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miA ESCRIPTORA BltASILEIRA 

Atravez da Vida, Vesta, por 
D. Amelia de lj rei tas Bevilaqua 

Uma das cousas mais agradaveis, mais de
liciosas, mais encanLadoras que me Lem sido 
dado apreciar na vida é a convivencia com 
a farnil ia Clovis Bevilaqua . O ca al e duas fi
ll:as . J\la~ o casal se compõe de e sing·ularis
Slmo esp1nLo, em que o aber, a erud1ção, a 
elevação das idéas, a originalidade do pensa
menlo e enLrelaçam, se embebem se disfar
çam, se diluem, digamos a sim, Lão e ponLanea 
e tão docemenLe na modestia, a naturalidade, a 
despreLensão, a placidez da luminosa atmos
pbera moral que consLiLue a Lonalidade do ca
rac Ler do grande escriptor, e de a enhora, na 
qual a di Lincção se chama candura, a bondade 
é synonimo de delicadeza, a inLell igencia é um 
reben Lo do coração, antes de ser um presente do 
cerebro. Que dizer das duas ()Jhas, as duas 
repre enLanLes da meiguice hra ileira, senão 
que nella e requintou a uperioridade espiri
tual do pai. ? - Se houvesse verdade na de · 
cripção da família patriarchal dos velhos tempo 
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bíblicos, ess·e deveria ser o seu retrato. E' _um 
especlaculo que conforta, por s~ perceher ao 
v1vo estar o filão de nobres qualidade da raça 
longe de esgotar-se. 

To meio do mercantilismo hodierno, da gro -
seria materialistica tão endeusada de nossos 
dias, encontram- e desses oasis que aviventam 
a fé e acrysolam a esperança, a fé nos puros 
devotamento , a esperança da acquisição de 
allos ideaes. Ao vêl-os passar, na singela su
perioridade de sua pureza intima, na apagada 
attitude de si mesmos, algun incomprehentes 
dos phenomenos sociaes, produzidos sem estar
dalhaço pensam explicar o caso com uma im
ples phrase: são provincianos e nortistas ... E' 
que esses ignoram que, em todo os tempos, 
os mais ruidosos gamenhos do Rio de Janeiro 
Iôram chegados das província do norte e 
grande parte das damas, que deram ruidoso 
tom á sociedade elegante, eram Lambem genuí
nas provincianas daquellas zonas. 

! ão quero citar nomes; não devo fazel-o, 
mas garanto que a lista é longa e eu a conheço. 

Num meio social indisciplinado, ainda em 
formação, corroído por vícios alienigenos que 
lhe chegam dos quatro pontos do horizonte, 
as fina qualidade de um Clovis Bevilaqua são 
uma das causas do modo como o têm tratado 
os poderosos do dia. 

outros a quem houveram por bem incum
bir em épocas varias a feitura do Codigo Civil 
não ousaram esquecer- e da remtmeração de 
gros as sommas. Ao modesto jurista, ao pre
claro profe or do Recife ... o inverso ! 

E' que não basta ter talento e saber ! ha 
outro predicamentos que se fazem mais valer 
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em dias de agora. E é e e o motivo principal 
do"..:>ingularismo encalhe que teve o projeclo ela 
sua lawa no Senado Federal. 

Entra des ta arte na região do mytho o 
moveJ indicado recentemente como elos mais 
poderoso contra o projecto, -não con agrar 
elle a unificação do direito civil e commercial. 
Como se este piwn desiclerium doutrinaria ti 
ve e para tanto força, e como . c cs a onhada 
unidade fõ e um ponto de vi ta d flnitivamente 
vencedor. ! ão erá sem razão acreditar que, 
longe da phanLasiada aspiração, o clirciLo pri
vado tenderá, em face da a ombro a comple
xidade da vida moderna, a dif.ferenciar-se cada 
vez mais. Pondo na base o velho e classico Di
reito Civil, regulador das relaçõe aUincnLes á 
tamilia, successõe , causas e obrigações, Lerá 
de attender á multiplicidade de todos os pro· 
blemas economicos da hodierna proclttcção in
dustrial e da circulação desta, formando a im 
o Direi/o Economico-Incluslrial, ramo onde a 
que tões referentes á indusLria -florestal, 
extractiva, mineira, pecuaria, agricola, machi
niJaclw'eira e de transportes, con tituirão partes 
di tincla , e, finalmente, a entará o Direito 
Commercial, disciplinador da c peciali sima 
r elações das trocas, compras, vendas, cambias, 
etc. 

E ' e te o quadro que me parece verdadeiro, 
modificando e alargando o ele De Greef. 

Mas não devo esquecer que é dos romanca 
Atmvés da Vida e Vesla que me propuz fallar. 
O maior defeito da critica brasileira é não fazer, 
ele vez em quando, indi pen avei parada en
tr:;J.r em dias de recolhimento para novo es
tudo e completa renovação de idéas. De posse 
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os nossos mais gabados críticos de apparelhos 
gastos e imprestaveis, é para vêr a soviill:'ria 
com que se apegam a quebradas molas que 
deviam ha muito estar jogadas no canto dos 
ferros v,elhos. 

A grande transformação por que acaba ele 
passar a critica htteraria sob a direcção de G. 
Henard, Elster, P . Lacombe, B. Hanappier, 
Agache, semelhante áquella que renovou a cri
tica artística nas mão de Haddon e E. Grosse 
e a estheLica theorica nas de Lotze e Vischer, 
é C{)mo se não existisse. 

De posse de umas formulas gafadas ácerca 
de generos litterarios, romance, drama, poesia, 
esLy lo, linguagem e assumptos oongeneres, em 
se lhes deparando qualquer escriptor, atiram
lhe em cima a receita e é para notar {) arre
ganho com que blazonam : falta-lhe a imagem 
empolgante, a vibração dos tons, o empolação 
das phrases, o amavio tentad{)r das idéas e 
outras geringonças desse feitio... E com essas 
formulas negativas de uma esthetica de feira, 
de uma critica de pobretões, fabula-se do que 
se suppõe faltar nas obras dos escriptores, na 
impossibilidade de bem comprehender o que 
nellas de facto existe e deve ser estudado. 

A autora de Atravez da Vida, entre as suas 
companheiras na arte da pa}avra escripta no 
Brasil, se distingue por algumas qualidades 
assignalaveis. E' talvez aquella que guarda mais 
nítido o caracter de seu sexo, as feições da alma 
feminina . 

Se fõssem anonymos os seus contos e no
vellas, ainda assim deixariam vêr que fõram es
criptos por penna de mulher. O mesmo nã·O aoon
tece com algumas de suas collegas em lettras. 
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Sem o nome abaixo dos artigos que inserem 
no . jornaes, ou na face do livro que publi
cam, pensar- e-ía estar a lêr a prosa de certos 
blasés, infe Ladore , na hora actual, do nos o 
pequeno meio lil.terario. Mcltid a na conviven
cia espiriLual desses divagadore , acham de 
bom imitar-lhes a pose. o tics, os amaneira los, 
as phrases esteriotypas, não fallando já na assi
milação de certo numero de idéa anã , mui 
do gosto do pretensos duque da liLteral.ura 
da moda. 

Erram assim em claro a nossa pal.ricias, 
quando, con ciente ou inconscientemente, e 
deixam influir por individuo , na média, me
nos intelligentes do que ella . 

Fôra preferível que, feil.o bons estudos, 
adquirida larga in trucção, deixassem appa
recer, em suas obras, as boas qualidades de 
espírito c de coração de que são dotadas e não 
imitassem imiLadore~ de imitadores de Lerceira 
ou quarta ordem. 

Se o fizes em reappareceria em seus ar
tigos, chronicas, conLos e novella , a inceri
dade da observação, a singeleza do estylo, a 
naturalidade dos typo , a normalidade dos tbe
mas, a segurança e clareza da technica. 

Alguns desses predicado destacam-se das 
paginas de Atravez ela Viela e Vesta. 

Se é acertada, como me parece, a opinião 
de Schili mann, quando divide o romancista 
naturalistas em duas classes os physio legistas 
e os psychologos; aquelles aLtenLos aos phe
nomenos corporeos immedilamente perceptí
veis, e só dando conta dos facto espirituaes, 
pelo que revelam exteriormente; os oútros mi
miciosos analystas dos estado d'alma mai sub-
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ti ; os primeiros caracterizados por um esty lo 
vigoroso e brutal; os outro dispondo de m~.ios 
de expre são mai maleavei , mai delicado , 
ma i percucien tes; 1 e e ta di vi ão é exacta, 
a autora de Vesta, pertence á segunda categoria . 

Alravez da V ida é a historia de uma família 
de retirantes do Ceará que vem e estabelecer 
nos Milagres, sitio proximo a Olinda, em P·er
nambuco. Paulino, sua mulher Marianna, eus 
sobrinho i\Jaria da Luz, Jorge e Paulo, consti
tuem o pequeno grupo. 

A fabulação é simplíssima. 
Paulino emigrara para Pernambuco em dia 

asperos de secca, mas não era um retirante 
vulgar, tinha alguns recur os. Poz os dous so
brinhos no collegio, não fazendo o mesmo á 
obrinha. Esta, porém. dos tres, era quem de 

verdade linha a mania de e tudar. 
A paixão acirrou- e principalmente depois 

que o estouvado Jorge de cerrou perante ella um 
mappa de geographia e, com accentuada gabo
lice de menino garrulo, fez-lhe a exposição de 
cou as dos varios paizes da terra e até do 
a. lro do céo. 

Daluz é como lhe chamavam, não teve 
mais ocego; fez- e triste merencoria, ma era 
sincera em sua aspiração. 

Quando nas férias, o professor Chrysostomo 
veio dar em ca a lições aos dou rapazelhos, 
Daluz, preza aos bilros, costuras ou bordados, 
ficava desaltenta ao que fazia, seguindo attra
hicla as palavras do mestre. 

Os tio lhe ralhavam; mas era tempo per-

+ B. HanaJ!pier , 
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clido. Iinal, Paulino teve de ceder, e estava 
re olvida a entrada da mocinha para o cDlle
gio,' 'quando, por mal de peccados chega-lhe elo 

Torte um ho pede, Franci co, enviado, I or um 
parente afastado, do Ceará. 

Tiveram de crescer as despeza em ca a, 
com arranjD. varios para o recemvinclo, e foi 
indellnidarnente addiado o proj eLo ele entrada 
da ranariguiLa para o collegio. 

Hesignou- e, magoada. 
O novo ho pede era, de Lodos, mais ou l').}e

nos anli11alhiza lo, porque era on o e mordaz, 
lendo na cara o eterno orriso ardonico da 
alma gafada por impureza incuravei . 

A l\Iarianna, porém, protegia-o porque o 
gaza era de família que tinha alguma pos es 
no sertão, e a velha formulou logo o plano de 
casar com elle a sobrinha. 

Não foi di.fficil metter no accôrclo o Paulino, 
semy>re condescendente com a mnlher. A Daluz 
aborrecia deveras o candidato do tios á sua 
mão. 

Duranle dous annos e tivera em casa o 
F rancisoo, em que do Ceará o, arranjados 
pais mai lhe envias em recur o algum. 

Já aborrecia a todos, meno á indefeclivel 
Jlarianna. 

E Lavam as cou as nesle ronlo e lendiam a 
seguir curso mai intrincado e élesagradavel , 
segundo as proprias palavra ela autora, quan
do, uma occasiã,o, o Paulino entrou em ca a 
aos pulos ele contente, avisando que empregára 
o rapaz, um achado inexphcavel, um mpregão 
realm enle: - ca a, comida e com mil réis por 
mez .. . 
· Era para tomar conta da igreja dos Ingle 
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zes, uma especie de secretario. E, além disso, 
o pai desenbuchara, alli estava o vale-postal 
com dois contos de réis para descontar os adian
tamento feitos, e um bello presente de causas 
preciosas do sertão ... Renasceu a alegria nos 
dous tios de Daluz, cujo plano de casal-a com 
o Francisco, naturalmente teve de recrudescer 
com o ultimas facto . Para maior caiporismo 
da moça, o rapaz facilitou o projecto dos velhos, 
pedindo-lhes, ao partir para o Recife, onde ía 
occupar o novo emprego, solemnemente a mão 
da obrinha . 

' eguem-se a torturas desta que, além de 
tudo, amava e era amada por um amigo de 
Franci co, intelligente e esquivo e tudante. 

Os dous nunca tiveram a coragem de mani
.festar o mutuo sentimento. 

A moça, torturada, casou sempre com o 
outro. 

Escusado é dizer que foi de todo infeliz. 
Com ser um livrinho de pouco mais de cem 

paginas, Atravez da Vida contém um mundo e 
por elle se poderia reconstruir a sociedade de 
certas zonas do r o r te, e até do Brasil em geral. 
Em critica litteraria, quando ella deixa de lado 
o gasto psychologismo de Sainie Beuve, e mes
mo o esteril mecanicismo physicista de Taine e 
se penetra da vasta concepção sociologica, o 
que importa notar não é mais, como na critica 
de velho estylo, o homem atravez de suas obras, 
senão a sociedade alravez de seus livros. 

Logo nas primeiras paginas de Alravez da 
Vida, por todas as scenas que se passam na 
casa ele Paulino e 1arianna, conhece-se que se 
está em meio de uma dessas sociedades que 
têm em sciencia social a designação de COID:· 
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munanas de estado, firmadas na familia ins
lavel. · 

O alulhamenlo da casa elo bon velhos pela 
parentela, alli está; tres obrinho e mais o 
filho de um amigo meio aparentado e mai o 
pais elos sobrinhos, quando vieram assistir ao 
casamcnLo da filha. 

E ' o normal por este Brasil em fóra. 
A tendencia geral ele pór nos estudos o ra

pazes para virem a fazer carreira, o que importa 
dizer- para ser candidatos ao [unC'cional'ismo 
publico ou alguma eles as chamada pro[i sões 
libe1·aes, roubando-se, a im, o braços á pro
Os ões usuaes productora da riqueza, da opu
lcncia, força e grandeza das naçõe moderna , 
e até a mania recente ela rapariga darem- c 
ao luxo das leltras, cursando collerrios c e ,_ 
colas normacs, com prejuízo notorio das nobi
lissima funcções que deviam exclusivamente 
exercer no lar tamhem lá e nos deparam. 

O casamento de arranjo em que c não con
sulla a vontade da mulher e se di 1 õe ele seu 
destino, causa que se con egue por habiliclo o 
mach iaveli mo familiar, geilosamente urdido 
diurnamente, quando não se impõe com ,·iolen
cia, não falta alli. 

Entre o multiplos problema que devem er 
estudado em Lodo o Brasil central cbgo em 
Lodo Brasil e não só no do norte, como, talvez, 
possam su11 ôr certos phantazista , Lre c . lcs
lacam que merecem e pecial cuidado: a) o ban
ditismo, largamente espalhado, com caractere 
sociae e pcc ifi co , como na Cor ega, na Alha
nia, em varias regiões do Balkans, da A ia 
An terior, do . ahara e da Berberia: b) e . e in
gulari imo phenomeno de proselylismo reli-

2 
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gw~;o, e pecie de propheti mo predicanle, fa
naLico, combatente e aggre sivo, a que na falta 
de outro nome chamarei - Jltladclhismo, como o 
ela Africa, porque elle é uma revivencia berbere. 
devido aos portuguezes, cuja mais funda raiz 
elhnica se prende áquelle solo; ·, finalmente, c} 
e sa especie de fórma alargada da hospllalLda
de, consist nte em dar casa, conforto c gasa
lhado a velhos e nece silado , verdadeiros asy
lo · dir-se-ía, mas creado e mantido por um 
parti ular de fortuna, ou me mo em clla cúm 
auxilio de esmolas e donativos. 

Desses tre casos especiae e de singular 
ya]àr em no. sa anlhropo ociologia o ultimo se 
encontra no livro de D. Amelia: 

E ' a curiosa casa da viuva Salomão e sua 
irmãs, duas ancians, re idente em Porangaba, 
no 'eará. Davam a vlo e protecção a velhos, 
pobres e desamparados. 

Maria da Luz, acompanhada ela mãi, Linha 
uma vez feito alli un1a isita. A rapicla de cri
pr,ão elo velho casarão, da velha viuva al -
mão, sua velha irmã e elo velho Viegas, um 
macrobio de olhar petulante e farejador, com 
accenluada mania erotica, é feita em tracos sim
ples ma muito firme . Tão meno firme é o 
destaque immcdialo da multidão de velhús: 

«Üs olhos muito moços do macrobio ator
mentaram a menina, que nunca o vira mai 
impresc ionant : pareciam devorai-a fitando-a 
elo modo mais incommodo. Para livrar~se desse 
olhar impertinente, ella sahiu di farçadamente, 
deu algumas volta pela ala, indo e banar- e 
de encontro á janella que ficava perto le uma 
das portas lateraes por onde e entrava da rua 
para o alão de vi ita , ma recuou ainda mais 
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apa orada. -ma verdadeira proci ão de ,. lho 
e velha começou a pa sar pela ua frente. 
Todos tremendo da cabe a ao pés, agarrado 
aos ba Lõc que raspavam o lijollos, c dando
~ e a mão un ao outro como se quize~scm 
formar uma quadrilha carnavale~ ca d ébrio., 
lodo- acillantc a baterem com o quei\:o e a 
cabeça num tr mulo que os unia a um só laço 
de . mpathia cleclrica o velho e dirigiam 
á criança c á mãi. eslencl n lo ao mesm tempo 
toda as mãos ele carnacla , ele v ias saliente , 
a pedirem, num fremito ele piedade, na me ma 
voz, no me mo compa o, como ~ e e tive , em 
apo Lado para entoar a infinita can ão d lodo 
oc; desgraçado ! Depoi se di per aram pela 
ruas do jardim, no mesmo pa o pouco firme, 
Lodo enfileira lo emprc a e ajudarem, lemen
dD q nc a terra e abri e a cada pa . o para 
devorar os rc Lo de sa lrisl decadencia alli 
asy la da piedo amenle ... )) 

Tote- c de de já, por e le pequeno l re~lw 
que o c Lylo da e criptora, com er sempre Im
pie , mo Ira de vez em quando, tra o de 
grande vigor . cena ociae , além da já indi
cada , uperabundam no livro. 

Toda em rapidas ilhouelle . O dilaceran
tes exodo dos retirante em tempo de ecca 
no Ceará, a rome e a peste que o trucida ão 
de numero. «A villa , cidade povoad s fica
ram qna i ele crlo com o as olam nlo da fome 
c da bexiga . Os pa ageiro ancorado no I orlo 
ela Fortaleza, me mo em de embarcar, a i -
liam ao longo da praia, á caravana tristi ima 
de homen a carregarem cinco e ei adaverc 
pendurado em páos, como ·c fó em criação 
exposta á venda . 
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«Dizem que, por esse tempo, no interior, 
houve quem matasse o proprio filho, para co
mer. O que se affirma, e füi mesmo verdade, 
é que as victimas ela fome fôram innumeras. E 
o povo, completamente apavorado com os hor
rores ela secca e ela peste, fugia aos bandos, emi
grando para todos os cantos, longe e perto do 
Cearán. Scenas do Brasil real. 

