimento econômico. 

 Quanto á Alemanha, diremos tudo 
recordando que a obra de seus homens de 
Estado, do período bismarckeano, serviu de 
padrão ao dos apóstolos da ocidentalização do 
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velho império japonês. (1) A Europa viu surgir 
ao norte, na última metade do século passado, 
uma grande e poderosa Confederação, em que 
se congregavam numerosos estados dos mais 
variados tipos, com os costumes e as tradições 
mais diversas, todos, porém, animados de um 
sentido nacional comum , mais forte que as 
suas rivalidades e que os apetites das potências 
vizinhas. 

(1) Ito, o grande reformador trouxe da Alemanha de 
Bismarck as idéias centrais de seu plano de 
reorganização política do Japão. Ver “Histoire Du 
Japon”, do Dr. Hebert H. Gowen, Ed.Payot, Paris, 
1933. 

 

Desde então o novo império pesou sempre na 
balança da política européia como grande 
potência, resultando inúteis os esforços que se 
fizeram em Versalhes para impedir-lhe o 
ressurgimento. 

  A epopéia da unidade italiana é de ontem e 
a Itália, que durante séculos serviu de pasto á 
rapina internacional, escarnecida e humilhada pelos 
fortes, tornou-se, do ponto de vista econômico, 
político e militar, um dos países mais respeitados 
do mundo.  

 Cada um desses povos têm seus próprios 
problemas e trataram de aplicar-lhes soluções 
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locais, muito embora procurando aproveitar  com 
inteligência e bom senso o fruto da experiência 
alheia. 

      È isso, exatamente isso o que devemos fazer. 

Aos que nos pretendem impor os figurinos alemão e 
italiano, respondamos com o próprio exemplo da 
Alemanha e da Itália, que sentindo as suas próprias 
necessidades, edificaram por si mesmos os seus 
regimes. 

 A carta de 10 de novembro foi, por certo, um 
grande passo para a adaptação das nossas 
instituições á nossa realidade econômica e política. 

                                                                   80 

 

 

 Felizmente, nem o Brasil procura no fascismo a 
solução para os seus problemas particularíssimos, 
nem germinou jamais no cérebro dos nossos 
homens de Estado a idéia insensata de modificar a 
política de franco entendimento com o governo de 
Washington, a qual assenta suas mais profundas 
raízes em interesses vitais para o nosso país. Para 
que nos convençamos do acerto dessa política de 
franco entendimento com o governo de 
Washington, a qual assenta suas mais profundas 
raízes em interesses vitais para o nosso país. Para 
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que nos convençamos do acerto dessa política, 
basta estudarmos, através dos dados estatísticos, a 
posição do Brasil em face do mais agudo problema 
econômico dos nossos dias: a distribuição mundial 
das matérias primas. 

 Um famoso colaborador de Wilson, disse certe 
vez que o equilíbrio econômico do mundo não 
poderá manter-se sem que os “haves”, países ricos 
em matérias primas, permitam a exploração de 
seus recursos pelos “have-not’s”. (1) 

 Acompanhemos pois, pacientemente o esforço 
das grandes nações para assegurar-se o domínio 
das fontes de materiais que lhes garantam o 
abastecimento de suas indústrias fundamentais, as 
quais evoluem aceleradamente, adaptando-se á 
economia de guerra. 

 Demos um balanço nas nossas possibilidades 
econômicas, e nas necessidades dos Estados fortes,  

 

----------------------------------------------------------
(1) Coronel Edward House, artigo no “Liberty”, de 
setembro de 1935 

 

Entregues a uma concorrência desesperada em trono da 
obtenção das matérias primas. Vejamos quais os países 
que devem cobiçar os nossos mananciais, procuremos 
indagar de seus métodos de ação. 
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 Em várias passagens da exposição que se segue, as 
cifras tomam, sem dúvida o lugar de honra. Infelizmente 
para o seu Leitor, não houve remédio senão convocá-las a 
prestar o seu depoimento sereno e irretorquível. 

 Poder-se-ia ainda censurar um certo abuso nas 
citações. Não vejo como justificar a censura num trabalho 
do gênero deste, em que se deve reunir sempre o máximo 
de documentação possível, renunciando a quaisquer 
argumentos menos objetivos. 
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 II - A distribuição territorial do mundo.  
 
Versalhes acentuou o desequilíbrio. Áreas e 
populações dos maiores países do mundo. 
Distribuição dos recursos naturais entre os “big-
four”: Estados Unidos, o império Britânico, a França 
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e a Rússia. A preocupação da autarquia e o 
abandono definitivo do livre cambio, após a guerra. 
A última depressão fortaleceu a tendência para a 
“self- sufficiency”. A Europa comercia na paz como 
se estivesse em guerra. A autarquia não é um 
privilégio dos países ditatoriais. As matérias primas 
e os gêneros alimentícios constituem, cada vez 
mais, o nervo da guerra moderna.        
 
 
 No último quartel do Século XIX, completou-se a  
distribuição  territorial do mundo. Mas as grandes 
potências lutaram ferozmente por uma redistribuição 
de colônias. Dessa luta surgiu a grande guerra de 
1914. Como é sabido, a Alemanha, o principal país 
entre os “have not’s”, de acordo com os seus 
aliados, procurou conquistar um “lugar ao sol”, 
através da redistribuição colonial, mas a derrota 
privou-a mesmo dos territórios que já conquistara.  
 
 
 
 
Os vencedores, principalmente a Grã-Bretanha e a 
França, ficaram, ás expensas dos vencidos, 
possuindo mais colônias do que antes da guerra. 
Em resumo, o Tratado de Versalhes deu em 
resultado uma distribuição de colônias ainda menos 
equilibrada que a anterior. O quadro seguinte 
mostra as áreas territoriais e as populações dos 
maiores países do mundo: 
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   Assim o império Britânico representa pouco mais da 
quarta parte da área e da população mundiais. Se for 
juntar á França, os Estados Unidos e a União Soviética ao 
Império Britânico , essas quatro potências  ocuparão, 
então cerca de 60% da área mundial e 44% da sua 
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população. Comparadas com elas, a Alemanha, a Itália, e 
o Japão possuirão, entre si, apenas 1% da área mundial, 
com 10,60% de sua população. O Reich, grande potencia 
industrial, aparece com um território minúsculo de 471.000 
quilômetros. 

 

                                         *** 

 

 Se a distribuição dos territórios coloniais entre as 
potências é assim desigual, vejamos agora a dos recursos 
naturais. 

     Os Estados Unidos são os maiores possuidores, 
produtores e consumidores de minerais do mundo. 

Produzem praticamente todos os minerais importantes: 
carvão, petróleo, ferro, cobre, chumbo, zinco, fosfato, etc. 
Produzem aproximadamente a metade da produção 
material do algodão, mais da metade da do milho, 35% do 
trigo. Vem a seguir o Império Britânico com quase um 
quarto da produção mundial do carvão, 20% do cobre, 
65% do ouro, 38% do chumbo, 27% do zinco, 45% do 
estanho, 87% do níquel 35 % do manganês, 35 % do 
cromo, 83 % do tungstênio, 88 % do abesto, 65 % da 
borracha, 49  %  da lã, 22 % do trigo, 20 % dos óleos 
vegetais, 55 %  do  cacau,. 25 % da copra etc, etc. A 
frança, que não é tão rica quanto os Estados Unidos e a 
Grã-Bretanha, produz 32 % do ferro mundial, 21 % da 
potassa, 47 % de fosfato, etc. Nesse particular, é das 
melhores a situação da Rússia a maior produtora de 

55 
 



platina. Produz 52 % do manganês consumido no mundo, 
75 % do linho, 36 % do cânhamo, etc. Essas cifras bastam 
para demonstrar que os chamados “big-four” controlam a 
produção mundial dos minerais, das fibras, dos cereais e 
outras principais  

 Uma das razões por que se agravou o problema das 
materiais está na fato da Grande Guerra haver modificado  
profundamente as relações econômicas internacionais do 
mundo. Embora distribuídos de maneira arbitraria e parcial 
os recursos naturais e as colônias, poderia o problema das 
matérias primas não ter alcançado a acuidade de hoje, se 
ainda continuassem a ser aplicados, como regra geral no 
comércio, os princípios do “laissez faire et laissez passer”, 
que tornava possível aquisição de matérias primas, sem 
maiores dificuldades, nos países produtores. Da grande 
Guerra nasceu a preocupação da autarquia, a realização 
de uma política de exagerado nacionalismo econômico, 
tendente a monopolizar os recursos próprios e os 
mercados internos. Mesmo a Grã-Bretanha, 
tradicionalmente livre cambista, não teve outra saída 
senão adotar a reclusão econômica, a “self-sufficiency”. 

 O nacionalismo levou quase todos os países a 
adotarem, depois da Grande Guerra, uma tarifa cada vez 
mais elevada para afastar dos mercados internos as 
mercadorias estrangeiras. Essa tendência se tornou mais 
forte há nove anos atrás, isto é, desde então para facilitar o 
comércio internacional. Como bem assinalou o Chanceller 
Mario de Pimentel Brandão (1) a Europa foi levada a 
comerciar em tempos normais como si encontrasse em 
guerra, a Alemanha, que perdera todas as suas colônias 
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em Versalhes, e a Itália, sem colônias produtivas, tiveram 
de recorrer á autarquia. Alegam os economistas dos 
países totalitários que se erra apontando a autarquia como 
monopólio de potencias ditatoriais do tipo da Alemanha e 
da Itália.  Exemplificam com o caso da França e da Grã-
Bretanha, que adotaram medidas semelhantes. 

Em artigo no “Foreign Affairs”, o Dr. Schacht diz que a 
percentagem das importações dos Domínios, colônias e 
protetorados britânicos que entram na Grã-Bretanha tem 
aumentado, durante os últimos vinte anos, de 31 a 40 %, e 
as exportações da Metrópole  para os países do Império 
de 41 a 49 %. 

 No caso da França, a percentagem de importações de 
suas colônias e protetorados subiu, durante os últimos dez 
annos, de 10 a 26 % e as exportações de 14 a 32 %. 

 É obvio que, concomitantemente com a política de 
blocos econômicos, de “self-sufficiency”, o livre trafico de 
matérias primas se foi tornando gradualmente impossível. 
Nota-se uma tendência marcada para impedir que 
determinados minerais sejam exportados para outros 
países.  Em relação a outras materiais primas, toda a sorte 
de restrições estão sendo criadas para a sua exportação e 
também para a sua importação, através de medidas de 
controle. 

 Chega-se agora á terceira razão da particular 
gravidade assumida pelo problema das materiais primas.  
Deixou essa questão há muito de ser meramente 
comercial para tornar-se um problema de economia de 
guerra.  Como ficou constatado na conflagração de 1914, 
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hoje o fator maquinaria tem mais importância na luta 
armada do que o fator humano. 
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Segundo Brooks Emany, em seu livro “The Stratagy of 
Raw Materials”, na 22 produtos fundamentais para a 
industria.  Em caso de guerra, os Estados Unidos, a 
Inglaterra e a URSS  precisariam obter fora de seus 
territórios  6 desses produtos, enquanto que a 
Alemanha teria de obter -lo, a Itália 15 e o Japão 14. 
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       Carvão 

1º  Estados Unidos   ....................................       34% 

2º  Grã-Bretanha      ....................................        20%  

3º   Alemanha          ....................................         12% 

          

           

        Petróleo 

1º  Estados Unidos    ....................................          59% 

2º  União soviética     .....................................         12% 

 

        

         Algodão 

 

1º   Estados Unidos    ......................................           49% 

2º    Índia                      ....................................           16% 

 

 

         Chumbo 

 

1º   Estados Unidos    ....................................    19% 

2º    Austrália               ................................      17% 
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          Fosfato 

 

1º   Estados Unidos      ..................................          29% 

2º   Tunísia                    ..................................        22% 

3º   União Soviética    ..................................            10% 

 

                                                                                    90 

 

Alumínio 

 

1º     França...........................................         42% 

2º     Estados Unidos...............................       13% 

3º      Itália..............................................        10% 

 

      

          Lã 

 

1º     Austrália   .......................................... 27% 

2º      Estados Unidos .................................  12% 
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        Ferro 

 

1º     França  ...........................................               27% 

2º     Estados Unidos   ............................                 21% 

3º     União Soviética  ............................                  18% 

 

 

         Manganês 

 

1º     União Soviética..................................         61% 

2º      Índia                  ................................         14% 

3º       Costa d’Ouro    ...............................          12% 

           

           Níquel 

 

1º      União Soviética   ..............................           28% 

 

           Cromo 

 

1º     União Soviética    ...............................           28% 
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III – A angustiosa situação da Alemanha: 
Sem colônias, em face de um mundo que marcha para 
a autarquia, enquanto cresce a população do Reich e a 
Reichswer torna-se o segundo exercito da Europa.  A 
luta, nos laboratórios, pelas matérias primas 
artificiais.- 

“You buy from us and Will buy from you, and only so 
much”.  Goebbeles prepara o espirito do povo para os 
grandes sacrifícios.  A “ buna”, borracha sintética.  
Tecidos de celulose, Gasolina e Querosene de “turfa”. 
“A honra e a liberdade valem mais que a manteiga e o 
pão”. 

Redução do stock alimentício.  O controle nazi 
econômica. O circulo vicioso da economia alemã. Os 
interesses do Reith na Espanha.  A Alemanha e as 
nossa minas de ferro. 

  

Sem colônias, onde pode a Alemanha encontrar as 
materiais primas e os produtos alimentícios de que 
necessita para viver?  Sua população aumenta dia a dia.  
O Governo institui, a exemplo de que foi feito na Itália, 
prêmios para os casamentos, desenvolvendo uma ativa 
enérgica campanha contra o “Birth contro”, e o Exercito 
Alemão  já é hoje novamente o maior da Europa, depois do 
das Rússia.  Sem colônias, com o mundo inteiro a 
caminhar, a passos largos, para a autarquia, que é em 
resumo, um regime econômico de guerra, como pode a 
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Alemanha alimentar sua população, suas industriais, e 
equipar seu Exercito, sua Marinha e sua Aviação? 

 

 “Dentro de quatro anos, deve a Alemanha encontrar-
se completamente independente do mundo exterior para 
os materiais que possivelmente poderá produzir o gênio 
alemão, pela sua química e indústria, assim como pelas 
suas minas e minerais”, declarou o chanceler Hitler ao 
proclamar a inauguração do Novo Plano Quatrienal. 

 Os livros didáticos da Alemanha explicam ás novas 
gerações que não foi o “glorioso Exercito” que perdeu a 
Guerra, mas a população faminta da retaguarda que levou 
os soldados á rendição. 

 A Guerra, a revolução, a inflação, as reparações e a 
depressão tudo isso contribuição para arrancar do 
Reichsbank suas reservas de ouro.  Dai a política do Dr. 
Schachat, que “The Economist” assim define: “You buy 
from us and  we wil buy from you, and only so much”. 

 Toda a grande máquina de propaganda do Dr. 
Goebbels está utilizando a fim de preparar o povo para os 
sacrifícios que lhe será imposto quando o Plano Quatrienal 
for vitorioso.  Segundo Dr. Walter Croll diz no “Deutsche 
Zukunft”, há ali visível deficiência de borracha, têxteis, 
petróleo e outros óleos, e metais finos, requerendo 
medidas que corrijam a situação, para só então procurar 
solver e problema das matérias primas industriais.  A fim 
de atender a essas exigências, os cientistas alemães estão 
descobrindo sucedâneos para as matérias primas 
importadas. 
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 Um processo para a produção de borracha sintética foi 
descoberto, e o novo produto – buna, chamam-no – é 
classificado como tendo sobrepujado em durabilidade a 
borracha natural, de 10% a 30%, encontrando-se já á 
venda no mercado, depois de ter sido experimentada no 
Exercito, por um preço ligeiramente mais elevado do que o 
do produto natural. 

 Por um complicado processo, declara o Dr. Sactleben, 
Diretor científico do “Deutsches Museum” de Munich, a 
madeira é submetida á ação de um forte ácido hipoclórico 
e então destilada.  Assim se lhe extrai a celulose, a qual se 
transforma em fios que se misturam com lã pura.  Falando 
no recente Congresso Nacional Socialista de Nuremberg, o 
Inspector Todt declarou, com sua autoridade de Chefe do 
Departamento Técnico do partido, que 30% das 
necessidades da indústria de lã são cobertas na Alemanha 
pó esse material. 

 Declarou recentemente o Chanceler Hitler que dentro 
alguns meses a Alemanha ficará independente da 
importação de combustível para seus motores.  Embora 
estes estejam sendo acionados, numa percentagem de 
40% com material nacional, continua o país a obrigado a 
importar cerca de 1 milhão de toneladas por ano.  A idéia 
de fabricar gasolina e querosene com turfa, que a 
Alemanha possui em quantidade, foi concebida pelo sábio 
Friedrich Bergius, químico dos Laboratórios de I. G. Dye, 
durante a guerra.  O plano, entretanto, só começou a dar 
bons frutos em 1928, com construção de uma nova e 
ampla fabrica nas proximidades das grandes turfeiras, 
perto de Leipzig.  Desde então a produção de Eluma, quer 
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é o nome porque conhecem o sucedâneo da gasolina, tem 
argumentado enormemente. 

 

Nenhum dos três produtos apontados acima servem para a 
alimentação.  E’ que, se os cientistas alemães ainda não 
conseguiram prover á falta de metais finos, como zinco, o 
estanho, o chumbo Ed níquel, muito menos puderam 
resolver o problema de barreiras alfandegárias adequadas 
á escassez de produtos alimentícios.  Explicou o Dr. 
Goebbelsque, em primeiro lugar, devem ser importadas as 
matérias primas para a indústria; então, se cobrar ouro ou 
divisas  estrangeiras, poderão ser usados para a 
importação de produtos alimentícios, tornada necessária 
pelo excesso do consumo interno sobre a produção 
interna. 

 A “Boersen Zeitung”, de Berlin, escrevendo sobre o 
plano confessa que a economia alemã não se subordina 
ás exigências da paz, por isso que se volta para a 
preparação da guerra. 

 E a frase do Ministro da Propaganda, Dr. Goebbels, 
revela a angustia da Alemanha: “A honra e a liberdade 
valem mais do que a manteiga e o pão”. 