O facto, muito proprio das terra como as 
nossas, dos ranchos e estalagens á beira das 
estradas- apparece-nos na cu',riosa gampeira 
do Zé AnDonio, perto de Milagres, singela mis
tura ele venda e hospedaria, onde os viandantes 
ma tutos e sertanejos descançavam, alimentavam 
a si e a seus animaes. Interes ante, nesle ponto, 
é a figura da velha Ze[inha. mulher elo Zé Anto
nio; era a medica daquelles itios . Com hervas, 
rezas e praticas supersticiosas, exercia suas fun
ccões e tirava-se das difficulclades . 

.. Scenas do viver das classes mais cultas sur
gem-nos aqui e alli. Uma dellas é a do banhos 
de mar nas bellas e afamadas praias do Carmo, 
em Olinda. 

Privo-me ele citar para não ser prolixo. 
Onde, porém, r1lravéz da Vida se destaca 

mais estimavel, é nas analyses e pinturas da 
viela psychologica de suas personagens . 

São ainda aqui pinceladas quasi sempre ra
piclas, mas firmes. A autora consegue delinear 
o caracter de Paulino, de Marianna, de Maria 
da Luz e ele Francisco sem a mais leve hesi
tação. Fal-o sem esforço, correntemente, por 
a"8im dizer, sem preoccupações el e doutrinas e 
r ebuscamenlos ele phrases . 

E' couro se tivesse sempre em mente a 
bella regra ele Steiger para o dramatista e a 
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applica~ e consci nlemenle ao romance: «~lo 
Lrar do homem o que elle me mo revelaria le 
si proprio, na realidade, por ua palaua ~ e alti
tudes . E para crcar este êr não ha mi L r senão 
do pouco da alma que lhe vem aos labio sob 
a fórma de vocahulos». 

A per onagcns no livro de D. Amclia de 
Freita Bevilaqua não e entregam a larrro 
discurso nem a violenta e c palhafato as exhi-
hirõe . · 

" Digno d nota ão, por es. a feição p~ycho
logica o intimo soffrimento de Daluz po la 
entre a , iluacão d ca ar com Franci co, d tcr
mmada esta· pela. vontade decidida do tio , 
além da obrigação que uppunlla ter ele cur·var
sc pelo muito que lhe deria, c ao amor que 
lhe despertara o moço e Ludantc frequenlador 
ela casa. O curtos encontro do dou , a ti
midez de ambo , o mal entendido que entre 
ell es c e tabelecera, a cena lo ca. amenlo 
com o outro a allribulaçõe da joyen spo. a 
dian te da realidade do caracter do homem com 
quem despo, ara- devas o, jogador ébrio 
são de igual de taque. 

E ' preci o lêl-a por inteiro. Eu por mim 
repetirei aqui dou reduzido ~ trecho~ , que acla
rando o interior da alma da protagoni ta do 
livro, dão a amostra do c ~ tylo la , criplora 
nos seus momento mai Ielize . 

A soffrcdora, orno de razão, perdera a paz, 
o doce conforto do omno c tornou- e madru
gadora. Ei aqui um bcllo quadrinho de gc
~ero: (( empre que acordava era muito pal
heta e a. cabrunhacla . Toda a noite dormia mal, 
o somno fugia-lhe da palpcbra . a, . ombru 
mai funebres vinham envolvel-a. Via o tio Pau-
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Lino e a Lia Marianna muito velhos, sacrifican
do-se por ella e se enLresLecia profundamente. 
Certa manhã, quando fóra abrir a sala de vi
sitas, avistára no jardim o tio Paulino ·.ozinho; 
entrando no quarto do casal, encontrou ador
mecida a tia l\llarianna; uma curva suavíssima 
vincava-lhe os labios ligeir amente entreabertos; 
as mãos enlanguecidas cruzadas n.o peito, da
vam-lhe o aspecto de santa. Estava divina assim 
nessa posição descuidada como se estivesse 
morta, descançando para sempre no seu ultimo 
somno . O sol muito radioso cahia em cheio 
sobre o seu rosto que se embranquecia naquella 
hora como uma estatua de marmore. Devia ter 
sido realmente muito hella a tia Marianna ! 
l.Jm sentimento de ternura muito grande apo
derou-se della, e baixando um pouco o pos
ligo da janella para sornJJrear .o quarto, dei
xou docemen te a tia, sem ter coragem de 
despertai-a>>. 

Ia talvez, ou melhor, ia por certo abrir-lhe 
o coração é pedir conforto para sua magua e 
remedio para o seu destino . Como todos os 
que são creados Ióra das casas de seus pais, 
sob o mando de parentes ou de estranhos, a 
beiJa sertaneja era tímida, cheia de reservas 
c acanhamentos . O faclo é ma is generalizado 
no Brasil real do que geralmente pódem pen
sar os que andam de qua Lro o u cinco annos a 
es ta parte arran jando um Brasil de phantasia, 
capaz de embasbacar Doumers e Ferreros, 
mon tar exposições e abrir empres timos sobre 
empreslimos ... 

O pervertido Francisco esLava no leito da 
morte, após a ultima canalhada que praticara 
e da qual sahiu gr avemen te ferido. Sentindo-se 
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no · ullimos Lran e , pediu que lhe deixa em 
fallar com a mulher: 

«Quando ella entrou no quarto, Lodo abai
xaram a cabeça commo ido. e ajoelharam. 
O cabello farto dessa mimo a vi ão se nca
racolavam negligentemente, uns p ]Qs hombro , 
outros pela co ta e a fronte, na d ordem de 
quem se levanta do Jeito. O ro lo d licaclo, de 
feiçõe correctas, muito branco e mpalledecido 
ao clarão dubio e vacillante da lamparina, que 
se conservava muito fra a para não incommo
dar o doente, fazia pensar no nJ'o da Guarda . 
. ua propria figura, tremula como o raio da 
luz, deslizando na triste penumbra do q uarlo, 
fazia lambem lembrar c sa pintura de b lleza 
ideal, a que o pincel elos O'randc mestres uni
camente tem o podei de lar vida que de -
lumbram o no so olhos x la iado de con tem
plai-as, CQmo c admira. sem a verdadeira r a
liclade, tão uavcmenle dôce é a en ação que 
deixam á impre. são da vis ta . 

«O doente olhou-a um in Lantc . . \ pupillas 
embaciada ful guraram de repent , afogan lo
se na~ JaoTima que de ciam p la face , e a 
falia e arra lando nternccida gaguejou baixo: 
Adeus, ~laria da I uz, pcrdóa .. . Ella c. lend n
lhc a mão ilcncio a, e cnliu que, u1 c mo !e
fronte ele. ~ C Lorpor de mor t não poderia ah. o
lu lamente perclôm· a affronla que acabava de 
receber . . ão odiava, ap na cll deixara cl 
exi lir complctamenle no in limo de en . êr, e 
não . en tia mai por c ~ a crea lnra moribunda 
senão desprezo c desgo ~ to. Por ic;~o nüo o 
abraçou . O mis ro, Lodo r es friado, no ullimo 
declínio da vida. olhou-a ainda uma 'ez. quiz 
fallar, a voz não teve mai éco, ' elle, \'Oltado 
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inteiramente para ella, entregou-se a doloroso 
espasmo da morLe, chorando como se ainda 
implorasse perdão» . 

Em synthese : Atravez da Vida é um romance 
bem feito, bem archiLectado, contendo bons 
traço de nossos costume , bellos quadros de 
genero, curiosas nota psychologicas. 

Vesta vai pelo mesmo caminho e theor , sendo 
apena mais r eduzida e menos abundante nas 
informações sociaes . 

O drama psychologico é, porém, mais am
plo e mais fundo. 

O enredo é demasiado singelo, póde-se dizer 
que e resume nas scenas do violento ciume que 
V esla (Veronica era o eu verdadeiro nome) 
tinha do marido- Ewerton . Para quem atra
vez do livro, afém ela obra de arte e da natureza 
do talento do escripLor, procura Lomar a tem
peratura da atmosphera social, Ves ta não é, 
como se poderia suppôr, de todo muda. 

Dois phenomenos imporLanLissimos em nosso 
meio eslão alli para er e tudados. Refiro-me 
ao caso da sorte dos immigranLes portuguezes 
para o Brasil, especialmente do norLe a datar 
da segunda metade do seculo XIX. Cada vez 
mais reduzidos são ell es, com excepção, por
ventura, dos que vão para Belem e Manáos . 
Refiro-me ainda a esses movimentos r evolto os, 
de accen Lua das manifestações de bané:li lismo, 
que devastaram nomeadamente o famoso p -
riodo regencial e ainda hoje se reproduzem. 

JusLino, pai de Veronica, foi um immigran te 
porluguez que principiara a vida no Brasil como 
caixeiro em Caxias, no Maranhão, ao tempo da 
monstruosa revolla dos Balaios. A autora não 
, e propoz a seguir o immigrado atravez dos aza-
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res de de lino. Ainda a sim fal-o peregrinar pelo 
_\Iaranhão Amazona e P rnambuco, cmpre 
cheio ele trabalho de canceira , a despender es
forço , a luctar, alé conseguir pequena fortuna. 

A pha c mai cruel de cu viver foi a que 
pa sou em a.·ia . O Balaio imaeliram bru -
camenlc a cidade, cnLregan lo- c a toda ca la de 
violcncias e d gradaçõe . O patrão com a fa
mília furrira alla noile, deixando no alropello 
o pcq ucno por i uguez adormecido num canto da 
casa . lli ozinho de perlou a. sombrado com 
o barulho horroro o que faziam o~ inYasores 
na. ruas, assallando a ca ~ a , ele pedaçan lo o 
que cnconlra\'am. Com a maiorc di fficuldade 
cmL cguiu c capar . 

O men in o immigrante achou- c m m io ele 
uma dcs~a .. ombrias 6po a ele lr mcndo , a sa
nhamenlo desordeiros a qu damos o pompo o 
nom ele rel)o luções libemes. A phasc r gcncial, 
já o disse, foi, como e abc clema. iaclo f rtil em 
aventura elo g-enero. 

Uma pbilo. ophia ba tarda c in pla ele no sa 
hislorin co luma ele inchar a bo hccha. e fallar 
de -~ a truculenta época em e Lylo de lyrica effu
sõc : grande c fecundo tempo ele obcrbas vir
tude ... . Tml t'al o. E' um c trihilho que e vai 
repelindo sem xame, c cu m . mo já o tenho 
fe ito, por aca o, alguma v z. _\la o tudo elo 
facto pro a o onlrario. Foi tempo em que o 
elemento. Jvao·en ou harbaros, JUC rc1 ou. am 
no fu nd o clhnico ele nossa nac ionalidn I , vie
ram livr 'mente á lona alçaram o collo pro
duzi i'am a anarchia . a de. or len1 . ponlanea. 

O ban liti . mo proliferou, expandindo- e nas 
scena. mai . n gra . Roubo , moi' li ci ni s, a -
a. inalo c palharam- e por toda a parte. 
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Sei de casos do Pará, Maranhão, Ceará, 
Pernambuco, Alagôas, Sergipe, Bahia, Provín
cia elo Rio, ouvidos em tempo, ela bocca ele pes
soas insuspeiLas, de arripiar as peLrea entra
nhas do Pão de Assucar. 

O mesmo foi por Lodo esse Bra il em fóra. 
Nem essas Lrageelias ele horror elevem ser mys
Lerio para quem quizer estudar as chronicas 
desse horripilante perioelo ele nove annos em 
que não se sabe o que mais esconjurar, se o 
desassombro com que se moviam os bandidos, 
se a mão forte que lhes davam o politiqueiros 
do tempo, se a inercia dos Governos. Para cima 
ele quarenta dessas grosseirissimas erupções de 
torpezas e crueldades assolaram o paiz de norL~ 
a sul. Como preludio elo selvatico lrama, quB 
entrou largamente pelo segundo reinado a den
tro, logo em 1831, dá-se a sedição de Julho 
no Rio de Janeiro; um motim no th eaLro S. Pe
dro; a sedição ele tropas na ilha das Cobras. 
Hompem sedições e movimentos revoltosos no 
Pará, Maranhão, Ceará, Parahyba, Pernam
buco, Alagôas, Bahia, Espírito Santo e Santa 
CaLharina. Em 1832, rebentam os motins de 3 e 
17 de Abril no Rio de Janeiro. Sedições mili
tares surgem na comarca do Rio NegrD (Ama
zonas) e Pernambuco. Começa a monstruosa 
Cabanada, que só terminará nesta província e 
regiões circumvisinh as em 1835. Em 1833, além 
dos manejos dos Caramurús, desencadeiam-se 
sedições em Minas, MaUo Grosso, Pará, Ceará 
e Bahia. Em 1834, a C abanada e Lá no apogeu; 
multiplicam-se graves motins no Pará e MaLLo 
Urosso. 

Em 1835 sobrevêm novos e terríveis motins 
no Pará e Pemambuco ; grave e symptomatica 
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in urrcição cl newos na Bahia, d •sot·den. em 
.\lina . 

Começa a famigerada r 'oluçüo do R.io Gran
de do ul (Farrapos) que Lerá de durar alé 1 44. 

Em l830. o Pará o·eme obre a JH'C são da 
mai. ncgrcg::tda cl locla. s as manifc laçõe 
ela in~ ania politiqueira -a infame \linagmdct, 
na qua l o 1 mcnlo lapuio alçou o eoll o, lripu
diando sobre a vida e a propri dacl alheia. ;\ p
pare em moi ins na Bahia c rgip ; conlinúa 
o Rio Grande ob a bcllcza · da fi'armpuda. 
que c prolrahcm pelo anno eguinlc~, como 
já e adverliu. Em 1837- palenl ia- c a e tu
pi da , abinada bahiana que invad o ann 
guinle largamente. Em 1 é a vez da ultra
indigna Balaiada, no Iaranh 'i o regiões pro
ximas, não faltando iá no all nlados conlra os 
Pre idenle do Pialll1y e Rio ,rande c.lo :\orle 
r ela ecl i ão m Vi lla Franca. 

Em Ü339 c 110, pro gucm Fw'l'apos no Rio 
Grande c Holuios no i\laranhão. 

Foi enlr as tropelia cle~ lc. ullimo que se 
achou o pai ele 1 esta no a. sallo lomacla ele 
Caxia . ... 

ó o mais l viano e pirilo de lurbulcncia 
parlidaria e a occulla propensão para praticar 
aclo. d igual . clvageria. poderá lcnlar de co
brir a mai. le\'e sombra de allas nobre a pi
rar,ões, de b llo c granclio os icleac. m lodos 
e e movimcnlo · immcn. amcn lc anarch icos, 
in pirado 1 ela ambição, pelo. muos inslinclos 
deprcdador das ma a inculla d eu cri-
mino os palrõc o e peculador ela polilica 
alimen taria. Para e formar pallic.la idéa da 
g ro . e1ra rueldnde repro luzi da em dias 
prox1mo m Canudo e no Hio Grande do ul 
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por occas1ao da revolução dos Mamgatos bas
ta ler este pequeno trecho de uma LesLemunha 
occular: 

« o interior da província o geral de alenlo 
cedia o campo á hordas devastadoras, e que 
ufanas não atacavam sem victoria, e com tanta 
rapidez lastradas, que sua poliam chamar toda 
a provincia, theatro miserando de seu horrores 
e lalrocinios, onde punham em pra lica quantos 
flagicios inventa a perversidade do coração hu
mano para tormento de suas iclimas . 

<< m só facto apontarei: a um misero ancião 
octogenario cortaram o venlre e nelle coseram 
um leitão vivo, que lhe roía as entranha ... 

«Esta recordação horrivel de um upplicio 
larlarico foi feita ante os olhos do filhos e da 
esposa do desgraçado velho ; c nem o deixaram 
o frios algozes sem o vêr exhalar o uHimo sus
piro, no meio de crueis vascas e dolorosos gri
to~ da família que além de te martyrio foi es
pancada em despedida ... 

<<Pobre mulheres indefesas eram açouLada ; 
mo~as manchadas ante os olhos de eus proge
nitores, e assassinada. se re istiam... Rouba
dos os bens e incendiada as casas e lavouras, 
todos os dias chegava á Capital a nova de uma 
desgraça ... )) 1 

Ninguem lem portanto, que e panlar-se da 
crúas tintas com que D. mel ia pinta o pavor 
do menino J uslino quando foi despertado pelo 
medonho barulho dos Balaios, no clvagem as
sallo ás casas de Caxias -a ponto de occul-

1 D. J. Gonçalves de Magalhães, Memoria Historica 
da Revolução da Provincia do Maranhão. 
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lar- e no largo boeiro da · agua ela chuva, no 
predio que habilava. 

E m V esta, outro - pequeno · quadro o ·iae · 
se patenteiam aqui e alli .• \ pes ima duc:ação 
da m nina - c r apaze , alé os que Ir ru ntam 
aulas c coll g io;-;, a ponto de fazerem gro - iras 
troça a um rc reilavel acerdolc com que e 
achavam de viagem ; a cena las r ili cas das 
amig·as de Festa amiga com que c ar rc en
lara numa soirée, -ão do numero. 

O que. porém. mai inter ._ a no huo · o 
drama intimo do crime na alma ela beiJa per
nambucana. E la era um peculiar Lypo I mes
tiÇa delraqu ée, na qual o mal terrível lo amor 
doent10 foi produzindo as mai profunda dc
,·as ta õe . 

A lucla int ma toma fcicõ s \ aria c com
plicadas : cresce aqui, diminue acolá; r ccru
de. cc de chofre, a1 azigua-se 1 nlamenle ; L m 
altitude, determinada na presença do homem 
amado c dá margem a curi a. muta~; õcs na 
au encia. E' d ,·eras palhelico c fundamente 
Yerdacleiro. 

Nem é rara es tranhar, porque o l rrivcl en
limenlo toma muitas vezc fcicões ainda mai 
doentia elo que em 1 esta. " 

'c o proprio amor é para muitos p ycho
logos nm c .. ta elo morhido ~ , e o adull ·rio · um 
crime, c poi um forte de arranjo moral, não 
adm ira qu o ciume desvaire qua i cmpre. 

Cada cpwl procure lembrar-. c elo que t m 
vis to na vida e ucará convencido. 