 Produz a Alemanha apenas 50% dos produtos 
alimentícios gordurosos de que necessita.  Faz-se uma 
ampla propaganda no sentido do povo comer mais peixe, 
em virtude da escassez da carne.  Escrevendo a respeito, 
diz o “Deutsche Zukunft”:  A redução do nosso stock 
alimentício e de outras matérias deverá ser aceita pelo 
povo com calma e estoicismo”.  Ensinam os economistas 
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que o abastecimento alimentícios de um país se baseia 
não sobre a procura individual da carne, do pão, ou dos 
vegetais, porem sobre todos esses produtos reunidos.  
Quando o abastecimento de um diminuiu, segue-se 
fatalmente que a procura dos outros aumenta.  A despeito 
de todos os seus esforços, não pode ainda o Governo 
alemão modificar essa lei de economia.  Quando a carne 
de porco e de porco e de vaca se tornou recentemente 
insuficiente para o consumo, o Departamento de Controle 
da Alimentação só encontrou uma solução para o 
problema: aconselhar o povo a substituir as gorduras 
animais contidas na carne, comendo pão, açúcar e 
vegetais. 

 

 

 “Compre-me, que eu lhe comprarei”, é o lema da 
Alemanha de hoje, obrigada a negociar pelo sistema de 
trocas de mercadorias.  Talvez analisemos em outra 
ocasião os efeitos da aplicação desse sistema ao 
intercambio, comercial teuto-brasileiro.  Aqui se deve, 
entretanto, insistir na carência de matérias primas com que 
luta o III Reich, onde em 26 de janeiro do ano passado 
surgiu um decreto que obrigava todos os particulares que 
não comerciam com metais, ou não trabalham com eles, a 
colocar quaisquer stocks de platina, prata, cobre, chumbo, 
níquel, estanho ou zinco, que possuam, (foram  abertas 
pequenas exceções) á disposição do Governo.  E revela 
ainda que raríssimos dos possuidores desses metais 
recebem pelos mesmos os preços do mercado, havendo 
alguns que perdem 50% do preço original. Instaurado o 
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regime de quotas para o ferro e o aço, verifica – se que a 
indústria do rearmamento teve a preferência sobre as 
demais, seguida da de máquinas, da mineira, dos 
estaleiros naves e da dos motores. Acrescenta “The 
Economist” (1), do qual foram extraídos estes dados, que a 
indústria de construções de casas particulares mereceu 
uma quota muito baixa. E’ a economia de guerra em plena 
aplicação, o que leva “The Economist” a sustentar que o 
“Nazi control extends to al branches of economic life”. 

 

• “The Economist”, 31 de Julho de 1937.  

 A despeito da energética política da Alemanha 
orientada no sentido de obter os sucedâneos para as 
matérias primas de que necessita, ela ainda depende, por 
uma questão de vida ou morte, do mercado produtor 
estrangeiro, não apenas para as matérias primas, que 
nunca poderá obter a preço de concorrência, mas em 
conseqüência mesmo de seu lema “compre – me que eu 
lhe comprarei”, o qual si, de um lado, amplia a influencia 
comercial alemã no mundo, por outro a subordina á boa 
vontade de seus consumidores, que são também os seus 
fornecedores. E’ esse círculo vicioso que faz com que a 
posição da economia alemã se distinga, ao mesmo tempo, 
pela sua força e pela sua fraqueza. 

 A experiência tem demonstrado que os sucedâneos 
custam caro, e somente com a construção de usinas e 
fabricas para o seu petróleo e as suas indústrias 
metalúrgicas, já gastou a Alemanha um bilhão de marcos. 
“The Economist”, que é, seja dito de passagem, o órgão 
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mais autorizado da “City” tem razão ao assinalar no seu 
numero já citado que a intervenção da Alemanha “na 
Espanha pode ser ligada á sua deficiência de minerais 
estratégicos – como o ferro, a pirite, o mercúrio, o 
manganês, o fosfato, o estanho e o tungstênio – de que a 
Espanha é potencialmente uma grande produtora. Sua 
penetração econômica (da Alemanha) no Marrocos está 
sendo feita com uma energia característica. As minas de 
ferro do Riff e as menos importantes minas de chumbo das 
cercanias de Mellila estão em vias de reorganização por 
técnicos germânicos e os minerais estão sendo expedidos 
para a Alemanha”. 

 No “Correio da Manha”, de 27 de Agosto próximo 
findo, escreveu o Snr. Paulo Filho, Diretor desse jornal: “Já 
se foi o tempo em que as guerras se fazia a troco de 
ideologias. Hoje elas explodem por interesses econômicos. 
Só os líricos e que pensam, por exemplo, que a Alemanha 
e a Itália se batem na Espanha para extinguir o 
comunismo, substituindo – o pelo fascismo. Poesia. 
Sustentando as divisões do General Franco contra as 
Legiões de Azaña, o que os alemães e italianos procuram 
é o domínio do Mediterrâneo, desalojando inglês e 
franceses, dos quais acreditam tomar as colônias do norte 
-africano. Nunca foi tão feroz a corrida atrás das matérias 
prima. O Brasil as tem em quantidade.” 

 E’ interessante ressaltar também que o Chanceler 
Hitler num discurso em Wurzburgo,(1) admitiu francamente 
que a Alemanha tem profundo interesse nas minas de ferro 
da Espanha, segundo um longo despacho telegráfico do 
correspondente da “Associated Press”, em Berlim, 
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divulgado na imprensa carioca a 27 de Agosto próximo 
passado, que atribuiu ao Fuehrer a seguinte frase: “Todos 
sabem que estamos empenhados em comprar minérios de 
ferro onde quer que existam. Assim receberíamos com 
especial agrado um governo nacionalista na Hespanha, 
afim de podermos negociar com o mesmo em 
circunstancias normais”. 

• Discurso pronunciado em 27 de Julho de 1937 

 Poucos países, convém lembrar, possuem jazidas de 
ferro tão ricas como as do Brasil, o que explica sem 
duvida, o alarme causado nos Estados Unidos pela missão 
que trouxe ao Rio de Janeiro, o Snr. Gustave Schlotterer. 
Há pouco mais de um ano, na “Current History”, (1) os 
diretores da conhecida publicação norte-americana, depois 
de historiar os progressos de ordem comercial obtidos aqui 
pela Alemanha, que conseguiu sobrepujar os Estados 
Unidos como nosso principal freguês, adiantam que “o 
emissário do Reich veio ao Brasil com um plano que 
tronaria possível á Alemanha começar, desde já, a 
monopolizar grandes reservas de matérias primas 
brasileiras em vista da guerra que se aproxima. Também 
se evidencia uma determinada tentativa por parte da 
Alemanha, para ganhar o controle da produção das minas 
de ferro do Brasil.” (2). 

• “Current History”, de Agosto de 1937. 

•  A insignificante produção  de petróleo e ferro da 
Alemanha, levou – a obter a primeiro desses 
minerais da România mediante uma política 
amistosa, facilitada pela existência dentro do reino 
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“balcânico” de uma grande corrente de opinião 
antipática á França, cujo grande defensor, 
Titulesco, acabou sendo afastado depois de 
muitos anos de permanência á frente do 
Ministério do Exterior, para ceder o lugar a um 
estadista favorável á aproximação com o Reich. É 
a România um dos países europeus que mais 
produzem petróleo, mineral que levou também o 
Dr. Schacht a realizar uma viagem á Pérsia, em 
meados do ano passado. 
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O Antigo Império Colonial Alemão 
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Local Área 
por km² 

População 
Negra 

População  
Branca 
 

Togo 87.200 1.003.240 372 
Kamerum 790.000 2.540.125 1.537 
África Ocidental 
Alemã 

835.100 87.770 14.816 

Sudoeste 
Africano 
Alemão 

995.000 7.570.800 4.866 

  

 

Nova Guiné Alemã, Terra do Imperador Guilherme, 
arch.Bismarck, Ilhas Carolinas, Marshall e Marianas, Ilha 
Samoa... 

 242.476 609.200 1.278 
 2.572 37.480 500 
Território de 
Kiatchau 

552 192.000 4.470 

                       11.974.500     27.812         2.952.900                                                                              

 

 

 

Nota: - O domínio colonial Germânico surgiu e morreu no 
espaço de uma única geração. Durou apenas 25 anos. O 
comerciante Leuderitz, de Bremen, entrou na Bahia  
Walfish em 1880 e cinco anos depois fundava a primeira 
colônia alemã. A kolonial-politik deu ao Reich mais de um 
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milhão de milhas quadradas, com uma população de 
14.000.000. Até a Grande Guerra foram invertidos na 
Alemanha ultramarina 500.000 bilhões de marcos. Tudo 
isso o Reich perdeu em Versalhes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – A Itália e seu império colonial antes da 
conquista da Etiópia.  

74 
 



 

A distribuição das antigas colônias alemãs não 
aproveitou a Itália. A indústria italiana de tecidos só poderá 
reconquistar os mercados perdidos durante a aplicação 
das sacções si obtiver a matéria prima barata. O projeto 
americano de uma grande cultura algodoeira nas planícies 
de Gondar e as dificuldades que os italianos encontrarão 
para executar – o. Ou as águas do Lago Tsana fertilizam 
Gondar, deixando secas as terras do Sudão Anglo – 
Egípcio, ou a Itália não poderá explorar o ouro branco no 
norte da Abissínia. Onde os capitães para a irrigação e 
para a extração das riquezas naturais. 