Jfa ciumc no amor sério c normal : CHL

me na amizade : ciume no awor de um ex 
· para com outro c até na aberraçõe. h mo· 

e.-uac ; ha ciume presente c até retro pe-
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cLivos e posthumos ; mulheres ha que chegam a 
ter ciumes das amizades dos marridos a seus 
proprios irmãos. E' des te tbema singular exem
plo o caso de Elsa, mulher de Frederico, no 
drama L wnpensesidel, de Ernesto von Wor
zogen, a qual chegava a soffrer e definhar por 
causa da amizade de Frederico e Guilherme, 
irmãos os dous ! 

A novcllistica brazileira pouoo ou nada tem 
variado os seus themas. 

Quasi não tem sabido das estafadas theses 
do amor e do adulterio. 

A autora de Vesta, sem pretenções, sem vai
dades innovadoras, sem armar ao effeiLo, na
tnralmenle placidamente, recordando scenas que 
tem visto, em seus conLos e novellas tem tra
tado th emas novos ou pelo menos pouco vul
gares . 

E' de justiça reconbecel-o. 
Não desenrolei as peripecias da pyschopa

lbia da formosa filha de J ustino e Jacy. 
Ha mister ler a novella para senlil-a. 
Apontarei apenas uma das scenas mais cru

ciantes. 
A principal preoccupação do cíume de Ves

ta era contra Martinha, bella moça das rela
ções da família de Ewerton. 

Aconteceu que essa supposta rival veio a 
fallecer. 

A outra, sob o ponto de vista do ciume, sen
tiu um como allivio. 

Entretanto, resolveu ir fazer a ultima vi
sita á antiga amiga : 

<<A morta, vestida de azul, entre fJõres muito 
vivas e alegres, dentro do esquife branco, os 
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olhos entreaberto e o labio a ornr, linha 
ta nta meiguice que a commo eu. 

« joelhou- e, muito tri te e pi clo~a, junlo á 
e~ la lua ela rival e murmurou baixinho: eu te 
perdóo ! ... 

«Toda a in[ licidade do LL pas ·aelo lhe vei? 
logo ao espírito, como se fô se uma sccna muJ 
lo pallida, lambem morta uma cou a ephemera 
CJ lle ella vira apenas repre enlar. O ciume e 
acahara de repente. Entretanto para ua gran
de de,graça, no sa hora t.ri Le, o E''" rlon en
trou no truarlo morluario ; el front elo quadro 
tocante, clua lagrima lhe rolaram pela face, . 
lagrimas sentida que ele apontaram immeclia
tume nte a ciumenta Ve ta. Num alarma ele e -
pcraelo, tomada de um odio violen to contra o 
cadaver que parecia reviver, olhou para o ma
n do ele vairada e tremula, di z ndo a i pro
pria: meu Deus, que falaliclacle borrivel ! Como 
el le a adora ! Que amor profundo ! Mesmo mor
la, ainda · ella que triumpha ! 

« · m g mido qu não poude abafar, um grilo 
rouco, enl recortado de oluço ahiu de ua gar
ganta c per leu- e lri lemenLe no alão, nele 
jazia o cadaYer, entre véla que c corriam len
tamente as lagrimas de cera no oalho . 

«Ü olho ela infeliz se volta am para o cai
xão ela morta c depois para o marido. Pre en
tia mui Lo bem ; o tumulo que ía se fechar para 
aqu lia viela, arrancava de sua alma o re Lo das 
a leg rias, c dizia, morta de ciume do caelaver: 
antes fô se cu que egui e e a divina e trada 
por oncl ell a vai, voando docemente acompa
nhada p la ternura do eu olhar que eu amo 
tanto ! Tudo cu e queceria . e ellc ainda me 
adora e a im ... » 
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ão ha ne a de pretencio a phra e a re
bu cada Lortura do que e julgam me tres da 
palana escripta. .Jia a ua mesma simplici
dade ajuda a de perLar a emoção moral e faz 
pr entir até onde ía funda a fatal mania da po
bre ciumenla . 

\doeceu ele dôr, desanimo, desalento, mi
nada pela psychopaLbia que a combaliu até á 
morte. 

As ultimas paginas do livro, regi lradoras 
do progressivo incenclio, são verdadeiramen le 
ímpre sionantes. 

Setembro de 1908. 
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VISIOlVJIUO 
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I 

Um do phenomeno mai cuno o e ma1 
impressionantes que se po am imaginar é a 
carreira vcrtigino a da e cola li!teraJia , no. 
meadamente a de poe ia, na ultima Ire décadas do eculo xrx. 

E ' como se nada houve e fixo, tudo e ti
vesse a e csboroar no mundo do pen amcnto : 
construcçõe a cahir ante de concluida dou
trina e systemas a murchar logo no nascedouro. 

O classici mo linha durado mais de Ires se
cu/os : o romanti mo un bons setenta anno , 
antes de soflrer o plimeiro golpe · a nova 
escolas, com algun eme Ire apena , sentiam
se atacadas pela critica, quando não pelo in. differcntismo geral. 

:Veste primeiro decennio do eculo n a 
cousas acham- e um pouco mai firme e mai 
desas Ombrada é a tarefa de poetas e e criplo-
res. · EC 

Apparecer e . o'!:fó.J! ~OT 
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mente o mesmo que iniciar a vida das luctas 
espirituaes em 1870 ou 1880. 

E aqui não posso deixar de lançar saudoso 
olhares para quarenta anno alraz. 

Faz exaclamente quarenta annos, porque fo i 
em l8G9, que em artigo apreciativo dos Har
peios poeticos, de Santa Helena Magno, ata
quei desrespeitosamente o velho romanli mo, 
em geral, com a suas lamurias lamartine ca , 
seus sceplicismos byronianos, sua ironias mu -
seti tas, suas vacuidades hugoanas e, peculiar
mente o nosso, com as sua ladainha a Maga
lhães, seus indianismos a Dias e a Alencar, seus 
erotismos collegiaes a Azevedo. 

O momento litlerario era, então, muito cu
rio. o no Recife : havia um re to de elas ici mo 
representado em Antonio J oaquirn de ·Mello e 
Soares de AzeYedo ; uma e pecie de compro
misso entre romantismo e ela icismo chefiado 
por Torres Bandeira ; um eelectismo de varia 
lendencias em que se filiavam Carneiro Vi1ella 
Gen rino dos Santos, Alrnino Affonso e Eduar
do de Carvalho . No terreno das discussões jor
naldicas o voltaireanismo de Abreu e Lima aca
bava de terçar armas com as catholicidades de 
Pinto de Campos, secundada e las pelo con -
lheiro Aulran, drs. Braz Florentino e Soriano 
de Souza . Franklin Tavora- no conto e na 
novella estreiava-se com talento, mas ainda sem 
rumo. Aprigio Guimarães dava largas ao eu li
beralismo, antes de se mel Ler a e crever drama . 

. \las o momento mobil, o momento agllador 
eslava ainda com a poesia e os arrebatamentos 
democralicos e socialistas de Victor Hugo ; To
bias, Castro Alves e Victoriano Palhare anda
vam na ordem do dia. 
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Castro Alves tinha-se retirado para a Bahia, 
B.io de Janeiro e S. Paulo, funccionando como 
o propagandi la andante da nova escola ; mas 
era como e estivesse na bella Veneza trans
plantada no meio de eus par s. 

Cumpre notar que Victor Hugo, ainda vivo 
e que Linha de distender a cxislencia por perto 
de vinte anno , eslava então em meio de sua se
gunda phase, o período que Bruneticrc chama 
epico-satyJ·ico e devia chamar de prefercncia 
epico-lynco, porque a salyra no grande poeta 
das Contemplações era de caracter muilo ecun
dario diante do fragor lyrico que a animava. 
A phase de in piração apocalyplica iniciou-se 
depois, com o Année Terrible (1871), proseguiu 
na segunda serie da Légende des Siecles (1877), 
L'arL d'êLre grand-pere (1877) e foi acabar em 
Le Pape, La PiLié Suprême, L'Ane, Religions 
el Religion, Les QuaLre Venls de l'espriL, ele. 

Quer isto dizer que o Hugo, mestre c guia 
de no sos poetas, foi o bello cantor da pha c 
lyrica (1822-52) e do período epico-lyrico (1852-
71) e não o dos ullimos tempo . 

Com todas a reclucçõe que é hoje de moela 
fazer, o enorme, o genial talen Lo de Victor Hugo 
é um facto inconleslavel e sua influencia na lit
teralura universal phenomeno vi ivel a olhos 
nús. 

Era indispensavel, pois, certa dóse de cora
gem para atacar em 1869 o roman Lismo e nelle 
o maior de seus rcpresenlanlcs, acatado por 
valorosos discípulo . 

E' verdade que já existiam, naquelle tempo, 
algumas tentativa revolucionaria em Lcconle 
de Lisle, nos domínios da poe ia, em Gustavo 
Fla 11berl, no do romance ; mas eus auclores 
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davam-nas como prolongamentos do proprio 
romantismo. O que é certo, porém, é que eu 
e toda a gente do Brasil as ignoravamos naquel
les dias. 

O enorme retumbamento de Leconte e Flau
bert, e, pela mesma época, de Sully-Prudhom
me, Fr. Coppée, Zola e Maupassant, e mais lar
de, de Mallarmé, Verlaine, Tolstoi e Ibsen, fo i 
cousa muito posterior, especialmente quanto 
aos ullimos. 

Escusado é fallar em Baudelaire, fallecido em 
1867, cuja influencia é pelos mesmos críticos 
francezes declarada posterior de largos annos 
á sua morte em sua propria terra. Sua poe ia, 
além de tudo, não foi outra c ousa mais, na phra
se de Zola, do que a cauda esteril do roman
tismo . 

o grande mundo e, depois no Brazil, sue
cederam-se philosophismo, realismo, naturalis
mo, decadismo, symbolismo, impressionismo, 
psychologismo, exotismo, naturismo, um ver
dadeiro cinematographo em ismos ... em verti
ginosa rapidez. 

No Recife o primeiro brado contra o systema 
romantico foi dado em nome, e por inspiração 
da moderna critica religiosa e mythologica . 
Desde os primeiros dias de 1868, e durante todo 
69, sob a influencia da polemica entre Abreu 
e Lima e Pinto de Campos, os assumptos my
thicos e religiosos despertavam-me a atlenção. 

Atirei-me aos novos demolidores. 
Diversas obras de Max Müller- Ensaios 

de critica e religião, Sciencia da religião, Estu
dos de Tn!Jlhologia; de Renan- A viela de Je
sus, Os Aposlolos. São Paulo, Estudos ele his
toria religiosa, Ensaios ele moral e critica, A 
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origem. da linguagem; de Bréal- Jlerwles e 
Cacus; de "Michel Nicolas- Estudos criticas 
sobre a Biblia, Doutrinas religiosas elos judeus 
nos dois seculos anteriores á éra chrislã; de 
Scherer- os doi excellentes volume , que têm 
quasi o mesmo titulo e se não devem conTundir 
- M élanr;es de critique réligieuse c M élcmges 
rl'his loire religieuse ; de Eugenio Burnouf-In
lroclucção ao estudo elo bucldhismo ; de seu pa
rente Emílio Burnouf- o incomparavel livro
A sciencia das religiões, -fizeram-me a deli
cias e fôram os inspiraclore da doutrina então 
aventada ele que a poesia moderna havia ele se 
insp irar na critica religiosa. 

ão foi só, intcrcorrentemente, nos artigos 
consagrado aos Harpejos poelicos, de Santa 
Helena Magno, e, em seguida, nos que tiveram 
por objecto as Phalenas, ele Machado ele Assis, 
as Espwnas Flurluantes, el e Castro Alves, as 
Paer;rinas , de Vicloriano Pall1ares que a these 
fo i defendida. Foi tambem em e tudo e pecial 
intitulado- O que enlenclenws por poesia cri
tica - que e Lá para ler-se no 2. 0 n. 0 ela Crença 
(1870). 

i\lais Lardc, pouco mais tarde, as Paroles 
de Phi~osophie positiue, de Liltré fizeram-me 
comprehencler que alguma cou a mai lar~a ha
via para inspirar os poetas- a philosop11ia. 

Pelo mesmo tempo, a Historia ela lilleratura 
ina leza, a Philosophia ela arte na Grecia, além 
dos volumesitos consagrados á arte na Italia e 
no Paizes Bai os, de Taine, me tinham mos
trado a larga es trada ela critica firmada nas 
sciencias, peculiarmente a me ologia, a physio
logia, a anthropologia, a ethnograpbia, além das 
inclispensavei achegas psycholog1cas. 
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Por i so é que o criticismo poetico do pri
meiro momento passou a denominar-se poesia 
philosophica, ou mais geralmente, e com muiLa 
impropriedade, poesia scientitica. 

Nos annos de 1868 e 69 assentára as dou
trinas e preparára os escriptos publicados em 
1870. 

Celso de Magalhães, Souza Pinto, Inglez de 
Sousa só depois appareceram, sustentando idéas 
mais ou menos divergentes. 

Araripe Junior, que cursára a Faculdade de 
Direito e residíra no Recife desde 1860 ou 61 
até 1869 ou 70, não déra até então o menor si
gnal de vida. 

O mesmo aconteceu com Capistrano de 
Abreu, que não tugiu nem mugiu durante todo 
aquelle mesmo 70, por elle passado inteiro em 
Pernambuco . 

Foi preciso 'qUe Rocha Lima, testemunha de 
nossas luctas em 1871 e 72, voltando ao Ceará, 
sua patria, estimulasse os dois tardigrados, já 
alli tambem retirados. 

A prioridade de Pernambuco em nossas mo
dernas lides espirituaes, iniciada com o hugoa
nismo, mantivera-se com o criticismo e o phi
losophismo em poesia; sustentara-se seguida
mente, por duas décadas, firmando-se succes
sivamente na poesia, na critica litteraria, no 
[olf.c-lore, na philosophia, na renovação do di
reito, cuja transformação pelas doutrinas evo
lucionistas de Darwin, já em 1875 annunciára 
em acto de defeza de theses perante a Faculdade. 

Assim se passaram as cousas, durante os 
decennios de 1869-89; desenrolaram-se todas 
as escolas, ou suppostas taes, todos aquelles 
ismos acima citados. 
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Percebi immedialamenle que toda aquclla 
confu. ão tendia a acabar, Hcando apenas de pé 
o lyn mo de bôa seiva, largo vasto, indepen
dente, livre, sem preoccupações de escola , sem 
lemmas doulrinarios, suprema cxpre são das 
agitações doridas d'alma moclema, na ancia in
exgo ltavel ele exprimir e symbolisar arlislica
menle, poeticamente a peripccias ela vida e 
mais as emoções e assombros elos cnygmas ela 
cxis tcncia. 

Os documentos eles a previ ão, hoje plena
mente rcalisada com a moderna plciadc ele poe
las, encontram-se nos artigo· consagrados aos 
Novos Jcleaes, de Mucio Teixeira, ao Lucas, 
de Servilio Gonçalves, á Linha Recta, ele 1\Ia
Lhias Carvalho, á Ondas de Luiz 1\lurat. 

O doce e magniftcente e~pirilo elo auclor elo 
Vis ionario me desculpará estas recordações que 
a muita gente má parecerão inopporlunas. 

Ma é que nem todos querem vêr que sou 
for . ado de vez em quando a anelar com o mos
quete em punho para defender a minha pobre 
palhoça assaltada quasi diariam ntc por ga[ci
ros zcveri simescamente a sanha dos. 

A vivcndasinha é choça de roça, mas tem 
um pequeno pomar, onde amadurecem algun 
frucLos doirados a que tenho de anelar de guarda. 

Se Lemos vi Lo o que c conjuram a no sa 
verve cleslempemcla inspirar m discípulo que 
lhes repe lem a.· basofia ; se Lemos vis Lo os re
presentante· dcs a prelenciosissima e banalis
sima diplomatice leLlrada, poí la de rroo:;, fallar 
ela evolução liLleraria em nossa terra no tom de 
f!Uem trata d colonia agora de coberta, de 
terra baldia , onde agora mesmo clle fincaram 
as primeiras estaca , sem reparar que em c.ima 
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do outeiro já de ha muito estava o povoado e 
edificada a nossa igreginha parochial, pequeni
na, é certo, mas muito aceiacla, muito alva, 
muito catita para estes ermos .. . 

A zéverissimada não dá ou melhor finge não 
dar por isso e leva fogo para ter mais cuidados 
ao servir o pirarucú do Amazonas nas m·isto
craticas mesas dos Ferreros e consortes . 

Ha por estes lados peixes e caças mais sa
borosas do que as tartarugas ele Marajó . 

Venhamos, porém, ao Visionario e seu 
aucLor. 

II 

A pleiacle elos admiraveis representantes cl'es
se possante lyrismo independente, com que so
nhava ele trinla annos a esta parte, depois que 
palpei a inviabilidad~ elas escolas succeclaneas 
do romantismo, acha-se agora á frente ela poe
sia brazileira. 

Vicente de Carvalho, Pereira Barretto, Emi
lio ele Menezes, Goulat Andrade, Amadeu Ama
ral, Hermes Fontes, Costa e Silva, Gustavo Fer
reira são elo numero . 

Luiz Murat, deixando o parnasianismo a que 
sacrificou a principio, Theotonio Freire, França 
Pereira, João Barreto de Menezes, quando tan
gem as lyras, segundo a velha phrase consa
grada, alçam agora igual canto e entôam as 
mesmas harmonias . 

Matheus ele Albuquerque, com ser ainda 
muito joven, é uma elas mais altas figuras no 
grupo . Seu livro, a que deu o bem achado ti-
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tulo de Visionario, não é uma collecção de poe
sia solta , reunida ao acaso. Ião é tambem 
um poema com enredo, certo numero de perso
nagen. um de fecho mai ou meno ngenho o 
conforme os antigos moldes. 

ada di to . 
Excluída a ullima peça, Ocle ciuica, dedica

da á memoria de Martins J unior é o livro, de 
I rincipio a fim, uma e pecie de ym1 honia em 
vinte nove ton e em vinte e nove parte , em 
que o amôr, tomando por pretexto o poeta, 
reduzido ao que o gregos chamavam intelli
gentc repouso, alaraxia, Lransuda c exhala ma
gia c encantamento da natur za inteira. 

Tudo lem um ruído, um u urro uma voz, 
uma -xpre ão um accorde para fazer cnlir as 
exub crancia do coração amante. O tmiYer o 
inteiro é canoro, é sonoroso , desde o imperce
ptivel ciciar elo in ecto leves c iri . an te , até 
os alto brado dos ventos na frança do flo
re La vetusto ; desde o apagado aflar da bor
boleta obr as flõre perfumada , até o fra
gore as ombrosos da grande agua : de de 
a. melodia mimo as e macias do pa aro me
lancoli co , alé o imaginado choro da e phe
ras infinitas nos c paço em t rmo. 

i\' i lo é que Yae a originalidade cl o poeta do 
Visionario. 