Ao entrar na Grande Guerra, a Itália dispunha de um 
medíocre império colonial. Essa situação durou até a 
recente guerra de conquista da Etiópia. Em vão 
procuraram os italianos modificam – a com a sua 
intervenção na luta ao lado dos aliados. Estes faltaram, na 
hora da partilha das colônias alemães, aos compromissos 
assumidos. 

A Itália estribava suas pretensões em argumentos 
realmente impressionantes. Num país pequeno e pobre, 
habita uma população que incessantemente se multiplica, 
com uma natalidade que atinge a meio milhão de crianças 
por ano. “Salvo a vasta bacia do Pô, diz Mario Simonatti, 
bem irrigada e muito fértil, alguns belos, vales na 
Campânia napolitana e a Toscana, o resto da península é 
coberto de pequenas montanhas quase sempre 
pedregosas. O solo é geralmente ingrato. Poucos peixes 
nas costas; quase não há minas; penúria de carvão e 
ferro.”. (1). 
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• Mario Simonatti, “On prepare um crime”, Ed. “Revue 
Mondiale”, Paris. 

Georges Roux, expondo a situação angustiosa do 
país, mostra que ela não comporta senão quatro soluções: 

1º A diminuição do numero de habitantes; 

2º O escoamento do excesso pela imigração; 

3º O argumento da capacidade de absorção do país 
natal; 

4º A conquista de novos escoadouros. 

No que se refere às colônias, Roux, escrevendo antes 
da conquista da Abyssinia, expõe – nos a sua 
mediocridade. “L’Erithrée est loin ET son climat mauvais”, 
conclue esse escriptor. “Il y la Tripolitaine. De gros efforts y 
son faits. Ils Sont remarquables. Le sol serait moins 
infertile qu’on ne l’avait d’abord assure. On expérimente la 
culture de l’olivier et de l’amandier…,…On espere que 
dans quelquer annèes La Lybie pourrait absorber deux 
cent Mille émigrants de La mère patrie. Mais La pénurie 
dês financements nécessaires NE permettra pás dês 
résultats avant longtemps et encore seront – ils loin d’être 
suffisants.” (1) 

------------------------------------------------------------- 

Inúteis foram os esforços italianos para conseguir a 
participação na repartição das colônias alemãs. Orlando 
não pode demover Clemenceau de sua intransigência. O 
fato é que “a Itália saiu da Conferência da Paz sem 
colônias e sem matérias primas.” (1) 

76 
 



• George Roux, “Les Alpes ou Le Rhin?. 

 Novas perspectivas se abriram após a conquista da 
Abissínia. Mas o verdadeiro potencial econômico do ex-
império do Rei dos Reis ainda permanece em mistério . E 
não se pode afirmar que esse vasto território esteja 
realmente apto a constituir um magnífico escoadouro para 
o excesso de população da Península. Mais de 150.000 
Italianos se acham na Etiópia, vencendo, vencendo 
salários altos, na construção de estradas. Outros 600.000 
– asseguram – aguardavam ordem de embarque para a 
África em fins do ano passado. Esses trabalhadores, 
porém, ainda não podem ser considerados colonos, na 
expressão legitima do vocábulo, uma vez que a sua 
adaptação ao novo meio é um problema de solução bem 
difícil. Por enquanto, estão apenas tentando a 
indispensável preparação do país para que este possa 
receber e assimilar os futuros colonos. 

 O grande problema suscitado pela conquista da 
Abissínia é, porém, a obtenção de capitães para a 
exploração das riquezas nativas. Até Novembro de 1937, a 
Etiópia italiana só atraira algum capital estrangeiro para as 
minas de ouro localizadas no Distrito de Wolliega, num 
total de 50 milhões de reichsmarks. 

 E’ certo que Mussolini se mostra disposto a envidar 
um esforço formidável para arrancar do novo império 
italiano as matérias primas de que necessita. O orçamento 
ordinário do Reino para o ano fiscal de 1937 – 38 
apresentam um déficit de mais de três bilhões de liras, 
mas, acrescentadas as previstas com a Etiópia, deverá 
atingir o déficit a quatro bilhões. Desta vultosa soma, um 
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bilhão serão invertidos em rodovias e aproximadamente 
dois bilhões no desenvolvimento agrícola e na extração de 
recursos naturais. 

 As maiores dificuldades na obtenção de capitães 
decorrem da própria essência, do regime totalitário. Ernst 
Wiese, no numero de Dezembro do Travel, salienta que a 
colonização da nova possessão italiana não obedecerá 
aos moldes clássicos, pois a iniciativa pessoal terá pouco 
que fazer, uma vez que o governo colocou toda a região 
sob o seu controle direto, não havendo lugar para os 
aventureiros independentes que até agora construíram os 
grandes impérios coloniais. 

 A indústria de tecidos emprega como se sabe 50 % do 
operariado italiano. As sanções quase eliminaram os 
produtos peninsulares de algodão dos mercados mundiais. 
Mas a Itália precisa alimentar os seus 6.000.000 de fusos e 
só terá elementos para reconquistar a posição perdida se 
conseguir matéria prima abundante e barata. 

 As plantações italianas de algodão só surgirão, 
entretanto, nas planícies de Guindar, na Abissínia, quando 
for solucionado o velho problema da irrigação dessa região 
com as águas do Lago Tsana, as mesmas que fertilizam o 
Sudão Anglo – Egípcio. E’ natural que a Inglaterra 
considere vital para a sua indústria de tecelagem os vastos 
algodoais sudaneses, que lhe permitem tratar com altivez 
os exportadores americanos do ouro branco. Não há como 
fugir ás pontas do dilema: “Ou as planícies de Guindar 
ficam secas, ou o Sudão se esteriliza outra vez.” (1) 

• Anton Zischka “A Guerra pelo Algodão”. 
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A bandeira italiana foi desfraldada sobre as vertentes 
do Nilo. Mas o Tsana continua a fertilizar o Sudão e o 
Duce fez declarações no sentido de levar em conta os 
interesses ingleses. E, para a Inglaterra, foi sem dúvida 
muito mais interessante que a Itália assumisse o controle 
da região que assistir á execução dos gigantescos planos 
americanos de irrigação de Guindar com as águas do lago 
famoso, já oficialmente aprovados pelo ultimo Negus. 

O déficit fantástico do orçamento italiano e o 
retraimento do capital estrangeiro em relação á exploração 
dos recursos naturais abissínios explicam – nos o aparente 
conformismo britânico em face da vitoriosa empresa do 
Duce. 

Onde a Itália irá buscar agora os capitães de que 
necessita para arrancar ao solo etiópico as riquezas que 
aparecem existir em seu seio? Onde os recursos para a 
fertilização das planícies do norte? 

Eis um problema difícil de resolver. 

De qualquer modo, a conquista abissínia está ainda 
longe de produzir seus frutos: escoadouro para o excesso 
de população na metrópole e fonte de matérias primas 
indispensável á expansão econômica italiana. 

 

 

 

 

79 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – O Japão, grande potencia industrial, sem ferro, 
sem carvão e sem petróleo! 30% das importações 
japonesas representam o algodão. O que o império 
procura na Manchúria e na China do Norte. Para não 
parecer, o Japão precisa alargar cada vez mais sua zona 
de influência. Cerca de 40 países já adotaram medidas 
contra a entrada de mercadorias japonesas. Diplomacia, 
exército e política de expansão. A campanha anti-
bolchevista na China e os objetivos japoneses. 

Definir – se – á situação do Japão lembrando que a 
metade da população vive da terra – 30 milhões de 
pessoas -, onde não há terra. “A concepção geral de que o 
Japão é um país com escassez de recursos naturais não 
pode ser estritamente correta, mas é inegável que seus 
recursos são parcos comparados com os materiais 
encontrados em alguns dos principais países industriais”. 
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E’ o que se lê no capítulo consagrado ás matérias primas 
do volume editado em Londres em 1936 sob o título 
“Japonese Trade and Industry”. Acontece que as 
características topográficas impedem a extensão da área 
cultivável, e a rapidez do aumento da população a obriga a 
dedicar – se á terra em busca de produtos alimentícios. 

A grande tragédia do Japão é que ele tem de ser uma 
potencia industrial para ser uma potencia, embora as suas 
condições geológicas sejam de natureza a impossibilitar a 
existência em largas quantidades de importantes minerais 
requeridos na indústria moderna como o ferro, o carvão e o 
petróleo. Seus depósitos de ferro orçam em 90 milhões de 
toneladas, volume insignificante si se não esquecer que 
apenas uma das nossas minas – a de Sant’Anna possui 
cerca de 150 milhões. Seus depósitos de carvão são 
avaliados em 20 milhões de toneladas, e não podem, 
assim como o ferro e o petróleo, suportar uma comparação 
com os recursos de que dispõem os Estados Unidos, a 
Grã Bretanha e a França. Releva ainda notar que a 
pobreza do Japão não se confina ao petróleo, ao ferro, ao 
carvão, mas se estende a quase todos os demais minerais, 
que são ali disseminados em pequenos e diversos 
depósitos. 

Possui o Império uma adiantadíssima indústria de 
tecelagem, que em 1935 superou ao Lancashire em jardas 
tecidas. Não há, porém, algodão, o qual tem de ser 
importado, e importado em quantidades tais que fazem 
com que apenas esse produto represente 30% das 
importações do país. Foi a noticia da existência de 
condições favoráveis ao plantio do algodão no Norte da 
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China que levou o Japão a empenhar – se na atual guerra, 
assim como foi a noticia da existência  de petróleo e ferro, 
além das condições favoráveis á cultura da lã, que fez o 
Império arrostar o mundo com a invasão e a separação da 
Manchúria. Não escondem certos círculos autorizados de 
Tókio que a conquista da Manchúria foi até certo ponto um 
logro para o que pensavam encontrar no seu território 
todas ou quase todas as matérias primas que necessitam 
com maior urgência. Lembre – se que até agora, não há 
ainda 300 mil japoneses residindo no Manchuko, a 
despeito de toda a campanha feita pelo Governo de Tókio 
no sentido de aumentar a população nipônica do Império 
protegido, enquanto que somente no Brasil há certa de 180 
mil japoneses. 

Como a Alemanha, precisa o Japão, para não parecer, 
de comerciar, alargando cada vez mais suas zonas de 
influencia. O sistema de trocas de mercadorias á base de 
acordos de marcos compensados, que aparentemente 
tamanhas vantagens vai trazendo ao III Reich, mas que já 
começa a apresentar seu lado menos risonho por isso que, 
exatamente por se tratar de trocas, depende muito da boa 
vontade do estrangeiro, impede que a Alemanha possa 
prosseguir normalmente na sua política de conquistas de 
novos mercados. Pois bem, contra a entrada de 
mercadorias japonesas, já adotaram medidas cerca de 
quarenta países, o que torna ainda mais difícil de 
solucionar normalmente o problema da expansão 
comercial do Império, que depende, como foi dito, 
sobretudo do seu comércio. 
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Em poucos países do mundo acha – se a diplomacia 
tão estreitamente ligada á economia como ocorre ao 
Japão. Não se erradia dizendo que o Estado Japonês – 
não apenas através da sua diplomacia, mas também por 
intermédio de suas forças armadas -, se encontra a serviço 
dessa política de expansão. O estudo da situação chinesa 
confirma essa tese. 

O Snr. Koki Hirota, hoje novamente Ministro das 
Relações Exteriores, quando, em 1935, chefiando a 
mesma pasta no Governo do Almirante Okada, impôs á 
China, da tribuna da Dieta, três reivindicações, duas das 
quais interessam a este trabalho. Uma, exigia do Marechal 
Chiang Kai Shek permitisse este que tropas japonesas o 
auxiliassem, dentro do território chinês. Recusou – se 
firmemente o Generalíssimo da Republica a atender a 
essa reivindicação, alegando não apenas que não sentia 
necessário o auxilio nipônico para combater o comunismo 
na China, contra o qual mantinha , havia vários anos, uns 
Exercitam especializado, cujo comando assumira 
pessoalmente por mais de uma vez, - como ainda que a 
recusa da oferta de auxilio se impunha por ser a China um 
país soberano. A atitude do Marechal Chiang Kai Shek foi 
ditada pelo temor de ver as suas tropas nipônicas dentro 
do território de seu país. Sabia que se elas encontrassem 
um pretexto para penetrar a China dali nunca mais saíram. 
A opinião publica no Japão começou a ser então 
intensamente trabalhada no sentido de admitir que o 
Governo do Marechal Chiang Kai Shek, que degolava 
comunistas em série e na via publica, estava em mãos de 
Moscou. 
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A outra reivindicação do Snr. Koki Hirota consistia em 
obrigar o Governo da China a intimar a população a 
abandonar o “boycott” contra os produtos japoneses, 
“boycott” esse originado da intervenção das tropas do 
Império em 1931 – 32. Como tivera de recusar firmemente 
a outra sugestão anterior de Tokio, quis o Marechal Chiang 
Kai Shek demonstrar ao Snr. Koki Hirota sua boa vontade, 
e expediu ordens rigorosas a seus auxiliares no sentido de 
ser abafada, mesmo com violência, qualquer manifestação 
anti – nipônica na China. Estabeleceu para isso a censura 
á imprensa, dissolveu sociedades patrióticas, prendeu 
escritores e políticos, chegou mesmo metralhar estudantes 
nacionalistas em Pequim. 

Tudo isso foi inútil. Os japoneses desembarcaram 
suas tropas na China e iniciaram a luta. Os exercito 
marcham sobre Nanquim com a missão de extinguir o 
comunismo, e os diplomatas pregam a necessidade de um 
governo forte e responsável que assegure a paz e a ordem 
na China. Mas, por uma feliz coincidência, o Japão vai 
banindo inexploravelmente a influencia das demais 
potências no território chinês, onde procura encontrar á 
solução dos seus mais angustiosos problemas – matérias 
primas para as suas indústrias e mercados para os seus 
produtos. 
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VI – A imensas possibilidades econômicas do Brasil. 
Uma de nossas montanhas contém mais ferro que toda a 
Europa reunida. Reservas de cromo, níquel, pirite, 
chumbo, manganês e cobre. Jazidas carboníferas com o 
potencial de cinco milhões de toneladas. As nossas 
florestas cobrem uma área superior a quatro milhões e 
meio de quilômetros quadrados. Onde o problema da 
floresta tem mais importância que o da agricultura. O 
balanço de nossas possibilidades num relatório do Sr. 
Fernand Maurette. A Argentina poderia alimentar 150 
milhões de habitantes, a Rússia 220, os Estados Unidos 
500, e o Brasil 900. O professor Vavilov e as nossas 
matérias primas vegetais. 

Segundo uma publicação do Serviço Comercial do 
Ministério das Relações Exteriores, “o ferro é encontrado 
em certos Estados do Brasil em condições muito 
favoráveis á sua exploração”, particularmente em Minas 
Gerais, onde o minério se encontra disseminado por cinco 
grandes montanhas. “Apenas uma dessas montanhas 
contem mais ferro do que todas a Europa reunida, superior 
não apenas quanto á sua extensão e capacidade, mas á 
riqueza de seu minério” (1) 

Produz também o Brasil, entre os minerais principais, 
o cromo, o níquel, a pirite, o rutilo, o zircônio, o chumbo, o 
manganês, o asbesto, a mica, o cobre, etc. E quanto ao 
carvão que possuímos as jazidas nacionais são estimadas 
em 5 milhões de toneladas, segundo o Dr. Euzébio de 
Oliveira (2).  O melhor elogio de sua aplicabilidade 
encontra-se no aumento de sua produção que em 1935 já 
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assinalava a percentagem de 101 % sobre a de 1930. E é 
sabido que a Alemanha consome nas suas usinas um 
carvão inferior ao nosso, por isso prefere exportar o melhor 
tipo a fim de obter as divisas estrangeiras de que 
necessita. 

• “Brasil 1937”, edição inglesa. 

• “Fontes de Energia do Brasil”. 

“Os grandes centros industriais estão seriamente 
preocupados com o problema das materiais primas 
vegetais, que já começam a escassear em determinadas 
das regiões”, informa a publicação oficial “Brasil 1937”, 
acrescentando que “as florestas brasileiras cobrem uma 
área de mais de 4.500.000 quilômetros quadrados, dentro 
dos trópicos”. O professor Nicolas Vavilov, das 
Universidades de Moscou e de Cornell, autoridade mundial 
em questões de economia agrária, referindo – se á 
vegetação brasileira, quando se sua recente visita ao Rio 
de Janeiro, afirmou: “A Riqueza florestal do Brasil é, em 
quantidade a qualidade, insuperável, e pode – se dizer que 
aqui o problema da floresta tem mais importância do que o 
da agricultura”. Um quarto das espécies de vegetais no 
mundo podem ser encontradas neste país. 

O Snr. Fernand Maurette, que visitou o Brasil a convite 
do Itamaraty, escreveu um relatório para a coleção 
“Estudos e Documentos” do Bureau Internacional do 
Trabalho da Liga das Nações, no qual ocupa o cargo de 
vice – diretor. (1). Lê – se no capitulo relativo ás nossas 
possibilidades: “Os brasileiros gostam de recordar que seu 
país ocupa um vigésimo da superfície da terra; que só ele 
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cobre uma extensão superior á dois outros maiores 
Estados latino – americanos, a Argentina e o México, 
acrescentados dos territórios da França, da Espanha, da 
Alemanha, da Polônia, da Grã – Bretanha, e da Itália, além 
da mãe pátria, Portugal. Se juntar que o Brasil se prolonga 
sobre mais de 40 grãos de latitude, desde a zona tropical 
até á temperada; que ele possui todos os climas do mundo 
– salvo o polar -, sob a sua forma marítima e sob sua 
forma continental; que enfim, no seu território, que não 
pode ser comparado no mundo senão á União Soviética, e 
os E. Unidos, a Austrália, e o Canadá, o Brasil tem muito 
menos desertos que cada uma dessas cinco potências; 
então é que se compreendem as possibilidades infinitas, 
quanto á qualidade e á variedade, da produção brasileira á 
base vegetal e animal.” E acrescenta o Snr. Maurity: “Não 
somente figuram nas possibilidades vegetais e animais do 
Brasil, ao lado de produtos alimentícios, várias matérias 
primas, sobretudo as têxteis – algodão, lã, fibras diversas e 
as oleaginosas; mas este país é dotado ainda de 
numerosos recursos minerais. Sua riqueza em produtos 
minerais de luxo, o ouro e pedras preciosas, contará talvez 
pouco, dentro de alguns anos, em face de sua produção 
de minerais uteis.” 