E ll c não al çou o canto para no dar conta 
da v isõc · f ugiLi v a que tive c da ua amada; 
para revelar o fulgurante brilho ele eu olha
re ou o oculto lhe ouros de eu e pirilo · 
deixar ver a accumulada riquezas cl ua alma 
ou a deliciosas ternuras de seu enl ir: vi lum
brar o diamantino c crinio d eu affecto ou 
a sedosa ma iez de seu cabellos. 
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Não tomou da lyra para, menestrel á roman
Lica, fazer a historia de sua paixão, narrar as 
peripecias de seus amores, traçar a biographia, 
por assim dizer, de sua vida subjectiva. 

Não. Seu processo é outro e é por onde se 
destaca e toma posição propria, repilo. 

Não quer isto dizer que o poeta não falle de 
si e não se apresente como o protagonista no 
mundo de seus amores. 

Mas a tonalidade geral de sua poesia irrom
pe principalmente da natureza exterior, redu
zindo-o a mero collaborador, e, por vezes, a 
mero espectador das scenas que elle põe em 
movimento. Temos, dest'arte, o singular espe
ctaculo duma poesia pessoal, subjectiva, intima 
-na intenção, e, ao mesmo tempo, exterior, na
turalista, impessoal, objectiva- na execução. 

O poeta representa o papel dum magico, 
dum Nostradamus que, dando o toque, o signal 
para o inicio de suas apparições, não as póde 
mais conter e tem de a ellas assistir, aterrori
sado e passivo, como qualquer estranho . 

Não é tudo. 
Se o poeta apparece, mas se perde no meio 

das visões, dos encantamentos que, com vara 
magica, faz brotar do mundo ambiente, sua 
amada surge tambem, é certo, para logo ser 
transformada num doce phenomeno natural, 
mas duma natureza transfigurada, phantastica, 
translucida, mixto de realidade e miragem, 
mundo encantado, SUl)ra-sensivel, parecido com 
o nosso na modelação geral das fórmas, porém 
fcüo de outra materia, tecida de luz e ouro, de 
ideaes e meiguices, de carinhos e sonoridades, 
ele sonhos impalpaveis e deslumbramentos in
finitos. 
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Dir- e-ía um brinco ind fini el de d u a 
fruindo a vida no mai phanla io o prazer da~ 
eternidade~ inapagavei . E pecie de panlhei -
mo, em que o Deu que tudo avivenLa e m 
tudo e tran muda, não 6 o Deu do meLa
physico , enão uma alma ele mulher, inebriada 
de amór. 

Lêde, léde e reparae que nesLe senLido, é 
um do livro mai surrge Livo da liLteratma 
de no o dia . 

Talvez ó na obra da no\ a poeli a e 
encontrem nola congenere · m Eblouissements, 
Ccew' Innombrable L'Inslant Elernel, de mu
sa femininas recente 

Ei aqui: 

.. Tu vens, pulchra Vestal, branca visão alada, 
Milagrosa visão de brilhos o carinhos I 
Scintilla em teu olhar a gloria da alvomda, 
Gorgeia em tua voz o festival dos ninho . 

Envolve-te um endal de pallicla turqueza, 
Recamado de sóes e rutila opalas; 
Todo um fausto real de olympica princeza 
Resplende e cega em ti, como em nupcias de galas. 

Eu te vejo sorrir num esplendor de santa 
Que desce de um paiz tan lucido e ri onho; 
B'l, ao vê r-te a sim sorrir, minb alma exulta e canta 
E vae de céo em céo, indo de sonho em sonho ... " 

inda mai : 

"Divina apparição de um claro paraizo, 
Emanaste da luz que a todo mundo imilamma. 
A h I que dooe calor na luz do eu sorri o I 
Quanto beijo a voar dos tens olhos em chamma I 
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Como surge o luar em negros céos remotos, 
Sorrindo ao coração das fl.ôres do deserto, 
Surgiste para mim, eburnea flôr de lotus, 
E a estancia appetecida avistamos de perto. 

Nesse recanto azul, transflorejado, erguemos, 
Como artistas ele lenda, em flóriclos pomares, 
Um ninho de ja,smins, lyrios e chrysanthemos, 
Alvo, nobre, offuscando a prata dos luares. 

Era um lindo castello erguido entre esplendores, 
Um nevado primor de graça bysantina, 
De marmore brilhando em fulgidos lavores, 
Na eterna irradiação que os sonhos illumina. 

Dentro, sob um docel de flôres e ele plumas, 
Tinhas uma feição de santa e de rainha, 
Estrella de outro oéo, phantastico, sem brumas, 
Descida ao mundo vil para grandeza minha. 

Em torno, era um festim soberbo e namorado 
De passar os no albor elas madrugadas claras; 
Na propria luz do sol, no espaço alcandorado, 
Cantava um madrigal de vozes as mais caras." 

Finalmente, mais duas ou tres estrophes ao 
acaso, porque fôra mister citar todo o livro: 

"Triremes a povoar uns mares fabulosos, 
Onde, em élos de sons de impalpaveis cadeias, 
Funde-se a branda voz de pares amorosos 
Ao cantico nupcial de lyrioas sereias. 

Do teu macio olhar rebentam primaveras, 
Com sussurros ele aruôr palpitando nos ramos, 
E a alada multidão que desce elas espheras 
Ao luminoso exílio em que nos adoramos. 

Claras fontes rolando em ondas de alva opala, 
Beijos, fulgurações, saudades de outros climas. 
Teu soberano olhar, sem lagrimas, propala, 
Na gloria das manhãs ala01·es de vindimas." 
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To tem a doçura do ver o, o primor da me
lrica a facilidade da rima, o e pl ndor da~ ima
gen , a perfeição da língua. 'orno c lc encan
tado instrumento, ao serviço dos lyricos brazi
lciro. , c lem apurado ! ... 

Malhcu de Albuquerque, obreludo no fim 
das c trophc , tem o condão cl Iazer ver os 
admiraveis que ficam tremulando na imagina
ção da gente como flammula fe tiva . 

1 a pouca quadras cilada vejam: 

"Gorgeia em tua voz o f estival dos ninhos." 

"Ah I qlle doce calor na luz do ten sorriso I, 

"Alua, nobre, offusca.ndo a prata dos lnares.n 

cEstrella de outro ctio, phantastico, sem brnmas." 

"De passaras no albor das madrngadas alaras., 

.. Beijos, fulguraçõeiJ, saztdados de oztfros climas." 

Sã-o ver o de ouro, ver o que merecem 
bei jos. 
- O livro e lá cheio d'ellcs. O autor c tá in
teiramente enhor de ua arte; um poeta de 
raça. Po . uc o predicados dos grandes lyricos: 
imagmação, e pontaneidadc, a mu ica da pala
vra, a variedade da tinta e elo ton , desenho 
e colorido no quadros, movimento na phra e, 
vibração nos entimentos, acuidade p ycholo
gica. Talento, talento talento para tudo resu
mir na palavra que define o que muito up
põem ter e ó poucos po uem. 

e eu e_live e di po lo, aproY ilaria o en
sejo que ora me offerecc e Le magnífico poeta 
do orle para formular certa lheoria que se 
poderia appelliclar das antinomias e theticas, 
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mais reaes que a antinDmia da metaphysica 
discutida por I anL. 

E' cousa que me anda a fusligar o e pirita 
de muilD tempo a esLa parle, mas agora seria 
inopportuna. 

Ao magico do Visionario ó tenho a envwr 
daqui o saudar das grandes admirações. 

Rio, 5-3-909. 



Ill 

A QUESTÃO DA Olt1 OGitAPUit\ 1 

Peço mil perdõe á Academia, por 6 agora 
vir dizer a lguma palavra em ju ~ lificação de 
haver a ignado o projedo ub liluLivo ao do 
nos o illuslrado confrade Iedeiro e Albu
querque. 

Motivo de ordem particular 1 rivaram-me de 
cumprir e e grato dever . E ainda maior dó e 
de perclõe lenho obriga ão ele pedir a e La douta 
as embl éa, por ou ar abrir a bocca em a umplo 
no qua l a minha incompelencia Lem ido procla
mada, por Lerri eis ari larco , alrruma duzia~ 
ele veze . 

Ma a Academia sabe que do ele e Lula e 
' linguage m é como valenlia e honradez. Sujeitos 

poltrões, covardes. mofino , ma perLo , en
tr am lanlo a blazonar, a propo ilo de Luclo de 
sua corao·em, eu ardor para a lucla, ua força, 
suas proeza de valentõe qu qua i toda a 
genLe acaba por con icleral-o lac . 

1 Exposição que dev ia ser lida na Academia de 
Lettras, no dia 4 do Julho de 1907. 
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Indivíduos sem dignidade, almas gafadas de 
vícios e incorrecções trazem, não raro, a bocca 
cheia de honra, moralidade, nobreza de senti
mentos, dignidade ... e são, quasi sempre, acre
ditados ... 

E' muitas vezes o que se -dá na região das 
lettras, pelo que toca a essas coisas, algum tanto 
cnygmaticas, de estylo , linguagem, gramrnati
ca ... Escriptorsinhos, quasi collegiaes em scien
cias e lettras, surgem a miudo a atroar os ouvi
dos burguezes com os magicos palavrões tra
jados de maiusculo: - Fórma, Arte, Estylo, 
Rhythmo, Colo1·ido, Desenho, Harmonia, Me
lodia do Período, da Phmse, que chegam a il
ludir os incautos de curta vista- nes e lusco
fusco de coisas indefinidas, de noções vagas 
e sem Tirmeza _ 

Na doce illusão de serem alguns de meus 
censores, lá de fóra já se vê, pertencentes a 
esse numero dos [an[arrões de grande estylo, 
é que tenho a ousadia de apresentar-me neste 
logar reservado aos cullo.res da bôa linguagem. 

Tive a desfortuna de não assistir a todos os 
debates havidos no seio da Academia_ 

Esta desventura foi, porém, em parte resar
cida pelo unico torneio em que estive presente 
e ouvi a bella licção de nosso illustre collega -
o sr. João Ribeiro, provecto mestre no assum
pto. O distincto escriptor, sem lisonja, me pa
rece ser hoje quem entre nós occupa o primeiro 
po to na ordem de estudos em que se filía a 
questão debatida. 

Houve tempo em que não se poderia, com 
razão, avançar uma proposição destas . 

O sr. João Ribeiro, então, entregava-se ao 
aprendizado da linguistica como sciencia natu-
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ral, chegando a adquirir avultada copia de co
nhecimentos. 

Descurava a philologia, propriamente dita, 
a licção elos ela sicos, o assiduo manuzear do 
monumento liLLerarios. 

Agóra não é mais assim. 
LinguisLica c philologia, os· pe quizadores 

das leis c:q licadoras do desdobramento da l in
guas e os chefes do bello e tylo, Bopp e Vieira, 
Diez e Frei Luiz ele Souza -o preoccupam por 
igual; e, por i Lo, se póde hoje afflr-rnar que 
supporLa, de lado a lado, a compeLencia de um 
Adolpho oelho e um Herculano, um La
meira de ndrade e um i\Iachado de A is 

O que vou lêr, não é, poi , de fórma alguma, 
resposta ao que elle disse em matcria em que, 
em relação a mim, occupa a po ição de mestre. 

Vou l:u apcna , no debate, a minha impres
são, meu modo de sentir e só porque, a convite 
do nosso preclaro e querido amigo Salvador de 
Mendonça, assignei o sub tituLivo. 

Por uma de as conLradicções, aliáz de pouca 
monta, a que não se furtam ainda os espiriLos 
mais cultos, as intelligencias mais selecLas, o 
autor das Paginas de Eslhelica apparecc-nos 
aqui a d -fender a chamada ortographia fone
lica ... 

Não eea de e perar, não cria mais logico 
vermos um lão a siduo e competente cultor dos 
classicos amparar o modo de c crcver de ·tes? 

Com un.guibus el rostri quizcra noLal-o na 
peleja do lado dos con ervadores. E ·La coisas 
têm Lambem a ua dialecLica, que é empre 
a1gum tanto chocante postergar. Chegamo mai 
ele perto ao as umpLo . 

primeira notação que me atrevo a fazer é 
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a de . ser erroneo o titulo, a denominação do 
partido em que se filiam os propugnadores da 
reforma: dão-se por sectarios da graphia fone
lica- em língua porLugueza .. . 

E que foi ella sempre senão [onetica em por
tuguez, em latim, em grego, em celtico e em 
1odas as linguas da chamada familia indo-euro
péa? 

Que eu saiba, desde os mais remotos tem
pos, as linguas arianas estiveram no uso e goso 
da escriptura fonetica. 

Que os Chins quebrem lanças por obter essa 
admiravel e facílima escripta, comprehende-se. 
Que nós, porém, com a pratica duma graphia 
simplíssima e que todos os dias, sem se sentir, 
se simplifica mais, venhamos a levantar ques
tões byzantinas em materia alphabetica e tenha
mos a ingenuidade de transportar para esse do
mínio a nossa mania de tudo querer regulamen
tar, e de suppôr que estas coisas se decidem a 
golpes de decretos, é gostar de perder palavras 
e tempo ... 

O mal unico que anda a perturbar a orto
graphia porl.ugueza não é a sua di!ticuldade, a 
superabundancia de lettras inuteis, o excesso ele 
lctlras com sons diversos, não. 

O seu grande defeito é a anarchia; é não 
haver um canon, mn paradigma por assim dizer, 
por todos os escriptores respeitado. 

Embaraço seria este facilmente removiv·el, 
se os que fazem livros, revistas, jornaes para o 
publico, os autores, editores, revisores.. . acor
dassem em adaptar a ortographia, por exemplo, 
ele Alexandre Herculano, nome es te que no 
Brasil dispensa quaesquer elogios. 

A escrip ta do grande mestre, simplificada, 
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nos casos em que já o não estiver, no sentido 
elo proJecto do sr . .._ alvador de J\-Ienclonça que 
tive a honra ele assignar, é mai que apta para 
contentar os mais raclicaes innovaclorcs. Qual
quer pócle fazer a experiencia: um trecho ele 
nossa ling ua, escripto com todos o exaggeros 
cha!Daclos elymologicos, é, por certo, di plicente 
á VISta. 

Tudo, porém, se reduz a algun hh que pa
recem para itarios e já cahiram m ele uso, 
como em:- hum, hé, charta, characler calhe
g,oria, aghom ... e mais uma ou outra lettra du
plicada dispensavel : c, t, m, n ... etc . 

A impres ão hoje não é agradavel: mas e lá 
infinitamente longe de produzir o effei lo de des
gos lo c repu] a causado pelo mesmo trecho es
cripto com as exaggerações soi-disant foneticas. 
Chega até a parecer outra lingua . .. 

Houve em P ernambuco, ha bons quarenta 
anno , ten ta tivas do genero nos jornae dirigi
dos por dois agitadores: o tribuno Borges da 
Fonseca e o irrequieto Padre Falcão. E crcviam 
para o povo que era o primeiro a refugar a 
droga . Mai tarde, aqui no Rio de Janeiro, o 
grave e provecto magistrado Conselheiro Tris
lão de Araripe e os famo os apo tolo da Re
ligião da Humaniclacle, cheios de incgavel illus
tração, tentaram, sem vantagem,· igual reforma. 

E ' que só o tempo é o factor maximo ne tas 
coisas: vae lentamente modificando a prosoclia 
da lingua, o signi[icaclo das palavra , a estru
clura da phrase, o que vale dizer, a [onelica, a 
semanlica, a synlaxe da língua. 

Teremo nós iámais a ousadia de decretar 
reforma nestes terrenos ? ão, certo . 

Por que se ha de abrir uma excepçãü para 
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a pobre ortographia? Não será mais sensato 
deixai-a seguir seu curso pacifico e fazer suas 
reformas insensivelmenle ? 

E, porém, seria uma descorLezia, se não to
mas e em consideração os argumentos de um 
sabedor, como é o sr . João Ribeiro . No que 
se vae rapidamente seguir , terei o mais das 
vezes de appellar delle para elle mesmo. Tive 
de relêr paginas de sua Grammalica, de sua 
~etecla Classica, de seus Autores Co nlempora
neos que abonam mais, sem duvida, as idéas 
por elle agora combalidas do que as por elle 
advogadas no seu erudito discurso da Academia. 

Disse o nosso confrade: «O portuguez pri
mitivo foi sordido . Não foi uma resultante do 
latim correclo e urbano, usado na phüosophia ou 
na eloquencia por Cicero e na poesia por Ho
racio. Foi a lingua vulqaris ou rustica trazida á 
península pelos ladrões e aventureiros. Era uma 
língua vil; e as proprias palavras que a compu
nham revelam seu baixo nascimento . E' Lã o outra 
esla linguagem, que é impossível reconhecei-a em 
escriptores latinos, sem excepção do proprios 
comicos, que mais se avisinham do fa llar vulgar. 

ccApenas em Plauto se póde vislumbrar. O 
seu vocabulario é grosseiro; apropria nomes de 
animaes a nomes de molestias, deturpa a signi
ficação das palavras, faz, por exemplo, de ros
trwn, prôa de navio, rosto; porque desconhece 
as fórmas puras latinas que deram as concor
renles [ace, vulto, etc. 

ccSão estas as origens e não se póde absolu
tamenle appellar para o seculo aureo, em que 
apparece o influxo do lalim tulianon. 

O nosso linguista, que é tambem historiador, 
exaggerou evidentemente . Não é verdade que a 
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colonisação romana da península se tivesse feito 
com ladrões e aventureiros. 

Para alli, como para todas as outras colo
nias, tiveram de seguir, é bem provavel, ladrões 
e avenlureiJ'os; mas não haviam elles de tomar 
a frente de tudo e cons Lituir a nova província á 
sua imagem e semelhança . 

Nas cohortes romanas contavam-se filhos das 
melhores famílias e a complicação da adminis
tração publica, desde os fins ela Republica e 
durante todo o Imperio, exigia numerosíssimo 
concurso de empregados sahidos das classes 
mais cultas . 

A serem exactas as palavras de João Ribeiro, 
teríamos de enfrentar um insoluvel problema 
historico : «De C'omo de bandos de aventureiros 
e ladrões ela mais baixa estirpe sahiu a Hespanha 
Romana, prospera e culta» . Não deve tambem 
passar sem reparo a affirmativa de haver sido 
o latim levado á península uma lingua vil, a 
língua rustica e vulgaris, donde sahiu mais tarde 
o primitivo porluguez sordiclo. 

Toda a gente conhece a serie enorme de ab
surdos exhibidos á conta do famoso latim po
pular .. . 

As theorias mais extravagan tes appareceram, 
desde fins do seculo xvn aLé começos do xrx, 
á conta do enygmatico fallar. 

Houve aLé quem affirmasse que o laLim po
pular não era outra coisa senão os actuaes idio
mas novo-latinos, coevos, desta arte, da lingua 
dos classicos, nas respectivas províncias do Im
peno ... 