(1)”Quelques aspects sociaux da développement 
present e futur de l’economie brésilienne”, Fernand 
Maurette. 

No capitulo O Povoamento de seu relatório, lembra o 
Snr. Maurette, que “segundo Fischer, enquanto que a 
Argentina poderia alimentar 150 milhões de habitantes 
(tem atualmente 14), a União Soviética, os Estados Unidos 
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500 (tem 125), o Brasil, que conta com 42 milhões de 
habitantes, poderia alimentar 900, seja 21 vezes mais”. 

Estuda a seguir o Snr. Maurette a agricultura 
brasileira, dizendo que “a produção agrícola permanecerá 
por muito tempo, senão para sempre, a produção principal 
do Brasil, país que possui cerca de 2% da população do 
globo. Ora si produz apenas 1,2% da produção do trigo, já 
fornece 4% do algodão (e sua produção aumenta tanto 
absoluta como relativamente cada ano), 4,5% do milho e 
do tabaco, 6% do açúcar de cana (e pode – se dizer do 
açúcar o que se disse do algodão), 15% do cacau, 55% do 
café e 60% do mate produzido no mundo”. 

Acompanhemos ainda o notável relatório do Snr. 
Maurette: “Entre esses produtos, há os que são 
inteiramente ou principalmente reservados ao consumo 
interno, como o milho, o trigo, o arroz, no momento a maior 
parte do mate, do algodão e do açúcar. O Brasil 
ambiciona, porém, tornar – se um grande exportador 
desses últimos produtos: já, em relação ao algodão, conta 
com sexto lugar na produção mundial, depois dos Estados 
Unidos, a Índia, a União Soviética, a China e o Egito 
(convém lembrar que em 1937 espera – se alcance o 
Brasil a produção da China, ficando assim em quarto lugar 
e, quanto ao açúcar, no quinto, depois da Índia, Cuba, as 
Ilhas Neerlandesas e as Filipinas). De outro lado, já 
mantêm uma grande produção agrícola de exportação: 
café, cacau, bananas, tabaco. No café, cuja cultura foi o 
maior problema da economia brasileira durante os 
quarenta últimos anos, sabe – se que o Brasil mantém, 
com grande superioridade,  o primeiro lugar na produção 
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mundial. No cacau, vem imediatamente em  segundo 
depois da Costa d’ Ouro e antes da Nigéria. Nas laranjas, 
ocupa o quarto lugar, depois dos Estados Unidos, da 
Espanha e da Itália, e parece em condições de alcançar 
rapidamente o primeiro. Na banana, só o sobrepujou as 
Canárias e sobre passa a Guatemala.  Afinal, no fumo o 
Brasil só tem dois concorrentes cuja produção é maior do 
que a sua: a Índia e os Estados Unidos. 

O Estudo do Snr. Maurette confirma que o nosso solo 
se presta á policultura. E a opinião do professor Vavilov 
nos dá como um país privilegiado em matéria de florestas. 
Tanto nos é possível transplantar com proveito culturas 
estrangeiras, como explorar a riqueza florestal com que a 
natureza nos presenteou. Se acrescentarmos os produtos 
alimentícios que estamos em condições de cultivar ás 
matérias primas vegetais que possuímos, assim como ás 
matérias primas animais de fácil incentivo, graças ás 
condições favoráveis existentes, - e si somarmos a tudo 
isso as matérias primas minerais enumeradas 
anteriormente, chegaremos a uma única conclusão: 

O Brasil é um dos países potencialmente mais ricos do 
mundo, e para as suas imensas possibilidades voltar – se 
– ao sempre os olhos das potencias interessadas em 
alargar as suas zonas de influencia sobre fontes de 
matérias primas e gêneros alimentícios. 
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VII – A política internacional do Brasil e a 
distribuição das matérias primas.  

A única orientação compatível com os nossos 
interesses: colaboração, cada vez maior, com os Estados 
Unidos. A atitude do Itamaraty. O destino dos povos 
fracos, ricos em matérias primas. Queiramos ou não, a 
sorte da America latina está ligada á Doutrina de Monroe. 

Da exposição ampla e meticulosa que acabamos de 
fazer, sobre distribuição das matérias primas no mundo 
contemporâneo e os esforços desenvolvidos por grandes 
potencias para obter – as onde quer que se encontrem, 
podemos tirar, sem duvida, algumas conclusões de 
inegável importância para o destino de um país como o 
nosso, que, potencialmente, é um dos mais ricos do 
universo. 

Ressalta, em primeiro lugar, que do Tratado de 
Versalhes, resultou uma distribuição de colônias ainda 
menos equilibradas que a de antes da Guerra Mundial. 
Assim é que a Alemanha, cujo incoercível progresso 
industrial (1) consome quantidades verdadeiramente 
fantásticas de matérias primas, ficou reduzida a um 
território de 471.000 k.q., que não lhe pode fornecer, 
excetuando o carvão, nenhuma das matérias primas, 
essenciais. A onda de nacionalismo econômico que 
invadiu o mundo levou o Reich á política dos acordos bi – 
laterais, mas o abastecimento das indústrias alemães no 
futuro constitui, para os governantes nazistas, um 
problema insolúvel nos quadros da situação criada pelas 
conseqüências da Guerra. 
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• O volume da produção industrial de 1928 a 36 
aumentou de 106%. 

Em segundo lugar, a possibilidade de conseguir 
regular fornecimento de matérias primas pelos países que 
as produzem torna – se dia a dia mais problemática, em 
virtude da extraordinária transformação sofrida após a 
Guerra pelas relações mercantis entre os povos, com o 
abandono definitivo da liberdade de comércio. A onda de 
nacionalismo econômico que invadiu o mundo criou, em 
cada país, sérios embaraços á livre utilização dos recursos 
naturais. 

Convém salientar ainda que um dos mais poderosos 
fatores da critica situação em que se encontra o mercado 
das matérias primas, é que o mundo de nossos dias teme 
a guerra e trabalha com a atenção voltada para ela. Todas 
as atividades humanas tendem a entrosar – se no sistema 
da defesa nacional, isto é, na economia de guerra. A 
obtenção de ferro, petróleo, carvão, algodão, alumínio, 
manganês e gêneros alimentícios não é hoje um problema 
apenas dos indústrias e comerciantes, mas dos Estados-
Maiores. 

De qualquer modo, porém, o lugar do Brasil é entre os 
países que, ricos em matérias primas, não terão 
necessidade de lançar mão das nossas num dilema de 
vida ou morte. Estados Unidos, Inglaterra e França são 
grandes “haves”, na pitoresca expressão do Coronel 
House. Alemanha, Itália e Japão, são os grandes “have – 
nots”. Não é, certamente, por simples coincidência que os 
três primeiros são países democráticos e os três últimos 
ditatoriais. “Demonstrou a experiência – disse o Sr. 
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Federzoni por ocasião de sua visita ao Brasil – que a 
democracia é um luxo de países ricos, e a Itália, país 
pobre, de há muito constatou a impossibilidade de permitir 
– se esse luxo”. 

 A questão das matérias primas não apresenta na 
America a gravidade que reveste na Europa. A America 
Latina não está a braços com os problemas típicos da 
super  industrialização. Os Estados Unidos dispõem de 
recursos naturais como nenhum outro país do mundo. 
Considerado na sua acuidade atual, o problema das 
matérias primas não existe neste hemisfério. As 
necessidades que impõem soluções drásticas em países 
que adotaram a ditadura como forma permanente de 
governo, não as sentimos realmente entre nós. 

Há pouco anunciaram alguns jornais europeus que o 
Brasil ia aderir ao chamado “Pacto contra o Bolchevismo”. 
Passaríamos, pois a girar na orbita das três grandes 
ditaduras: Alemanha, Itália e Japão. As primeiras noticias 
sobre o novo regime daqui enviadas contribuíram para 
alimentar lá fora esse boato inconsistente. Mas o Brasil 
não tardou a demonstrar que saberia reagir com eficiência 
contra as investidas do comunismo desagregador sem 
desprezar as suas tradições democráticas e sem perder a 
rota segura de sua histórica política internacional: 
cooperação com os Estados Unidos. 

É que não esqueceria o Itamaraty que foi a ação 
decisiva do governo de Washington que nos livrou, certa 
vez de uma guerra com a Republica Argentina, nem que a 
nova concepção da Doutrina de Monroe supre até certo 
ponto as deficiências da nossa defesa militar. 
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Não se deve ainda olvidar que a balança comercial 
entre os dois países nos é favorável, e o mercado norte-
americano constituem para nossa exportação o mais 
importante e o mais promissor de todos os mercados. 

Felizmente os nossos homens de governo têm 
imprimido ultimamente á nossa conduta internacional a 
única orientação compatível com os nossos verdadeiros 
interesses. 

Ainda recentemente o Secretário de Estado Cordell 
Hull divulgou uma declaração de princípios definindo a 
posição de Washington em face dos grandes problemas 
internacionais, e o Itamaraty não hesitou em subscrevel – 
a integralmente. No discurso que pronunciou no Jockey-
Club nos primeiros dias de Agosto do ano passado, num 
banquete oferecido ao Professor André Siegfried, definiu o 
Sr. Pimentel Brandão de maneira incisiva a atitude do 
Brasil, inquieto com as violações dos tratados que ocorrem 
diariamente na Europa, onde quase já não há mais lugar 
para a observância do Direito das Gentes. Salientou o 
Chanceler que, nesta hora, cumpre – nos reforçar a nossa 
amizade com os Estados Unidos. 

Também os resultados colhidos pela Missão Sousa 
Costa em Washington vieram robustecer a tese da 
necessidade de uma aproximação cada vez mais estreita 
com a Grande Republica do Norte, onde já o Sr. José 
Carlos de Macedo Soares fora recebido com excepcionais 
mostras de distinção e simpatia. 

Um dos maiores internacionalistas do mundo, o 
Professor Kikomatsu Kamikawava, da Universidade 

93 
 



Imperial de Tókio, mostra, em artigo recente, (1) que “as 
atividades imperialistas das grandes potencias terão de 
expandir – se no ultra-mar, até onde não existem terras e 
povos que ainda se não tornaram capitalistas e 
nacionalistas”. Fora dai – para ele – só resta o apelo aos 
próprios recursos, á economia autárquica. 

• Artigo no “Contemporary Japan” de junho de 
1937. 

O certo é que, em conseqüência da corrida 
desesperada das grandes potencias para a obtenção das 
fontes de matérias primas, os povos fracos, que não 
organizarem sobre sólidos alicerces a sua emancipação 
econômica, utilizando as suas riquezas naturais através de 
uma industrialização crescente, estão condenados a 
desaparecer do conserto das nações livres. Não seriam as 
belas teorias jurídicas que nos haveriam de salvar si não 
interessasse aos Estados Unidos a nossa independência e 
si a Doutrina de Monroe não fosse a expressão de uma 
fatalidade imposta á União Americana desde o seu 
primeiro dia de existência livre. 

Em face dessa dura realidade, só há, para o Brasil, 
uma política internacional consentânea com os seus 
interesses vitais – a colaboração com os Estados Unidos. 
Só dos Estados Unidos poderemos esperar – uma vez que 
seus interesses coincidem com os nossos – os recursos e 
a assistência de que necessitarmos para lançar os 
fundamentos da nossa independência econômica. 

Mao grado a nossa herança espiritual européia, na prática 
nada temos a ver, diretamente, com os problemas que 
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assoberbam as ditaduras na Europa e o Japão na Ásia. 
Mas a sorte dos Estados Unidos, esta nos interessa 
visceralmente. Queiramos ou não, o destino da América 
Latina está ligado á Doutrina. 
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DOUTORES NUM PAÍS DE ANALFABETOS 

 

Os jornais acabam de publicar uma noticia 
impressionante: um grupo de alunas do Instituto de 
Educação resolveu renunciar ao direito, que lhe foi 
reconhecido pela Câmara Municipal, de furtar – se ás 
exigências de lei para alcançar o titulo de professora. O 
fato é novo e expressivo nestes tempos que correm. 
Demonstra, na sua auspiciosa significação, que nem tudo 
se perdeu sob a onda de imoralidade que ameaça o ensino 
no Brasil. 
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 Essas moças pobres, que se recusam a usar de um 
direito plenamente assegurado desejosas de aprender e 
não de conquistar de qualquer modo a formatura almejada, 
estão se sacrificando pela regeneração dos nossos 
costumes escolares e oferecendo um grande exemplo á 
sua geração. 

 Pode ser que a lição contagie os numerosos 
estudantes honestos asfixiados sob a atmosfera de 
relaxamento e licença que cerca o ensino no Brasil. Talvez 
ainda venhamos a assistir ao magnífico espetáculos da 
reação desses jovens contra as enganosas facilidades do 
nosso regime escolar, que não fazem apenas ignorantes 
mas péssimos caracteres, deformados, na adolescência, 
pela pratica dos mais vergonhosos recursos e expedientes. 
Essa perversão nos bancos da escola é o aspecto sem 
duvida mais doloroso da situação criada para o ensino em 
nosso país. 

Um dos grandes erros em que incorrem as autoridades 
federais do ensino é preocupar – se tão somente com as 
escolas secundarias e superiores. A verdade é que, de um 
jovem que faz um mau curso primário, não se pode 
esperar que faça um bom curso secundário e superior. O 
estudo pressupõe disciplina intelectual e esforço honesto 
para aprender, coisa que deve ser incutida no espírito do 
aluno desde os primeiros anos da vida escolar, menos, 
infinitamente menos pela adoção deste ou daquele método 
pedagógico que pela severidade dos costumes escolares. 

 Sempre pensei que, antes de cogitar de novas 
universidades, o governo deveria ensinar os brasileiros a 
ler, escrever e contar, numa campanha sistemática e 
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inteligente. E não se diga que a Constituição reservou aos 
Estados ministrar o ensino das primeiras letras. Não há leis 
que impeçam ao poder central de espalhar o alfabeto, e, 
se as houvesse, deveriam ser tranqüilamente 
desrespeitadas. Além do mais, os convênios entre a União 
e os Estados dariam a solução normal ao problema. 

 Há Estados que não podem desenvolver o ensino 
primário por falta de recursos e devem ser considerados 
incapazes de cumprir a tarefa sagrada de que a 
Constituição lhes incumbe. O Ministério da Educação 
mandaria estudar o seu aparelhamento escolar e 
preencheria as falhas que nele encontrasse. Nenhuma 
unidade federativa se recusaria a reconhecer os benefícios 
de semelhante intromissão nos seus negócios internos. 

 Mais ainda: a Cruzada Nacional de Educação, dirigida 
pelo Sr. Gustavo Armbrust, aí está perfeitamente 
organizada, contando já com serviços tão grandes ao 
Brasil que ninguém lhe negará capacidade e idoneidade 
para constituir o núcleo de uma organização de difusão do 
ensino primário sustentada e dirigida pelo Ministério da 
Educação. A experiência por ela acumulada facilitaria 
imensamente a tarefa. 

 O mal dos ministros, mesmo dos que são cultos e 
inteligentes como Sr. Capanema, é que vivem rodeados de 
técnicos, geralmente técnicos improvisados, aliás, trazidos 
para os cargos pela mão dos políticos. Esses técnicos de 
meia tigela alimentam – se, moram e vestem – se á custa 
da criação de problemas cada vez mais complexos, que 
exigem a intervenção de sua meia sciencia. E é próprio 
dos técnicos ver tudo através do prisma de sua 
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especialidade o que reduz de muito o seu horizonte visual. 
O ministro se vê emaranhado num cipoal de systemas, 
doutrinas, métodos, etc., que lhe impedem de ver a 
realidade mesma como ella é, na sua simplicidade, sem as 
etiquetas de nomes difíceis que os expertos espertíssimos 
colocam sobre cada um de seus aspectos. 

 O ensino no Brasil durante os últimos dez annos está 
cheio de tertemaníacos, de “profiteurs” da “Idea nova” 
sentindo uma repulsa instintiva por todos aqueles que 
fazem este raciocínio singelo: num país em que a enorme 
maioria da população é de analfabetos não tem o governo 
o direito de gastar dinheiro com experiências pedagógicas 
pomposas nas capitães, quando na própria metrópole não 
há escolas em numero suficiente para as crianças em 
edade de aprender! 

Quanto á criação de novas universidades, nem se fala! E’ 
revoltante que trinta milhões de brasileiros estejam 
trabalhando no sertão sem escolas para sustentar com os 
seus impostos novas fabricas de doutores. 

 Antigamente não havia no Brasil uma única 
universidade. Havia tão somente escolas superiores 
isoladas em algumas grandes cidades do país com 
autonomia administrativa e didática. Até agora tudo o que 
se fez em matéria universitária foi importar um imponente 
vocábulo para legitimar custoso Aparelho burocrático 
parasitando sobre o ensino superior, que continua tão 
ineficiente e desorganizado como antes. 

 Com efeito, ninguém ignora que tudo o que há de 
sério em nossas faculdades é obra de professores 
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isolados, que nada tem a ver com a pomposa organização 
universitária traçada no papel e nas folhas de vencimentos. 

 E, se aqui na capital da Republica as coisas tão nesse 
pé, imaginem os leitores o que não acontecerá pelos 
Estados! Depois da epidemia de faculdades de direito, veio 
a de escolas de medicina e engenharia, isso sem falar nas 
de farmácias e odontologia que proliferavam já nas 
cidades do interior, mercadejando certificados e diplomas 
mediante anúncios nos jornais. Pois tudo isso reunido sob 
a égide do governo, com inspetor a um conto e quinhentos 
por mês, faz uma universidadezinha estadual, com o 
senhor Reitor e os senhores Diretores distribuindo 
canudos. Não farei a injustiça de negar que neste ou 
naquele Estado haja institutos superiores locais 
moralizados e eficientes. Sua criação obedeceu a 
inspiração mais elevada que a de preencher as 
formalidades imprescindíveis aos filhos-família que querem 
ser promotores de justiça, engenheiros do Estado ou 
médicos da Diretoria de Higiene. Posso, porém, contal-os 
pelos dedos da mão esquerda, em meio a essa multidão 
de escolas e universidades. 

 Estou certo, entretanto, de que as causas da 
degradação em que vai caindo o ensino superior não 
residem essencialmente nele. Está fundamentalmente no 
miserável curso secundário que se faz hoje no Brasil, 
entregue ao critério mercantil de particulares. Como 
poderemos ter bons ginásios se o espírito de lucro é que 
preside a sua criação? Como teremos bons professores 
mal pagos e sem reais garantias, sujeitos ao arbítrio do 
diretor e absorvidos pelo trabalho em mais de um 
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estabelecimento? E, por ultimo, como haverá bons 
estudantes se o próprio governo os vicia no regime da 
média e do decreto? 