Os chauvinistas entraram na liça e um re
clamou para o italiano a grande gloria, outro 
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para o provençal; este para o portuguez, aquelle 
para o [rancez. 

Absurdos de linguistas... Como quer que 
seja, a tal lingua vulgaris, nesta hypothese não 
devia ser tão desprezivel, como se afigura ao 
nosso consocio. 

Entretanto, aceitemos as coisas como ellas 
se deviam ter passado . 

Não resta duvida que o grosso dos colonos 
Romanos não teria levado á Hespanha o latim 
classico, a lingua de Cicero e Horacio .. . 

E qual foi o povo- que já colonizou levando 
para as conquistas os seus oradores e poetas ? 

Foi o portuguez de Camões e Souza que 
passou ao Brasil ? 

Foi o grego de Thucydides e Platão que 
passou ás colonias hellenicas? Foi o inglez de 
Milton e Adison que emigrou para os Estados
Unidos? .. . 

Foi, sim, a lingua do povo que passou á 
peninsu1a; mas essa lingua não podia ser tão 
diversa da lingua dos che~es, a ponto de serem 
entre si antithéticas; não poderia ser a negação da 
que era fallada pel-os generaes que dirigiram as 
cohoTtes, os Scipiões, os Cezares, e tant-os outros 
de igual prestigio e saber . Por outra fórma seria 
Impossivel explicar a romanisação completa da 
Iberia sob esse aspecto, vindo ella a encher-se 
de escolas e a produzir grande numero de es
criptores dos mais celebrados entre os latinos . 
Essa qustão de lingua popular, lingua vulgar, 
ling·ua da plebe, do vulgo, ha de ser reduzida 
~s suas legitimas proporções. Acontece com a 
lmguagem o mesmo que se dá com a sciencia 
e com a logica . 

A velha metaphysica tinha conferido a estas 
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duas creações do esp.irilo uns fóro de coJsas 
raras, quasi sob renaturaes. 

A sciencia era predicado de privilegiadas in
lell igcncias, a logica um artcfac to prodLlZi.do por 
gemo · rarDs ... 

Tudo isto é hoje sonho e miragem. A de
cantada sciencia não pas a do me mo conheci
mento vulgar, um pouco mais methodizado e 
desenvolvido; a encantada logica não é mais do 
que a systcmatisação dos processo Drdinarios, 
espontaneos do raciocínio . E' o que se dá com 
a lmguagem. A tão gabada lingua dos escri.pto
res é a mesma lingua do povo, mais polida 
apena . 

Nem podia ser por outro modo entre o Ro
manos . 

Póde-se lá comprehender que os alto espí
ritos daquella gente pratica, de tão seguro ge
nio político, entrassem na extravagancia ele fal
lar lingua diversa, r adicalmente divergente ela 
que andava na bocca da nação ? 

Para quem faria Cezar as suas proclama
ções, se os seus soldados não as entendiam ? 

Para quem fallaria Cicero, se o povo não o 
comprehendia ·t 

Deixemo-nos de exaggeros: dava-se em Roma 
o que se dá ho je no Bra il e em Loda a parte . 
'l'ome qualquer a mais extravagante quadra po
pular; seja, verbi-gralia, esta: 

"Em cima daquelle morro, 
Ai I si á dona, 

Tem um pé de jatobá, 
Ai I si á dona, 

Não ba nada mais pió, 
Ai ! si á dona, 

Do que um h o me se casá . . . " 
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Ou esta outra: 

"Travessei o Parnahiba 
Embarcado numa bars!l: 
Os peccados veem da saia, 
Mas não póde vir da carsa , 

Ou ainda: 

"Dizem que a muié é farsa, 
Tão farsa como papé; 
Mas quem vendeu Jesus Christ o, 
F oi home, não foi muié., 

Eis ahi : não ha quem não entenda; é ames
ma lingua com pequenas incorrecções. 

E se os eruditos e elegantes escripLores
percebem, ás maravilhas, o fallar popular, as 
chamadas classes plebeias apreciam enorme
mente os nossos melhores oradores e cantam 
as modinhas dos nossos mais elegantes poetas . 

Deixemo-nos de aristocracias linguisticas ... 
U grande sabedor que é João Hibeiro bem 

comprehende que a supposta sordidez primiliva 
da língua não a privou de produzir a linguagem 
de um Camões, de um Sousa, um Vieira . 

E nem se póde explicar que o grande épico 
e o não menos insigne Gil Vicente escrevessem 
autos e comedias para o recreio do povo, e 
Vieira, no Brasil ou em Portugal, subisse ao 
pulp1lo nas aldeias, se não fôssem entendido 
pelas gentes plebeias. 

Os cantos e contos populares no Brasil e em 
Portugal ahi estão para provar o facto. 

O mesmo se dava em Roma. 
Existem, felizmente, duas ordens de docu

mentos para demonstração de não ser dema-
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siado extensa a separação entre o latim deno
minado classico e o appellidado vulgar: as leis 
e fragmentos de canções populares, não fallan
do nas in cripções Lumulares . 

Pelo que Loca ás lei , desde as mais antigas, 
as da Doze Tab oas., até á mais novas, são va
zadas em bom latim, entendido pelo povo, fal
lado por todos os individuas de mediana cultura . 

~ J ' cria absurdo esperar o contrario duma 
gente do caracter posHivo dos Romanos. 

Quanto aos cantos populares, referindo- e ao 
mais antigo delles que nos foi conservado, es
creveu Mommsen: 

«O latim deste canto e de fragmentos seme
lhan tes de cantos latinos, que eram ·oonsidera
dos pelos proprios philologos do seculo de 
Augusto como os mais antigos monumeulos da 
língua nacional, está para o latim das Doze 
Taboa pouco mais ou meno como a lingua
gem dos Niebe lungen está para a de Luthero, 
e podemos, talvez, comparar estas veneraveis 
lithanias, pelo que é concernente á lingua e ao 
sentido, aos Vedas ela Inclia n. Claro é, poi , que 
mesmo no mais remoto tempos o latim elo povo 
não podia ser essa lingua vil ele que falla João 
Hibeiro. Mas, oriunda ou não a lingua porLugueza 
do méro latim vulgar ou modificada mais tarde 
pelo influxo dos classicos, em ambos os casos 
a con equencia a tirar não é a que se anLolha 
mais logica ao escriptor brasileiro. 1 

o primeiro caso, não vejo motivo para que 

1 Cumpre, nesta questão, não confundir o latim po
pular isto é, o velho latim fall ado no tempo el os Rei , da 
Republica e do Imperio, co m o latim barbaro, fallado na . 
idade media, depois das invasões germanicas. 
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na escripta não mostre a nossa lingua sua 
ongem; no segundo, razão de mais para a re
velar, o tentando o lustre e apuro que lhe de
ram, opportunamente, grandes escriptores. 

O sentido mais fundo da argumentação de 
João 'Ribeiro é que a questão das origens dos 
vocabulos portuguezes é confusa e quasi inso
luvel. 

A fonte primitiva latina é obscurissima; o 
acrescimos po teriores são incalculavei ; a appa
rencia latina posterior foi apenas um proclucto 
artificial dos humanistas. 

Eis as suas palavras: 
uSe observarmos os palavras da língua, ella 

se nos afiguram, a principio, em suas compli-
• cações de acrescimos e partes supervenientes, de 

uma origem que muita vez engana .. . 
((A apparencia de latim, nas fórmas pmtugue

zas, foi apenas um produclo dos humanistas, 
que se apegaram á linguagem ductil e pura do 
Lacio, porque era a que mais servia ao Rena -
cimento)). 

Tudo isto está exaggerado, por amor á de
feza das novas tendencias ortographicas. Não é, 
já se viu, contestavel a latinisação do fallar he -
panico durante os seis seculo do dominio 
romano. 

ão se pódem negar as feições latinas do 
portuguez desde o seu apparecimento no secu
lo XII. 

O testemunho do faclo temol-o nos Autores 
Conlemporaneos de João Ribeiro, no fragmento 
que alli occorre traduzido de C. v. Reinhards
loetlner. 

E i aqui algun trechos deci i vos: ((Ainda 
mais e com inteira razão della disse Delius 
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(Romanis1che Sprachjamilie, pag. 31) que havia 
conservado um ar mais antigo no seu lodo, mais 
que o hcspanhol c já L. Diefenbach (Uebe r die 
telzigen romanischen Schri[t prachen, pag . 39) 
lhe concedia que 6 nella maior a copia de voca
bulos latinos, e, por ter-se mais cedo 4uc Hes
panha emancipado do jugo mourisco, poude 
melbor guardar a [iclelidade á lingua mãe ... 

«O portugucz não só conservou melhor do 
que o hespanhol a coloração latina, ma ainda 
foi meno perturbado pela acção de oulras lin
guas que mais largamente exerceram influxo no 
castelhano e por isso deixaram alli parcos ves
tígios». 

These é esta largamente desenvolvida em 
todo o correr do escripto do famoso romanisla 
allemão . 

Egual demonstração occorre na Inlroducção 
posta por João Ribeiro á sua excellente Gram
malica Portugueza. (Curso s u1 erior) . 

Não faço cilações por brevidade; ma quem 
quizer, póde verificar . 

O novo impulso latinisante que recebeu a 
língua na phase do Renascimento já achou o 
terreno preparado havia seculos . 

ão foi uma innovação inesperada nem foi 
capncho por separal-a do castelhano, como ao 
nosso collega aprouve dizer á Academia. Essa 
evolução na arte da palavra escripta não foi 
peculiar a Portugal. Espalhou-se por toda a 
Europa latina . Foi uma consequencia elo reno
vamente das letlras e artes em geral que con ti
tuiu a e sencia daquelle período hisLorico. O in
flux:o partiu até ela Italia. Datam elahi as cha
madas [ónnas divergentes na linguagem. A re
novação, com ser até certo ponto con ieleraveJ, 
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não allerou a estructura intima da língua. O 
sr. João Ribeiro é o primeiro a reconhecei-o, 
quando na sua Selecta Classica- e creve estas 
palavra : ((Os poetas renovaram com maior am
plitude o vocabulario e a syntaxe latina e nisto 
fôram ingularmente ajudado pelo exemplo do 
mestres italianos, que já então di punham de 
uma linguagem polida e mais rica de latinismo 
e reminiscencias ela sicas. Se o influxo dos qui
nhentistas pouco se exerce na prosa é razão 
principal que as obras daquelle tempo em regra 
Linham pequeno e escolhido numero de leitores, 
corriam manuscriptas e muiLas (qua i toda ) 
houve que vieram a lume dez, vinte, trinte an
no depois de compo ta , e não em pequeno 
numero fôram publicações posthumas, como as 
de Ferreira, Sá de Miranda e outros . E La cir
cumslancia diminuiu o influxo geral que na lin
puagem commum deviam exercer os primeiros 
classictos e por isso os prosadores até metade de 
quinhentos pouco se dil[erençam dos que os pre
cederam na éra archaica». 

Ora, o Renascimento, em rigor, é periodo 
hdorico que vae da segunda metade do ecu
lo xv a fins da primeira metade do seculo XVI. 

Conceda- e que alcance o final cl'este ultimo 
seculo. De então em deanle [órma-se o espirito 
genuinQimenle moderno, que, aqui e alli sob 
apparentc~ fórma ela sica reage contra a in
tuições antigas. 

O seculo xvn é, nesle entido, deci ivo na 
bisloria do espiriLo humano. Os nomes de De -
c arte , Leibnitz, Spinosa, Locke, Hobbes, N ew
ton, 11illon, Calderon, -são ufficientes para 
provai-o. 

O ela sicismo intrin eco, genuíno, real no 
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c pirüo e na ideia , no pen amenlo e na fórma 
recúa de d então. 

O proprio e tylo toma outra coloração. lil-
tcratura Iranceza do seculo aureo, do tempo de 
Lafontaine, Racine e :tlloliér , apontada como 
modelo de la sici mo, é ela ica apcna na ap
parencia. Fundo e Iórma trahem o e pirilo novo. 
- Por i o, é claro, o sr. João Ribeiro não cs-

' teve livre de inju tiça, quando affirmou á A a
demia que: cc?\:o eculo xvn foi que, como hu
mani mo xaggerado, appareceu a ortographia 
etymologica )) . 

Pó de er que algun caturra m Por! ugal 
tenham então as im procedido . ~Ia a e lyli -
tica elo tempo em geral, em toda a Europa, 
comparada á do seculo anterior, con Litue um 
progres o no sentido do a[aslamenlo do lati
nismo.- <cFôram o Franceze , e cr -ve autor 
cornpetenli imo, que formaram o tylo mo
derno ela pro a; e stc é o meri lo h i lorico de 
ua lilleratura. Ante de De carle , ante de 

Pa cal, o prosadore la tini avam; e porque a 
língua romanica · não podiam u Ler o edifi
cio da antiga pro odia, um Cervante um 
Boccacio por exemplo ão de uma prolixidade 
que de agrada e enfaslian. ão houve, pois, e . e 
humanismo exagr;erado no grande eculo de 
Vieira. 

To eu di cur o o illu Irado profe or teve 
em mira combater accesamente o chamado y -
tema etymologico em a orlographia da língua 
e no foao da refrega de nalurou algum tanto 
certo factos. 

Na calma por'm, de eu e cripto é muito 
mais ponderado. A im, na cilada Sele;cta Clas
sica, traz e tes dizere : 
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<c. .. Foi o seculo (o xvn) em que chegou á 
perfeição a polidez da prosa e da linguagem 
portugucza, e sem duvida nelle flore ceram o 
maiül'e elas icos e os mais completos pro a
dores de todos os tempo da lingua: Frei Luiz 
de Sousa Antonio Vieira, Manoel Bernardes, 
F. Manoel de Mello ... 

«São oradores que persuadem ou maravilham 
o audiLorio, escriptores que recontam com graça 
c louçania as historias do presente ou do outro 
tempo . Tem antes, nem depois, houve tanta lar
guesa e tanta humanidade na alma e no senti
mento dos escriptores portugueze n. 

Palavras são estas indicadoras de que a re
acçúo contra a mofineza critica que ousara du
rante Lanlo tempo desconhecer o valor do gran
de seculo, penetrou Lambem na lucida intelli
gencia do illustre grammatico. 

Em todo caso, afinal, a questão não é de 
lheoria, de doutrina, de sciencia · · de pratica, 
de habito, de costume. 

Toda a gente sabe o que se póde dizer pró 
on contra o chamado syslema etymologico, pró 
ou contra o denominado sonico. 

Não e tamos mais no tempo de andar a re
pelir cs as velharia . - Proponho a adopção 
da orlographia de Herculano, acordando-a com 
a indicação do sr. Salvador de fl1endonça. 

Julho de 1908 



IV 

De todos os antigos estadi tas da monarchia, 
dois ha que parece ainda star vivos entre nós 
a nos ajudarem, a nos guiarem na embaraçosa 
senda do 1 orvir: -José Thomaz abuco de 
Araujo e José I\Iaria da Silva Paranhos . 

.E' que reviv·em no par homerico de nossa 
moderna diplomacia, nos fama os Dioscoros 
J oáquim T abuco e Barão do Rio Branco. 

Filho de diplomata e parlamentar, Rio Bran
co passou quasi despercebido nas hdes da tri
buna ; mas achou, em dias da repub lica, a mo
dalidade suprema, o que se poderia chamar 
a categoria de eu pensar e agir, e ne a es
phera chegou onde brasileiro algum ainda su
biu tão alto. Se, por desgraça, tive se fallecido 
antes das vultuosa incumbencia que lhe fôram 
dadas pela repul)lica, não se fallaria hoje nelle, 
senão como de um amoravel compatriota que 
mo trara selecta predilecção pelo estudo de 
nossa historia. 

O des tino quiz o contrario e vemol-o hoje 
fulgurar no pinaculo. Bem haja! Seu logar é 
inapagavel. Hão de rolar os seculos, e, em 
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quanto do Amapá ás Missões, do Acre ao Ocea
no se fallar portuguez, o nome do Barão do 
Rio Branco brilha~'á como legenda a incitar 
animo e a levantar corações. 

O outro Dioscoro tem feição differenie no 
meio de muitos pontos de conta elo . 

Filho de jurista e parlamentar, foi desde 
muito moço reclamado pela política e pela 
lettras. 

Entrara por ellas adentro, armado em caval
leiro, como quem estava a pisar em .terra para 
elle conquistada por duas gerações de avoen
gos illusires, levado pelas mãos de tres sena
dores de sua família . 

Essa bella figura de inlellectual Leve a feli
cidade de na cer dotado das mais apuradas fa
culdades para o manejo da pala' ra e crip ta e 
da palavra fallada ... 

Teve mais a ventura de surgir no parlamento 
quando o ultimo acto o acio final e definitivo 
da abolição da e cravidão ía entrar em scena . 

::ieu pae já tinha morrido; ma , quando o 
joven N abuco assomou pela primeira vez na 
tribuna, quem Leve olhos para vêr e ouvidos 
para ouvir, percebeu de chofre que a figura 
elo velho parlamentar tinha reapparecido en
grandecida. 

E não foi só. Quizera a gloria em eus ca
prichos que alguns dos raios dispersos da au
reola do Visconde do Rio Branco vie sem re
fleclir na fronte do moço orador, como se este 
fô se lambem um seu filho dilecto. 

E ' que em Joaquim Nabuco predomina o 
homem de lellras o homem da palavra sobre 
toda as outras qualidades que elle por ventura 
possa revelar. 
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hi toria litteraria o reclama ante de tudo, 
vendo nelle um oradDr como pouco e um pro
sai la igualmente como poucos. 

Ia o eu fallar e o cu e crcY~r tiveram 
sempre uma uh lancia propria, materia plas
tica que dava vigor á ua fórma brilhante: a 
dolllrinação político- ocial. 

E' por i o que a historia politica não deixa 
de reclamal-o lambem por ua ac Fio no parla
men to c no abolicioni mo . 

e. por de graça, tive . e falleôdo anles das 
nobre incumbencia que lhe outorgou a repu
b!ica, e fallaria agDra nelle no me mo 1om 
em que . e falla hoje: teriamo D nos o Joaquim 
. Tabuco tal qual é. 

Não é que de conheça o grande alor rlc 
sua acção de hoje: ' que o ens feitos de agora. 
por mais brilhante que ejam e D ão em alto 
gráo, funccionam principalmente como a dou
raria moldura dos seus feito da mocidade. 

Elle es tá bem em eu logar. no seu po~ l 
de Embaixador da civilisação bra ileira perante 
o mundD. 

cultura nacional não poderia encontrar 
mais di s tincto repre entante. 

ua pa~sagem para a r publica. como a de 
Rio Branco, exprime a nitida con ciencia que 
tiveram de que acima de mesquinha agitaçõe 
pa rtidarias, paira para os arandes rspiritoc; o 
rles lino supremo da Patria. 

Não fizeram mais do que serruir o ensina
menloc:; elo Vi conde elo Rio Branco, que pas
sara opporlunamente do liberali mo inarticula
do e clisper ivo para o partido con ervaclor, c 
ele T abnco de raujo. que deixou pelas costas 
o con ervalori mo, que e havia tornado neo·a-
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tivo e improgr.essista, e alistou-se galhardamente 
entre os liberaes, quando estes se tornaram di
gnos de sua adhesão. 

O exemplo de taes mestres nullifica e apaga os 
molejos grotescos que a politicagem impenitente 
po sa garatujar nas botas dos dous cavalheiros. 

Não sei se a evolução contemporanea do 
Brasil reserva alguns problemas que tenham 
de ser resolvidos por Joaquim N abuco. 

Quaesquer, porém, que elles sejam, e por 
mais acertadas que se mostrem as soluções pro
postas, não creio que cheguem a avultar mais 
na balança do tempo do que Um Estadista dJo 
lmperio, Ba,lmaJceda, Minha Formação, Esai
ptos e Discursos Lilterarios, CampCiinha Aboli
cionista no Recite, A Intervenção Estrangeira 
durante a Revolta, Camões e os Lusiadas. 

Joaquim N abuco se me afigura, pois, um 
distincto homem de lettras que sabe fallar e es
crever, addicionado a um pensador político de 
largo descortino. 

Quando lhe chamo homem de lettms. para 
hem frisar sua qualidade de intellectual, não 
pretendo de fórma alguma confundil-o com esses 
curiosos Ditteratos, que estacionam nos cafés e 
nas portas das livrarias; quando lhe noto o c a
racteristico de escriptor politico, é para claro 
mostrar que sua acção nesta esphera é mais 
notavel no que elle escreveu do que no que fez 
ainda levando em conta sua extraordinaria acção 
no abolicionismo. 

Se eu tivesse auctorioode para lhe dar con
selho, indicaria que reunisse os seus discursos, 
artigos e pamphletos políticos, porque não ba 
um só dentre elles que não encerre alguma 
idéa, alguma vista aproveitavel. 



PROVOCAÇÕES E DEB TES 67 

Deste numero é, entre outro , o Erro do 
Imperador . 

A collecção desses escripLos avultará mais 
no fuluro do que a pre idencia do Congresso 
Pan-Americano. 

24-8-009. 
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DM LIVItO DE VIA GENS 

A ex ... sr."' D. Maria Clara da Cunha Santo1'. 
vantajosamente conhecida nas patrias lettras ho
diernas por um volume de contos e outro de 
P?esias, brinda-nos agora com um livro de 
v1agens. 

A' generosa bondade da distincta escriptora 
devo a incumbencia de prefaciar-lhe a interes
sante publicação. 

Serei breve: uma rapida causetie e nada 
ma1s. 

* 
Sejam as minhas primeiras palavras a ex

pressão dum anhelo . 
Fôra para desejar que um elos nossos críticos 

ele mais saber, mais phüosophia, mais largueza 
de idéas, mais competencia no trato dos phe
nomenos intellectuaes e, sobretudo, de mais 
alma, enfeixasse num vasto e sympathico estudo 
as figura~ das nossas mais distinctas escriptoras 
das ultimas deca.das do seculo XIX a esta parte . 
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Na regiões da poesia, do conLo, da novella, 
elo romance, do folhetim, da chronica, da phan
lasia, da critica me mo muitas e teem revelado 
com talento merecedor de applausos geraes. 

E ' um a umpLo que e Lá ahi a exigir a 
analy e dos genuínos críticos, um França Pe
rc il'a, um Theolonio Freire, um Nestor Victor, 
um .\ugu ·to Franco, wn Phaelanle da Camara, 
para Iallar no mai joven e não citar mestres, 
como ArlhUI' Orlando ou ClQvi Bevilaqua, mais 
dislrahido hoje, um com o problemas poli
lico e ociae , e outro com a arduas questões 
do direito. 

E' livro para er feito por um e pirito en
lh u ia la moço, ão, cheio de idealismo e poe
sia c não por certo ralés da criLiquice nacional, 
ca pazc , talvez de enfiar anzóe na pescarias 
elo .\mazona , mas de todo fechado á compre
hen 5.o duma alma de mulher, intelligente, es
piri tuosa, elevada, honesta e boa. 

A' obra poi o critico de aber e coração 
que pód m achar a vida e o tumultua·· dos sen
timento e das idéa , onde Q ralés, os rapso
di ta das cousa alheia , encontram apenas mo
tivo para rhetorices banaes. 

* 
O novo livro da distincta rio-grandense lê

se dum folego, porque é simples, despreten
cioso, leve, arejado por constante sympathia. 

Conhece- e logo nas primeira paginas, 
que e está em CQmpanhia duma causeuse, cuja 
mspiração mais con tante é a de um inalteravel 
optimi mo . Ella quasi ó abc vêr o lado bom 
de toda as cou as· a sua musa é a de um franco 
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enth usiasmo pelo espectaculo da natureza e da 
vida. As palavras que mais se multiplicam no 
livro são : bello, esplendido, admiravel, magni
tico , encantador, inolvidavel, deslumbrante, ma
ravilhoso ... 

_ ·1. excursão, que não foi nem demasiado pro
long&tla nem por demais extensa, está cheia de 
f~quenBS notas, doces traços, ás vezes em duas 
c 11 f ~'O::S linhas,_ que reçumam bondade e sympa
thia da autora por amigos ou parentes com que 
s~ er,contrava ou de quem se recordava e tinha 
s& t::d.ades . 

Esses rapidos trechos sãü como deliciosos 
e floridos pontos que documentam a psycho
logia ela escriptora. 

Não farei citações para não tirar aos leitores 
o prazer de encontrar por si mesmos essas pa
ragens . 

Acham-se principalmente á pa~ 11, quando 
falia da despedida na hora da partida; pag. 16, 
quando se refere aos amigos que, na Bahia, 
fôram a bordo comprimentar a autora e seu 
distincto consorte, Dr. José Americo dos San
tos; pa.g. 23, sobre a bella moça, que, cegando 
na ausencia do marido, fôra esperai-o ao caes 
em New-York; pag. 29, a respeito do quadro 
do Desespero Materno na Exposição das figuras 
de cêra ainda em New-York; pag. 80, encon
tro com moças brasileiras em St. Louiz; pag. 
186, sobre Dr. Branner; 206, relativamente ao 
Dr. Bruno Chaves e sua esposa ; 218, Eugenio 
Latour e Magalhães de Azeredo; 223, profes
sor Adolpho Malevolti e Pedro Americo; 260, 
ácerca de Madame Paulo Fritz; 276, noticia 
da morte da sua irmã J udith; 282, Charles 
N e ate; 284, D. Carolina de Rezende e o ma-
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rido; 288, sua cunhada D. Alice; 991, a família 
do Dr. Cypriano Ma carenha ; 309, faria 
Amalia, a authoress portugueza. 

Fazem bem ao coração es es effluvios duma 
alma amoravel, que abe sympalhisar e vêr sem
pre o bem e revelal-o. 

* 
O livro contem scena das ociedades dos 

E lado. -Unidos, Mexi co, llalia, Austria, Alie
manha, Hollanda, Belgica, Inglaterra, França e 
Portugal, o que importa dizer que se refere a 
gentes que, na e cola de sciencia social dos dis
cípulos e reformadore da idéas de Le Play, 
se chamam povos de jormação communaria e 
povos de formação particut:ãrista. 

E' viajando que se apprehendem ao vivo as 
largas differença que afastam essas duas qua
lidade de populações, differenças que prendem 
raize no amago mesmo do caracter. 

Ou esse caracter seja explicavel, no que tem 
de mai, intimo, em grande parte pela diver
gencia e enciae do vario centro de appa
rição do homens primitivos, ou pura e simples
mente pelas emigrações posteriores de um cen
tro commum para regiõe demasiado antitheti
ca o certo é que como proce os descriptivos 
e ao mesmo tempo explicativos, das qualidades 
intrincadas das nações, não conheço methodos 
mais adequados do que os dos continuadores 
do famo o ociologo francez. 

As influencia originadas do pas ado da 
raça, do varios meios physicos, dos regimens 
de trabalho, da natureza dos recursos e modos 
de viver, da organisação que dahi se impõe á · 
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família, da índole das culturas e induslrias são 
pegadas em flagranLe em seu jogo multiplo, em 
sua trama complicada e infallivel. 

Depois que os conheci, não tenho cessado 
de aconselhar aos meus compatriotas o estudo 
acurado de livros como os de Henri de Tour
ville- sobre A Formação dos ]~ovos Particula
ristas; de Edmond Demolins ácerca d'Os Fran
cezes de hoje e ainda sobre As Repercussões 
. 'ociaes; de Rousiers referentes á A Vida Ame
ricana, a Hamburgo e a A llemanha, A Questão 
Operaria na Inglaterra, As Industrias Mono
polisadas nos Estados-Unidos; de L. Poinsard 
-no que se refere á A Producção, o Trabalho e 
o Problema Social nos Começos do Seculo XX; 
de A. de PréviUe- dedicado A's Sociedades 
Atricanas, livro que interessa sobre maneira :xo 
Brasil, não esquecendo do mesmo autor pres
timosos escriptos- relativos ao Japão, ao Thi
bel, ao Egypto; de G. de Azambuja, illustre pro
vença!, sobre a Grecia Antiga e um não menos 
valoroso tendo por objecto a Macedonia Mo
derna. 

E, como esses, em geral- todos os estudos 
inspirados pelos metbodos e ensinamentos dessa 
grande escola da Sciencia Social. 1 

A escriptora brasileira em America e Eunopa, 
o bello livro que se vae lêr, viu e notou, nomea-

1 É claro que da Escola deLe Play s6 admitto os 
p1·ocessos e alguns resultados perfeitamente provatlos. 
Não aceito as idéas catholicas, que, aliás, não lhe são 
essenciaes, tanto que a doutrina tem sectarios de todos 
os credos religiosos. Faço esta observação para tapar a 
bocca a certos ignorantes. O tardio catholicismo ele Le 
Play é caso isolado e secundario. 
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damente no Estados-"Cnidos, Hollanda, Ingla
terra e Allemanha, umas pouca de cousas, 
as ás divergentes de suas congenere no Brasil, 
Ilalia, França e Portugal, muita das quaes 
admirou e desejaria que fõs em imitadas nesses 
ultimas paize . · 

O caracler lc independcncia elos moços e 
até dos meninos, a educação autonoma e pratica 
elo homen., o facto de rapazes, estudantes uni
vcr, ilarios, empeegarem-sc em oillcio manuaes 
quo a nó e afiguram gro eiros e acima da 
infa tuada pretenciosidadc de certas gentes, a 
energia e inelependencia elas mulheres que ousam 
pensar por si, o prazer e aUracção pelas car
reira chamadas u uaes, fontes ele bem estar e 
conforto, ele preferencia ao azares ela politica
gem e do parasitismo ele certas profissões cleno
minacla liberaes, são cousas que despertam 
logo a attençã.o do viajar intelligente e não po
diam escapar á perspicacia ele uma mulher de 
talento, como é a nossa patricia. 

Ell a não poderá, talvez, explicar muitos 
de tes phenomenos sociaes, cuja gene e e com
prehensão resultam elas lições do pugilo de 
pensadores referidos. 

A mendicidade que se lhe deparou em Na
polc , o dolce-[ar-mente, - trapilho e embelle
zado ele musica e cançõe ; a decaclencia de 
Veneza ; o movimento e opulencia ele Hamburgo; 
o bem estar e a limpeza de quasi toçla a ·gente 
na Hollanda e na Belgica elo Norte; a prospe
ridade, o poder, a riqueza ela Inglaterra; a mar
cialicl acle a dual da Allemanha ; certa exquisiti· 
ces d'Austria e tão por ventura neste numero. 

Além de ses problema que podiam ser de
batidos a proposito das impre sões de viagens · 
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de Maria Clara, releva notar em eu livro bellas 
scenas que se não apagam mais da memoria 
do leitor. 

este caso estão as dedicada ao acto da 
abertura da Exposição de S. Luiz, o grande 
Canyon, a floresta petrificada, a catarata do 
Niagara, e vinte outras, todas sobriamente des
criptas em estylo singelo, despretencioso, cor
rentio e leve. 

Pondo remate a estas rapidas observações, 
só me resta agradecer á autora a honraria 
conferida a este humilde e fervoroso admirador 
de seu talento. 

11 de Junho de 1908. 



VI 

EDMO ND D E~I OLI NS 

I 

A noticia do fallecimento do grande socio
logo francez Edmond Demoliu encheu de pe ar 
o pequeno numero de seu adeptos do Rw de 
Janeiro. 

A cousa se justifica plenamente por i me ma. 
Para a ignorancia os ificada da mór parte 

da litteratada bra ileira Edmond Demolins era 
vagamente conhecido como um touriste que 
havia e cripto um livro de viagem sobre a In
glaterra livro no qual cumulara de elogio o 
grande povo, reconhecendo-lhe certas uperio
ridades sobre celLas, slavos, latinos, não fal
lando de mestiço , amarellos, negros, existentes 
pelo mundo em fóra. 

Alguns, dos que e suppõem mais atilados, 
snp.punham, por demais, ser Demolins um mes
tre-e cola, um pedagogo que escrevera um livro 
ácerca da educação da mocidade franceza. 
Era isto e mais nada. 

Preoccupados com exolismos lilterarios, c~m 
tudo quanto tem resaibo de extravagancia, de 
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desequilibrio, de mole tia, de desordem espm
Lual; abysmado nas boutades de Tol Loi á conta 
de Shakespeare, com as bizarras invenções de 
lb en, cujos energicos caracteres, a um tempo 
subtis e grandiosos, os atordoam; enleiados em 
exquisitices orthographicas ou pre o no visco 
do esperanto,· alheiados da realidade a seguir 
as phantasias de Nietzsche; embasbacados dianLe 
da novellas romane ca ele Ferrero sobre Ti
berio e Julia, Antonio e Cleopatra, 1 ero e Agrip
pina, o tempo não lhe chega para acompanhar 
o graves problema que preoccupam o mundo 
e tomar conbeciniento dos estudos ele economia, 
de política, de sciencia social, de assumptos in
dustriaes, de direiLo applicado, ele educação e 
outro que vi am directamente a preparar o 
homem para a grande lucta da vida moderna. 

Poi não vimos, ainda ba pouco dia , um 
de se magnos pontífices da ignorancia enten
ciar da sua catbeclra de bonzo incon ciente a 
mediocridade do livr.o de Demolins ácerca dos 
Anglo-Saxões? 

O que vale é que aquelle remendão de cou
sas alheias, escrevendo para ser agradavel a 
Ferrero, que proclamara a superioridade dos 
latinos, nem sequer e lembrou de aprender a 
graphia exacta do nome de Demoliu , por elle 
emgre transformado em Demoulins ! . .. 

Nem equer o nome! E ' significativo. 
Nem era de esperar outra cousa de certa 

classe de espíritos. 
Typos scepticos, sem ideal, incapazes de a 

bater por uma causa com sacrificio de seus com
modo pes oae ; temperamento de pandegos, 
de pilhericos, de divertidos; pesquizadores de 
goso , inventores de distracçõe , amolentaclores 
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do viver, eil-os que deitam a mascara do nso 
e levantam a tenda da pagodeira ... 

Para elles tudo tem feições de festa e deve 
ser saudado em estylo de brinde: estamos no 
melhor dos mtmclos ; não é preciso tentar nada, 
tudo vae em mar de rosas. 

Força, riqueza, bem estar, liberdade, cul
tura, sciencia, arte, litteratura, industria, com
mercio .. . tudo .. . tudo ... como num sonho. 

Ora, pois; ·ousamos dizer que este optimis
mo facil e barato para quem o exerce, carís
simo para quem o paga, é a peior fórma do 
pessimismo ; é um pessimismo ás qvessas que 
mata lentamente as nações, fascinando -as com 
mentiras, tirando-lhes a consciencia de seus 
grandes deveres, cortando-lhes os estímulos para 
as grandes ousadias. 

Mil vezes o pessimismo propulsivo de Christo 
que v~rgastava ladrões com os olhos num ideal 
supenor. 

Mil veze o pe simismo apparente de um 
Edmond Demolins, que ousou arcar, em nome 
dum patriotismo superior, c-om o chauvinismo 
francez. 

A gente de bom senso comprehendeu, sem 
e forço , o alvo impessoal e nobilíssimo que ins
pirara a penna do e criptor intrepido e tanto 
que numerosos chefes de famílias francezas se 
lhe dirigiram para tomar conselhos sóbre a edu
cação de seus filhos e levaram-no, por ultimo, 
a fundar a famosa- Eco le des Roches. 

Mas não antecipemos. 
O illus tre sociologo, recentemente extincto, 

deve ser estudado na complexidade de sua vida, 
no conjuncto de seus escriptos, não esporadica 
e destacadamente num artigo. 
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Tinha um systema, uma doutrina que e m
dispensavel conhecer para que seja com justiça 
apreciado. 

Não é mais do que pegar um sujeito qual
quer em À quoi tient la supériorilé des Anglo
Saxons ? . .. -e, ignorando em absolulo tudo o 
mais, entender de dizer sandices ao publioo ... 

Edmond Demolins era filho de Marselha, 
onde nascera em 1852. 

Feitos os primeiros estudos em sua terra 
natal, partiu para Paris em 1873, com o triplice 
fim de conhecer pessoalmente Fred. Le Play, 
cujas idéas o tinham seduzido, de documentar 
um livro que escrevera ácerca d'O Movimento 
Communal na Edade Media, e, finalmente, di
latar seus conhecimentos scientifioos e sociaes. 

Essa primeira phase de sua vida, no que 
toca a labores de escriptor, foi consagrada aos 
estudos historicos. 

O apparecimento d'O Movimento Communal 
na Edade Media, em 1874, foi seguido da publi
cação duma excellente Historia de França, em 
1879. 

Esta obra, em quatro volumes, é já um livro 
de primeira ordem. 

O autor, muito engenhosamente, procurou 
consorciar as largas syntheses de Guizot, se
gundo as quaes grupava os acontecimentos pelo 
encadeiamento dialectico de causas e effeitos, 
com o methodo narrativo e pinturesco de Agos
tinho Thierry. 

Dest'arte, a concepção scientifica, philoso
phica e moderna não faltava, mas ficava apenas 
na concepção geral, na intuição e no encadeia
menta dos factos, sem que o autor, com suas 
vistas de homem de hoje, se substituísse aos 
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homen das passadas eras, defeito capital de 
muito hi storiadores, nomeadam ente Guilherme 
Ferrero . 

E o que preservou o joven autor de vinte e 
sete anno de tão consideravel defeito foi a habi
líssima alliança que fez das theses geraes, occul
tas, por as im dizer, com o methodo do grande 
mestre das l\TctJrrativaJs M erovin.gias, o methodo 
de deixar as chronicas fallar por si mesmas. 