 O relaxamento atingiu agora os próprios pais de 
alunos, que concorrem com os rapazes na caça 
desavergonhada aos pistolões e procuram os colégios em 
que a frouxidão das exigências é mais escandalosa. 

 A continuar assim, seria preferível, sem duvida, com 
todos os seus erros e deficiências, o velho regime dos 
preparatórios feitos em estabelecimentos oficiais. 

 O diabo é que os técnicos não querem. Se o problema 
do ensino do Brasil fosse tão simples de resolver, para que 
se reveriam os técnicos? 

 Em meio á dissolução do ensino no Brasil, o exemplo 
dessas jovens que teimam em estudar quando adquirem o 
direito de ganhar a vida sem maiores sacrifícios é um 
sintoma promissor da reação que ainda partirá um dia das 
nossas próprias classes estudantis contra o descaso dos 
poderes públicos pelo problema fundamental do Brasil. 

 Aproveitem – no, pois, não apenas os estudantes, mas 
os nossos próprios homens de governo, cuidando 
seriamente do ensino publico, sem consentir que a política, 
de um lado, e as fantasias dos técnicos, do outro, 
perturbem o esforço honesto que se deve fazer para 
ensinar o “b-a-ba” ao Brasil. (1). 
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Artigo no Diário Carioca de 21 de Março de 1937. 
 

Gil Vicente 

“E hum Gil... hum Gil... Hum Gil... 

(Que ma retentiva hei) 

Hum Gil... já não direi: 

Hum que não tem nem ceitil,  

que faz os aitos a El rei.” 

(“Auto Pastoril Português”) 

  

Vão ter inicio as comemorações do quarto centenário de 
Gil Vicente. A repercussão que aqui logrou alcançar este 
acontecimento demonstra que o Brasil não estará ausente 
das festas e solenidades com as quais se recordará a vida 
e a obra do chamado Plauto português. 

 Educados no desamor dos clássicos, os moços da 
minha geração dificilmente hão de compreender o carinho 
com que se procura cercar a memória de um dos velhos 
escritores da língua. Aliás, João Ribeiro acentua, com 
grande sabedoria, nas suas “Paginas de Estética”, que a 
boa estimação dos clássicos é o produto da madureza do 
espírito. A juventude não os ama “porque não está ainda 
desenganada de presumida ciência e maravilhas que lhe 
avultam na alma, como estranhas revelações”. 

 Em todas as línguas do mundo, os clássicos são, com 
efeito, os modelos da boa linguagem. Está claro que os 
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grandes escritores têm sempre alguma coisa de novo a 
introduzir na linguagem escrita, aproximando – a mais e 
mais do idioma falado do povo e seria estuliticie pretender 
que a boa linguagem não acompanhasse o envolver de 
todos os fenômenos. Mas é a leitura dos clássicos que lhe 
infunde a unidade e a disciplina necessárias á 
conservação da língua através do tempo, preservando – a 
da contaminação estrangeira e das deformações, nas mais 
diversas regiões do planeta. Não fosse o respeito desses 
moldes preciosos e não haveria no mundo exemplo de 
grandes povos modernos como o Brasil e os estados 
Unidos, escrevendo e falando a mesma língua em seus 
rincões mais distantes. 

 E’ se é remontado ás fontes clássicas que logramos 
descobrir a origem de inúmeros brasileirismos aparentes, 
também na antiga literatura portuguesa, e na que mais se 
aproximou do povo, como a de Gil Vicente, vamos 
encontrar os modelos da nossa literatura popular. 

 Corramos os olhos pela descrição movimentada e 
colorida que nos deixou Gil Vicente da aclamação de D. 
João III, e ressalvados os naturais arcaísmos, vejamos se 
não lembra os singelos romances dos nossos poetas e 
cantadores do Norte. 

 Essa ingênua poesia descritiva em setissílabos 
monótonos, de uma única rima fácil, podemos reconhecê-
la em inúmeras toadas sertanejas, como, aliás, acontece 
com outras composições do poeta que foi o mais popular 
dos vates portugueses do seu tempo.  Renascença em 
Portugal, sendo, ao mesmo tempo, como alguém já disse, 
fiel á Idade Média, pois o seu teatro nunca se afastou do 
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povo, cujos costumes, preconceitos e concepções 
medievais explorou. Felizmente, só quando a morte o 
colheu, iniciou o Santo Ofício em Portugal uma severa 
censura nas obras dos autores julgados imorais ou 
heréticos, e assim puderam salvar – se, em grande parte, 
as suas. 

 O país inteiro o aclamada por onde ia e as suas 
peças, graças á proteção real que o defendia dos “homens 
do bom saber”, apegados á antiguidade grega e romana, 
foram representadas em toda a parte, e até nos claustros e 
capelas. Os muros severos dos Mosteiros de Enxobregas 
e de Odivellas e os do Convento de Thomar recolheram os 
ecos de seus autos, em que nem sempre se tratava 
amavelmente o clero. Do Paço da Alcaçova ao de Santos 
e ao de Ribeira, de Abrantes a Almada, de Almerim a 
Coimbra, de Setubal á Évora, por todos esses lugares 
andou Gil Vicente, bobo-homem da corte, autor e ator ao 
mesmo tempo. 

 

 

 

                    “Quantas artes, quanta manha, 

que sabe fazer minh’ama, 

um na rua, outro na cama...” 

 

 Monologava a moça do “auto Índia”, historia da mulher 
infiel que não esperava mais o esposo perdido nos confins 
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do Oriente. E foi assim que Gil Vicente fez rir á corte com 
as suas imprevistas liberdades, as quais implicavam nas 
mais eloqüentes e expressivas criticas á sociedade do seu 
tempo. 

 Escritor do Rei, nem por isso é licito acusa-lo de 
bajulação e servilismo. Uma ou outra de suas composições 
podem revelar a intenção de pura lisonja. Gil Vicente não 
nasceu para o ofício de adulador. O que escreveu sobre a 
morte de D. Manoel não esconde uma filosofia amarga que 
nada tem de comum com os necrológios do tempo. “A terra 
por corte e hum lençol por reinado” é tudo o que resta, 
para ele, do rei celebrado, de “poderosas velas”. 

 Na “Romagem dos Agravados”, mostra – se 
irreverente com o espírito profundamente religioso da 
época e chega ao excesso de mexer com as coisas 
sagradas. E’ o violão que acaba dando os seus campos a 
um frade para que lhe faça do filho de um eclesiástico, 
uma vez que seus negócios vão de mal a pior, devido á 
animosidade do próprio Deus, que anda jogando esperar 
com ele e que 

                          “ora alaga o semeado, 

ora seca quando hi há, 

ora venta sem recado, 

ora neva e mata o gado, 

e ele tanto se lhe dá”. 

 

“Ora dá palha sem grão. 
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ora não dá grão sem palha.” 

 

 A corte da católica d. Leonor e os fraudes que a 
povoam aplaudem os diálogos movimentados e atrevidos 
de Gil Vicente, tal é a sedução do seu gênio. Nos “Autos 
das Barcas do Inferno, do Purgatório e da Gloria”, o criador 
do teatro de costumes em Portugal surge implacavelmente 
o fidalgo tirano, o frade devasso, o corregedor venal, o 
bacharel procurador cuja mulher recebe presentes, o 
avarento que para não largar o saco de ouro deixa de 
viajar para o CEO, a mulher de má vida e até o cortesão 
desonesto. Toda a sociedade portuguesa de então, nas 
suas camadas mais diversas, aparece nas cenas coloridas 
desses Autos, exibindo– se nos palcos improvisados do 
poeta e comediante famoso. 

 Dizem que Erasmo de Rotterdão aprendeu português 
para ler os autos de Gil Vicente. E eu estou certo de que 
todos os que procurem ler os seus diálogos e os seus 
“romances”, haverão de convir que o filósofo do “Elogio da 
Loucura” tinha razão. O que encanta no teatro de Gil 
Vicente é a espontaneidade ingênua, a simplicidade no 
pensamento e na forma, no interior e no exterior, no motivo 
que inspira e no estilo que veste a sua grande obra. 

 Nas letras, é preciso distinguir o estilo honesto do 
desonesto. O honesto é aquele que nunca serviria para 
encobrir ou disfarçar a pobreza das idéias do autor: é 
claro, singelo, transparente. Não ama as palavras difíceis 
ou raras nem as construções exóticas. Gil Vicente, si é 
verdadeira essa teoria do estilo, foi um escritor honesto, 
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cuja honradez, aliás, não permitiu que ele escondesse do 
seu rei, as sua corte e do seu povo os vícios e as misérias 
do seu tempo. 

 Por isso, e só por isso, seria ele credor das 
expressivas e excepcionais homenagens que Portugal e 
Brasil lhe vão render, pela passagem do seu quarto 
centenário. (1) 

 

• Artigo no Diário Carioca, de 18 de Abril de 1937. 

de Monroe, espinha dorsal do continente, e só graças 
á riqueza e ao poder da Pátria de Washington podemos 
hoje resguardar a nossa soberania dos assaltos da 
cobiça alheia.  
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