Dizendo dessa Hisloria de França, escreveu 
o lucidissimo Paul de Rousiers: «Foi concebida 
por um plano dos mais felizes e o vigoroso es
criptor que era Demolins já se revela nessa 
obra da mocidade . 

<< O índice das materias apre enla em e corço 
um completo systema de philosophia da historia 
de França . O autor quiz de fado , e tomou o 
cuidado de o advertir aos leitores, grupar os 
acontecimentos conforme o methodo philoso
phico, tornando claras as relações de causa e 
effeito que os liga entre si. 

«Dispostos por essa cadeia logica, tratava elle 
de escolher os mais característicos e significa
tivos em cada epoca e os narrava com largas 
minudencia , seguindo o mais possível as fontes 
antigas, no intuito de conservar-lhes a physio
nomia propria e exacta. 

«Juntava engenhosamente a vantagens da 
_escola philosophica de Guizot á da escola nar
rativa de Agostinho Thierry. Fazia mais ainda, 
é justo dizel-o, porque a narração dos facto s 
tirada dos velhos chronistas ou da memorias 
e documentos contemporaneos era, já por si 
uma garantia da classificação philosophica pro
posta. 

«Nada existe tão facil como achar nos acon·· 
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tecimentos historicos argumentos em prol duma 
these, se, em vez de apresentar os factos con
forme os testemunhos contemporaneos, dá-se 
delles apenas um resumo, e se escreve um dis
curso sobre a historia. Se ao revez, o historiador 
deixar a palavra ás testemunhas do passado, 
será obrigado a tomar por base de suas theses 
as interpretações fornecidas por essas testemu
nhas e a julgar dos factos pelas impressões 
dos contemporaneos e não pelas suas particu
lares. 

((Taes impressões contém em si proprias uma 
superior verdade historica: marcam a acção dos 
acontecimentos naquelles mesmos que os .vive-
ram, por assim dizer. · 

((\Tão padece duvida que todo systema de in
terpretação da historia que logra dispôr os fa
ctos, dando conta das impressões que elles real
mente causaram na epoca em que se deram, é 
menos exposto a erro do que os systemas ins
pirados pelas theori as nessoaes dos historia· 
dores. 

(( Deste ponto de vista a A Historia de França 
de Demolins tem o alto valor didactico e o me
rito raríssimo de não sobrecarregar a memoria, 
de interessar prodigiosamente os leitores por os 
fazer apprehender, por imagens vivas, as dif
ferenças essenciaes que afastam um rei meron
vingio dum rei do antigo regimen, a vida de 
um senhor feudal ela ele um grande potentado 
elo seculo xvrr, a guerra da edade-media ela 
gerra moderna, etc . Este tríplice resultado é 
obtido pelo citado proces o da representação 
concreta, animada, collorido das minudencias 
características» . 

São, repetimos, palavras de P. de Rousiers, 
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famo o autor de La Vie Amel'icaine e de tantos 
l1vros ele grande merito. 

Iuitos outro· gabo faz elle á obra hislo
rica ele Demolins, ó por si sufficienle par a 
tapar a bocca ao critica. t.ro bra il eiro que leve 
o desp lante ele censurar o autor ele Le Fran
çais d'aujourcl' lwi- sem ao menos o haver 
lido ... 

II 

viela espiritual elo autor ele Les Grandes 
notlles eles Peuples- pócle ser dividida em qua
lro grandes período 1 grande pelo esforços 
nelles empregado e não por sua duração mes
ma, rois que o intrepiclo cscriptor Leve vida 
curla. 

A primeira pha e desse perenne labutar 
pód -se dizer que vae ele 1872 a 79 e foi absor
vida pelos estudos historico .. 

Não foi sem vantagem para a evolução elo 
pensamento do nolavel marselhez na esphera 
dos estudo ociologico 1 porque o valor ela, 
achega his1oricas nes e terreno é incontesla
vel. O Movimento Communal na Edade Média 
e a Histo1·ia ele França, já citados, são os fru
clos ele es primeiros labores da mocidade. 

O segundo período, todo con agrado á pro
paganda elas icléas ele Le P lay quanto á re[orma 
rla ocieclacTe moclema, distende- e ele 1880 a 86. 

Dentre lodo o discípulos e amigos do velho 
reformador- este escolhera a Demolins para 
director da revi ta Reforma Si>ciale ainda hoje 
exis tente. 

O brilho daquella revista durante o periodo 
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da direcção do joven escriptor é attestado por 
quantos lhe acompanharam o passos. 

Entretanto, Henri de Tour ille, achando ain
da imperfeitos os proces os de Le Play para a 
analyse das ociedade , e inopportunas ou in
adequadas algumas de suas idéas de reforma, 
abriu scisão na escola, não só com o alargar
lhe o methodo com a sua nomenclatura dos phe
nomenos sociaes como ainda com o abandono 
das prelenções de re[orma, contentando-se com 
o simples estudo dos factos ociologicos pelo 
processos rigorosos de observação. 

Era i to em 1886 e Demolin foi encanega
do da fundação e direcção da revista cience 
Sociale. 

Ahi durante vinte e um annos deu elle a 
medida de todo o eu merecimento. 

São innumeraveis os valente artigo que 
escreveu, alargando o circulo da sciencia social 
de que lambem dava um curso publico na So
ciedade Geographica, de Pari . 

E' a terceira pha e de sua vida, no ultimo 
anno da qual, a partir de 1899, teve de juntar 
aos arduos labores da revista o ainda mais ex
traordinarios da organisação e direcção da 
Ecole eles Raches, admiravel instituto de ensino 
que larga influencia vae exercendo na educação 
da mocidade franceza. 

Foi ne te ponto que a morte o surprehendeu. 
Os derradeiros oito annos, pois, con tituem 

um quarto período especial e allamente curioso. 
ão pretendemos fazer uma biographia se

não dar uma idéa geral do valor mental do 
homem. 

No seio da escola da sciencia social, que se 
não deve confundir com a da rejorma social, 



PROVOCAÇÕES E DEBATES 83 

Demolins é contado como o eu terceiro fun
dador. 

A Le Play deve-se o melhodo de observação 
pelas monographias de famílias e os primeiros 
e boços de classificação destas ; a Henri de Tour
ville o alargamento do metbodo com a nomen
clatura dos elementos sociaes e com o syslema 
das viagens e a observação variada em sitios 
varios; a Demolins somos devedores do cu
rioso processo das repercussões sociaes e de 
uma mais perfeita classificação do typos de 
sociedades. 

Aquelles que não conhecem nem assignam 
a Science Sociale e desejarem ficar a par das 
idéas pela quaes devorou Demolins, com inve
javel denodo, sua nobre existencia acon elha
mos a leitura de seus livros na ordem seg11inte: 

I - Les r;mndes Roules eles Peuples (Essai 
de geographia socia1e), Les Routes de L/Anti
quité. 

II- Les grandes Roules eles Peuples (.Essai 
de geographia sociale). Les Routes du Monde 
Moderne. 

III- Les Français d'aujourd'hui (Les types 
Sociaux du midi et du centre). 

IV - A quoi tient la superiorité eles Anglo
Saxons? 

V- A-l-on interêt à s'emparer du Pouvoir? 
VI - L'Education Nouvelle (L'Ecole eles 

Roches). 
VII- L'Avenir de l'Education Nouvelle. 
VIII- L'Etat acluel ele la science sociale. 
IX- La necessité cl'un programme sociale 

et d' un nouveau classement eles partis. 
Só com estas bases é que se poderá ter um 

conhecimento de conjuncto das d.aulrinas da · 
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escDla, das idéas peculiares do autDr e se po
derá ter noção clara do posto por ellé occupado 
entre seus companheiros. 

Só com taes elementos é que se póde bem 
comprehender o sentido e D alvD visado por un1 
livro comD o A quoi tient la superiorité des 
Anglo-Saxons? 

Fóra disso são impotentes as rabulices ele 
certos críticos atrazadissimos. 

Claro é para aquelles a quem são familia
res as idéas da escola da scencia social, na 
ramificação em que se tinha filiado Ed. Demo
lins, que as obras deste escriptor são de duas 
categorias. 

Numas elle expõe, por assim dizer theorica
mente, os ensinamentos da doutrina; noutras 
faz applicações praticas. Da ultima especie são 
-A quoi tieTJt la superiorilé eles Anglo-Saxons? 
- A-t-on l'inferet de s'emparer du Pouvoir? 

Diante desLas nos deteremos um instante. 
Feitas rigorosas observações no mundo in

teiro no estudo dos differentes povos, observa
~ões em que fôram apreciadas as condições de 
loga;r, tr-abalho, pnopriedade, jamilia, moelas ele 
~xistencia, patronagem, commercio, culturas in
tellectuae,~. religião, visinhança, corporações, 
communas, cidades, província, Estado, expan
Mo da raça, o estrangeiro em relaçãJo a ella, 
a sua hisioria, o seu papel e posição mundial, 
trabalhos estes em que primaram Rousiers, Pré
ville, Poinsard, Bureau, T()urville, Pinot, e o 
proprio Demolins, de que é attestado seu ex
traordinario livro- Les Fmnçais d'aujourd'hui, 
foi possivel uma classificação dos differentes 
typos S()ciaes. · 

PDssivel tambem foi conhecer quaes os povos 
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que e tão á frente do movimento mundial mo
derno , e, implicitamente, os melhores appare
lhaclo para as lucLas da vida hodierna. 

Foi com taes e tantos esforços que o sys
Lema ele Le Play ficou modificado no methodo, 
na ela sificação dos phenomenos sociaes, na dos 
lyp os ele [amilia, na dos typos ele sociedades. 

Ne te ultimo ponto convem ouvir o proprio 
Demolins . 

Escrevia elle em 1898 : «H a oito annos ape
nas conseguimos determinar com exactidão o 
erro-fundamental de Le Play, e podemos por 
es e modo r ectificar a sua obra que ficou além 
de singularmente desenvolvida, completamente 
renovada. 

«E tes r esultados que se tornaram para a 
sciencia social o inicio duma verdadeira trans
formação, furam a consequencia de viagens 
comparativa levadas a effeiLo pelos collabora
dore de La Science Sociale e por nossos discí
p ulos- na Noruega, na Allemanha, na Suissa, 
no Sul da Algeria, no Sahara, na Russia, nos 
Pyrencos, na Inglaterra, nos Estado -Unidos, 
ele. 

«E. tes resultados fôram comprovados, veri
ficados, de env.olvidos por longa serie de es
tudos proseguidos sem interrupção pelos nos
sos mais eminentes collab oradores, estudos rei
terados ácerca das mais variadas sociedades do 
presente e d.o passado. 

«Em conclusão de analyses tão consideravel
mente accumuladas, acreditei poder reduzir a 
duas grandes divisões as sociedades humanas. 
O primeiro grupo comprehende as diversas va
riedades que buscam resolver o problema da 
existencia, apoiando-se na collectividade, a com-
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munhão, quer da família, quer da tribu, seja 
dú Clan, seja do Estado: são as Sociedades de 
tormaçwo communaria. 

«Ü segundo grupo comprehende as diversas 
variedades que prúcuram resolver o problema 
da existencia, apoiando-se unicamente na ener
gia individual, na iniciativa, na actividade, no 
esfotçú privado: são as S1ociedades de zormação 
parlicularista . 

«Teem este nome porque nellas {) particular 
conserva toda a independencia diante dú grupo. 
Faltava dispôr em cada um desses dois grupos 
- as sociedades que constituem úS typos cúnhe
cidos da innumeravel serie de variedades so
ciaes. Para isto houve mi ter e colher, comú 
ponto de partida, a variedade social que apre
sentasse o typo communario mais exclusivo, e, 
ao mesmo tempo, mais simples. Deparúu-se
nos es a variedade inicial nas populações de 
pastores nomadas das grandes steppes da Asia 
central, dos quaes são úS Tartaros-Khalkhas 
os especimens mais completos. 

«Em França, onde e te typo não existe, to
mamos como ponto de partida as populações 
semi-pastoris das zonas montanhosas que delles 
mais se approximam. 

,,Estabelecido esse ponto inicial, faltava dis
tribuir gradativamente as úutras variedades na 
ordem em que se vão cada vez mais afastando 
daquella, isto é, na ordem em que a acçãú da 
communidacle familial se vae progre ivamente 
enfraquecendo. 

((Chega-se, de t'arte, a uma derradeira varie
dade na qual a communidade de família é de 
todo quebrada e substituída por fórmas com
munarias mais complicadas. 
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uChega- e então a esgotar a serie inteira das 
variedades conhecidas do primeiro grupo e pas
a-se ao egunclo, o grupo das ociedades de 

[armação parlicularista. 
ui e Le, segundo o me mo proce o emprega

do no precedente, toma- e por ponto inicial a 
variedade social que apresenta o typo particu
larista com o maior caracter de simplicidade. 

uE le ponto inicial é fornecido pela popula
çõe da oruega que se entregam imuHanea
mente á pe ca no [iords e á cultura agrícola. 

cc eguindo dahi procede- e com o egundo 
grupo como c fez com o precedente, distri
buindo as diver a variedades na ordem em que 
se vüo complicando cada vez mais. 

ccChega- e, a im, á variedade que apre enta 
o Lypo mai complicado e mai definido da ini
ciativa individual, isto é, aquella que está col
locada no pólo opposlo á formação communaria. 

((Obtem-se por este modo uma cadeia ininter
rupta de ociedades que vão ela formação com
munaria mai intensa á formação parlicularisla 
ma i extremada. 

uDi po tas a ociedade humanas por esta 
fórma ystemalica, percebe- e 1ue a formação 
communaria reina qun i exclu ivamenle no 
Oriente a iatico c europeu; que predomina, 
algum tanto allenuada em lodo o meio-dia occi
denlal la Europa e na America do ui ; póde
se dizer que é o lypo cm·acleri lico do povos 
do Oriente c do Meio-Dia. 

ccE inver amenle predomina a formação par
liculari La no norte occidenlal da Europa e na 
Am rica do !orle, sendo o e pecimen ma1s 
completo e mai intenso d'esla formação ocial 
fornecido pela raça anglo-saxonica. 
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«Digo intencionalmente a raça anglo-saxoni
ca, porque, entre as populações que e acham 
mais ou meno me clada com e ta raça, algu
ma exi tem que, em consequencia de cau a va
ria . pertencem á forma ão communaria: de le 
numero ão o grupo de populaçõe cellica 
como o E cos eze o Highland , os Irlande
ze , o~ babilante do paiz de Galle 

«Esta e Lreita juxtapo ição de elementos es
encialmente diver os, explica facilmente, na 

sciencia ~ ocial, a tend ncia oppo ta a lucta 
e certa~ divi õe política da Inglaterra actualH. 

Já daqui e vae percebendo porque foi que 
Ed. Demolins e creveu o A quo i tienl... e no 
sentido porque o fez. 

O chricbaná da critica bra ileira teem 
muito que e tudar para comprehender certa 
doutrina e certo homens, que sahem inteira
mente fóra de seu molde , geito. , sé tros e 
estreiteza espirituaes. 

Ha mi ler, ne. a empreza, duma completa 
lran ~formação p ycholo!rica, operação que o 
chrichanás, como bon primitivo que ão. não 
aguentam ... 

m 

K 6 depoi de haver indicado a ordem em 
que devem er lido o livro de Demolins. di -
, emo que no deteriamo rapidamente diante 
de A quoi tienl la uperiorilé des Anglo- axons? 
A+on inlerel à s'emparer du. gou.vernemeni? 

primeira desta obras é um excellente tra-
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balho de applicação das idéas da escola da 
Sciencia Social á Inglaterra. 

O livro e divide em Lre partes: O [rancez 
e o anglo-saxão na escola; O Krancez e o anglo
saa:ão na vida privada; O jmncez e o anglo
suxcío nu vida publica. 

Quem o lê com o espírito aberto á acquisi
ção ele idéas c não a ouvir phrases sonoras, 
sente-se verdadeiramenle transportado a um 
mundo novo. 

Surprehende-se o genuíno inglez na sua vida 
real, no de abrochar de seu caracter activo e 
emprehendedor. 

O analysta toma o pequeno filho ele Albion 
de de a infancia, desde a escola. Logo á pri
meiras paginas, comprehende- e que a supe
rioridade de que vae falla r o autor não é lit
teraria, artística, philosophica, ou outra qual
quer deste genero: trata-se apenas de superio
ridade ocial uperioridade para a labuta da 
vida moderna . 

E ' i to que certos mestiços bra ileiros, arro
lando latinismos, não querem vêr. 

De facto , Demolins faz um quadro vivaz um 
desses que não se apagam mai. ela imaginação 
ele qurm o. lê, do profes or inglez na pessoa 
ele Mr. Ceci! Redclie e elas modernas escolas 
bri tannicas nas in tituições de fl bbotsholme e 
Bedales. " 

Eis o profe sor; comparemol-o com os Ve
rissimo. de cá e aprendamos a conhecer donde 
partem os mais remotos fios de no sas desgra
ças . Vae na lingua admiravel do escriptor: 

HII y a, chez nous, un type classique du 
direc leur de college, du professeur: tenue cor
recte, vêLemel'lt sombre, longue redingote noire, · 
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air plus ou moins solennel d'un homme con
vaincu qu 'il exerce un sacerdoce et qui le laisse 
voir; la demarche lente, l'attitude réservée, la 
conversation r emplie de sentences propres à 
former l'esprit et le creur de la jeunesse. 

((SurLout de la dignité, extraordinairement de 
digniLé. 

((L'homme qui me serrait vigoureusement la 
main éLait tout différent. 

((Avez-vous qulelques fois essayé de vous re
presen ter un pionnier, un squaLter, dans le Far
West 7 

((QuanL á moi, je ne me le figure pas autre
ment que le docteur Cecil Reddie. Grand, mince, 
solidement musclé, remarquablement taillé pour 
tous les sporLs qui exigent de l'agilité, de la 
souplesse, de l'energie, et avec tout cela, un 
costume qui compléte bien la physionomie, le 
costume du touriste anglais : blouse en drap gris 
avec ceinture dessinanL la taille, culottes courtes, 
gros has de laine repliés au-dessous eles ge
noux, olide paire de chaussures, eniin, sur la 
tête, un béret. 

((J e donne ces délails, parce que ce type de 
directeur ne semble être l'image vivante du 
Lype d' é cole ]Ue je vais vous décrire: l'homme 
est bien la représentation exacte de l'~uvre » . 

Acompanhado desse original typo de mestre, 
inteiramente fóra dos moldes dos educadores 
francezes e brasileiros, Demolins visiLou a es
cola de Abbolsho lme. 

De caminho, Mr. Reddie ia-lhe expondo os 
seus methodos e idéas: ((N osso alvo é chegar 
a um desenvolvimento harmonioso de todas as 
faculdades humanas. O menino deve tornar-se 
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um homem completo, afim de ficar apto a pre
encher Lodo os fin da vida. 

«Para tanto, a e cola não deve er um meio 
artificial no qual não se e Leja enão pelo livros 
em conlaclo com a vida; deve, ao contrario, 
ser um pequeno mundo real, pratico, que ponha 
o menino o mai perto possível da natureza e 
da realidade das cousas. Não se deve ensinar 
sómenle a theoria dos phenomeno , enão a 
sua pratica Lambem, e esses dois elementos 
devem andar intimamente junto na e cola, 
como andam em torno de nó no intuito de 
evitar que, entrando na vida, o joven entre num 
mundo de conhecido, para o qual não eslava 
preparado e onde vae ficar desorientado. O ho
mem não é uma pura intelligencia, c im uma 
intelligencia unida a um corpo e deve- e tam
bem formar a energia, a vontade, a força phy
sica, a habilidade manual, a agilidade ... » 

ão idéa repelida agora entre nó pelos 
papagaio tJUe discorrem á redea soltas ácerca 
de reforma de en ino, em lhes comprebender 
o entido. E tanto não o comprehendem que 
andam ás tontas no a umpLo c di paralam 
nelle. 

Indicaremos a [Ui , entre parcnlhc i e de re
lance, a bernardicc commeLLida pelo Iamo-
os reformadore , 1ue berram agora me mo no 

congre o, não dizemo já obre a olução do 
probl ma, cou a grave, mas pura c unicamente 
no imple modo de o comprchend r formular: 

1. 0 Laboram ainda no gro · eiri simo rro de 
tomar a que tão do ensino em ab traclo, epa
rando-a da enorme cadeia do problema bra-
sileiros, de que é apenas um élo ! . 

2.0 lncapaze de ondar a causa gerae e 
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efficientes de nossas miserias, fazem do caso 
do ensino bóde expiatorio das mazellas do pre
sente; 

3.° Fingindo indepenclencia e capacidade que 
não têm, nem sequer reparam que ainda e sem
pre, consciente ou incon cientemente, não fazem 
mais do que fortalecer o degradante systema 
dos governos de povos oommunarios, segundo 
o qual o ensino é um organismo de partido e 
wn instrumento de co mbate como tudo mais; 

4. 0 Dahi a desorientação dos cliscutidores, 
cada um ptL-xando para seu lado, f.onte donde 
resultam as mais curiosas contradições. 

O mal tem sido attribuido, ao mesmo tempo, 
a ser o ensino official ou livre, leigo ou reli
p;io o e Lambem aos programmas, aos exames 
parcellaclos, aos exames de madureza, aos In
ternatos, aos Externatos, aDs Collegios equi
parados, ás Academias Livres, á bonhomia dos 
fiscae , aos parcos ordenados elos professores, 
á má distrilmição da competencia official de 
prover ás varias categorias do ensino, segundo 
a Constituição, á indifferença dos governos dos 
Estado ... O diabo ! 

Só de uma cousa não se lembram: que a 
questão é de educação e não de ins trucção. 

ão vêem que é preciso seguir os passos deste 
sorites ascendente: reformar a educação dos dis
cípulos, e, com estes, os pais, e, com estes, 
a família , e, com e ta , o caracter do povo. 

Se queremos continuar a ser uma gente de 
communarios, vivendo da politica wlimentaria, 
o ideal em materia de ensino é exactamente o 
que temos; se queremos, porém, mudar de ru
mo, no sentido das grandes iniciativas, é seguir 
o que fazem os inglezes e aconselha Demolins. 
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ão ha meio termo. TQrnemos ás escolas 
descriptas pelo audoso sociologo. 

O typo de Abblolsholme e Bedales é o mesmo 
que foi inaugurado em França pelQ grande es
criptor na 8cole de.s Raches, que vae exercendo 
enorme influencia na pedagogia franceza. 

De um jacto fica clerimicla a vexata qurestio 
dos·Internalos e do Externatos. 

Rúe por terra o Collegio in tallaclo no enor
me casarão, com apparencia de ca erna, hos
pício, quartel QU hospilal. 

Evi tam- e a dcsvantagen elo Internatos, 
cujo VJCIO , sa fadezas e infamia são assás co
nhecidQs~ mas evitam-se Lambem o inconve
niente dos Externatos nas grandes cidades, 
cujas ruas teem de ser percorridas pelos alum
nos, com o grande perigo de aprenderem vicios 
de toda a casta. 

A escola inglcza é collocada DQ campo, em 
silios adrede escolhidos, em trechos do paiz, 
com as sua verduras, suas varzea , suas arvo
res, sua aguas correntes ou em aprazíveis 
lagos. 

O fim é pôr a creança em contacto com a 
natureza c uas scênas mais aptas a lhe forta
lecer a aucle, despertando, ao mesmo tempo. 
o interesse pelas cousas praticas. 

Por i so as excursõe , os passeios e brin
cos ao ar livre, os exercicio el e natação, de 
remar c outros congeneres nLram em larga 
escala na educa ão physica. 

O esturlanle ão di tribuidos, ao quinze 
ou vinte no maximo, por edificios dispostos se
paradamente e habitam nelle com as famílias 
do clireclor e dos profe ores. 

Facilita-se-lhes dest'arLe, o convívio em so-
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ciedade, como se estivessem no centro de suas 
proprias famílias. A educação moral é assim 
resalvada. 

As classes são organisadas com o fim de 
evitar as enormes agglomerações em que o en
sino se torna impr.oductivel. 

Este é dirigido com ü plan.o de interessar 
o mais possível a iniciativa individual dü alumno. 

Desenvolve-lhe principalmente .o espírito de 
.observação, a pratica dos apparelhos scientifi
cos, a verificação pessoal d.os factos, a desc.o
berta da verdade, como se fó sse uma acquisi · 
ção nova, devida ao esforço directo do estudante . 

Conhecido em França esse estupendo sys
tema de organisação escolar, muitas famílias 
enviaram seus filhos para a Inglaterra. 

Demolins mesm.o déra o exemplo, mandando 
o seu. 

Mais tarde, fundou a Ecole des Roche.s, 
descripta em livro especial. 

O plano de estudos é nella .o mesm.o de 
seus modelos inglezes. A educação physica e 
a educação dü caracter combinam-se de modo 
a ajudar a boa cultura espiritual. 

IV 

De quanto já havemos affirmado do grande 
sociologo francez está mais que evidente não 
ser ü seu bello livro d.os Anglo-saxões uma 
dessas machinas de comparação ao gosto do 
livro detestavel de Colajani ou duma estapa
furdia conferencia de Ferrerü, publicada no Jor
nal do Commencio . 
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Pertencente a uma escola de sciencia que 
applica e crupulo amente o methodo ele ob er
va . ão ao phenomeno ociac , Demolin e seu 
companheiro não procedem a e a negativa 
mecliçõe do go to de medíocre pretencio os 
ou enfa tiaclos. 

ão e tudo objectivo , firmados no factos 
mai graves, nos documento mai erios, nas 
observaçõe mai inilludiveis. 

O r. Jo é Veri imo, que ó ele nome co
nhece rari imo do procer ela e cola de De
molin , (e creve empre- DEl\fOULI ' , com doi 
erro ); o r. Jo é Veri imo, que nem de nome 
conhece outro e dos mai nolavei , ó pela 
mai ignara ignorancia poderia chamar medío
cre um livro, nutrido de en inamento e idéas, 
que Leve larga repercu ão e enorm influencia 
em França. 

O capitulo , cheios de facto e não de phra
. es da paixão de tod{)s os Veris imos havido 

por haver, em que o forte e criptor demon -
Lra como a educação franceza reduz a natali
dade naquclle paiz e compromctte a ua situa
cão financeira; aquelle em que mo lra com{) 
a educação anglo- axonica prepara para a lucta 
pela vida como o eu modo ele viver no lar 
contribue para as vanLagen érias na exi Len
cia; sobretudo, aquelles em que estuda o pes
soal político em o doi paize demonstrando 
o modo porque as profi.s õe pratica e funda
mentae da agricultura das industria , do com
merci{) te ·m a maioria na repre enta. ão ingleza, 
ao pa o que na franceza Lecm-na o emprega
do publico e os para itas da chamada pro
fis õe liberae , ão verdadeiramente uperiores. 

E e mesmo phenomeno foi e tudado por G. 
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de Greef na sua excellente obra- A Constituinte 
e o Regimen Representativo na qual se bateu 
pela representação das funcções sociaes . 

Aspiração ,esta praticamente realizada na In
glaterra, paiz de iniciativa e autonomia parLi
cularista, aspiração irreali savel nas famosas 
terras latinas, nas quaes a parlapatice de todas 
as fó rmas e feitios e a funccionarada ele todos 
os matizes, vivendo todos da política alimen
taria, vedam-na em absoluto. 

Já uma vez nos batemos por esse ideal na 
imprensa e no Congresso e vimos que a cousa 
causava o mesmo horror de um terramoto .. . 

Tanto é irreductivel a superioridade que 
Fer:rero descobre nos seus queridos latinos. 

Este di gno emulo de Dumas-pae no archi
tectar cmmaranhados romances historicos, em 
conversa com um amigo nosso, chamou os in
glezes- um tas d'inbeciles .. . 

Boa these para os fazedores de conferencias: 
- Comw um aggrepado de imbecis se acha á 
}1·ente elas nações modernas nas cinco partes do 
mundo e achou geito ele procluzi1·:- Bacon e 
Shakespeare, Milton e Newton, Lndke e Hers
chell, Hume e Bercf{e[eq. Darwin e Dickens, 
Spencer e Tennuson, Mill e Rushin, Schelley e 
Byron, Bwchle e Lyell ... 

Curiosa cousa, em verdade. 
Fica ahi o assumpto: a elles os discursadores. 
Duas palavras, para concluir, sobre: 
A-t-on interet à s'emparer clu gouvemement? 
O livro é, com razã{), considerado pelo au-

!{)r um complemento natural do consagrado 
aos anglo-saxões. 

A analyse da mania politicante e das aspi
rações malsans ao governo e ao mando, espe-
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cialmenLe entre os erroneamente chamados po
vos latinos, é feita com mão de me tre. 

O grande escriptor mo tra como em um 
povo, no seio de uma nação existem funcções 
muito mais uLeis, mais dignas, mais honrosas, 
mais aptas a allrahir o emprego das alias e 
nobres aptidões elo homem em prol do pr:o
gresso e bem-e lar geral elo que as méras func
çõcs de governar, especialmente quando os que 
se encarregam elo exercício do mando procu
ram adrede exaggerar o seu papel e viver á 
custa delle. 

DesL'arte, mostra como o abusD elo poder 
produziu a clecaclencia ela Grecia, de Roma, ela 
Hespanha, da França, cujas superioridades e 
grandezas fôram devida , nos aureo tempos, 
á iniciativa privada. 

O que escreve dos Romanos é acima de tudo 
digno de reparo, porque, em quatrD ou cinco 
paginas, comp~etadas por outras tantas existen
te no seu livro- Les Routes de l'Antiquité -, 
fica-se conhecendo melhor o caracter do grande 
povo do que em seis DU oito volumes de Ferrero. 

Alli é que se aprende o que se deve pensar 
da famosa antinomia que ainda hoje reina entre 
os caracterista dos dois ramos aryanos nomea
damente rivaes- Latinos e Teutões -, a ponto 
de uns, exempligratia- Guizot, con iderarem 
DS ultimas como essencialm tnte individua,listas, 
e outros, caso de Ihering em larga parte, darem 
essa qualidade ao primeiros. 

Demolins, com os profundos ensinamentos 
da sciencia social, distingue o individualismo 
nega tivo do selvagem do parlicularism.o orga
nico e progressivo do nobre ramo teutonico, . 
particularismo que os romanos possuíram a 
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prmc1p10 pelas condições especiaes de sua for
maçao e vieram perdendo gradativamente nos 
quatro seculos do Imperio. 

«Se se quizesse, escreve Demolins, á luz 
da sciencia social, caracterisar, em uma só 
phrase, a causa fundamental da grandeza roma
na, pod~r- e-hia dizer : Os Romanos represen
tam, na antiguidade, o maior esJiorço dos com
munarios para .sahir da communidade. Ios mo
dernos tempos, certo povos do Occidente 
teem podido realisar completamente esta evo
lução, e isto lhes tem bastado para as egurar~ 
lhes a preeminencia. Os Romanos só em parte 
preencheram a tarefa e eu poder affirmou-se 
exactamente na medida em que a preencheramn. 

E' como o sabio sociologo inicia o estudo 
do Typo Rom<!'no. A demonstração da the e não 
vem para aqm. 

Recommendamos aos brasileiros, libertos 
da litteratices baratas dos desoccupados, que 
leiam, dizemos mal, que estudem os livros do 
autor de que damo agora pallida noticia e 
peculiarmente em Les Routes de l'Antiquité
as pagina relativas ao chamado Povo-Rei. 

Limitamo-nos a dar ne te logar a conclu
õe do mestre illustre . 

Depois de estabelecer peça a peça a for
mação quasi particularista do Romanos, chega 
a estas conclusões: 

uE ta superioridade tinha todavia, muitos 
pontos fracos, muitas lacunas graves. 

«Ü primeiro ponto fraco deste qua i- parti
culari mo- foi a incapacidade do Romano 
para se destacarem completamente da jórma pa
triarchal da jamilia.- Reduziram, é certo, esta 
fórma mais do que qualquer povo da antigui-
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dade, não pas aram, porém, ao typo da familia 
parLiculari La, que criou o predomínio de alguns 
povos moderno lo OccidenLe. 

((A instituição da gens, grupo de famí lias 
descendentes dum mesmo tronco, limitava, em 
parte, a acção e a independencia de cada fa
mília. 

(( Depois, -e isto foi mais grave, - o desen
volvimenLo sem limites da acção paterna teve 
por consequencia cortar a iniciativa dos [ilhas . 
Roma libertou o pae, e não o filho, queremos 
dizer o filho feito homem e chefe Lambem de 
familia. Por is o o typo ficou ainda em parte 
voltado para o passado, para o Oriente, em 
vez de andar deliberada e completamente para 
o futuro, para o Occidente. 

<<Foi superior aos outros povo da antigui
dade, ma inferior aos povo modernos que 
triumpham hoje . 

(( O segundo ponto fraco foi o agrupamento 
exclusivamente urbano. Por e le lado o typo 
romano se aia La claramente da genuína for
mação particulari ta. 

<< De de que Roma foi cercada de muralhas, 
o camponez romano abandonou o campo para 
morar na cidade, ou em grandes aldeias, tal 
qual faz hoje o camponio italiano. 

«P ela manhã se dirigia para os campos; de 
tarde voltava para a agglomeração urbana. A 
idéa de isolamento em sua terra acabrunhava-o. 
Nisto ficou, co~o os outros Pela gos, um urba
no e communano. 

((Não e apoderou jámais completamente dos 
campos, nem completamente de si mesmo. Não 
produziu o typo esplendido do colono completo, 
firmemente estabelecido em sitio fixo no meio 
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de seu dominio, numa independencia um pouco 
selvagem, talvez, mas sinrrularmente poderosa. 

uPoude colonisar por grupos e nunca indivi
dualmente pelo modo particularista, que se apo
dera acLualmente do mundo. 

uFinalmente, o ultimo ponto que afastou os 
Romanos do typo particularista foi a centralisa
~ao do poder publ~co em Roma. 

uEra em Roma que os cidadãos, antigos ou 
novos, os povos vencidos deviam vir exercer 
eeu direitos políticos. 

((Esta medida era a consequencia logica da 
ideia urbana e communaria da Civitas. 

uE' o contrario do processo particulari ta 
que cria fóra grupos autonomos que tem vida 
propria e se administram a si mesmos. 

«Na sociedade romana, como mais tarde no 
regimens creados por Carla V, Philippe II, 
Luiz XIV, a Convenção, Bonaparte, toda a vida 
social e política estava concentrada na capital· 
os membros anemiados tinham apenas uma exis
Lencia fictici a. 

uDest'ar te, á medida que estas ociedades 
cresciam em poder e em extensão, a provincia 
se enfraquecia, porque se tornava cada vez mais 
diffici l fazer circular a vida até ás extremidades 
mais longínquas. Foi o que aconteceu em Roma, 
quando seu imperio se estendeu ao largo . Seu 
regimen, criado para uma só cidade e seus su
bmbios, não se pôde e tender a um territorio 
tão vasto. 

((Era impossível, de Roma e por meio de 
Roma, governar o mundo. Tomou-se então o 
partido de nomear proconsules, que em nome 
de Roma iam governar as províncias. 

((Sabe-se demasiado o que aconteceu. 



PROVOCAÇÕES E DEBATES 101 

«E Les proconsules serviram-se do poder para 
levantar exercilo compo to de barbaros e mar
char obre RDma. 

« ieram, elle lambem, exercer em RDma seus 
direito de cidad ão , mas, como tinham a força, 
o exerceram tão bem, que e apoderaram do 
poder e o rruardaram .. . 

(( FDi o 1mperio. E te não foi outra cousa se
não a reconqui La de Roma pelos povo extra
medilerraneos, i Lo é, pelos barbaro . 

(<As im, RDma, que Linha devido a ua gran
deza inicial ao seu qua i parLiculari mo, deveu 
sua quéda ao que nella Linha ficado da velha 
formação communaria, e, mai direclamenLe, ao 
regimen cenlrali ador do E Lado n. 

Os Romanos, 6 claro não chegaram á idéa 
do E Lado á moderna, nem pelo lado da de cen
trali ação, nem pelo lado do y Lema repre en
tativo. 

unidade política da humanidade que Fer
réro diz ter ido por elle reali. ada, -era pura
mente illu oria e instavel. 

A unidade economica indu Lrial e commer
cial, que o me mo phanLasi La ou a atlribuir
lhe não pa a de onho e miragem ... 

Outubro de 1907. 



VII 

NOSSO ~UIOR ~UL 

o so maior mal ... A febre amarella? As 
seccas do norte? O clima tropical ? As olygar
chias -esLadoaes ? A politicagem ? 

Não; nada disso. 
Com erem cousas graves, muito graves até, 

pódem ser atlenuada , a começar pela febre 
arnarella, que vae de apparecendo ... 

ão é, poi , de ses fl agellos que venho 
fallar. 

O maior mal do Brasil, e não é cousa que 
lbe seja exclu ivamente peculiar, porque muitos 
outros povos participam do mesmo achaque : 
é- pretendermos ser, como nação, como todo 
político-social, o que não somos realmente. 

E' um estudo de p ychologia popular, de 
anthropo-sociologia nacional que não tem sido 
feito e do qual darei apenas algumas linhas 
geraes. 

Dá-se com as naçõe o que e dá com 03 
indivíduos: a maior parte dos erros, dos em
baraços, da decepções, das quedas, dos pre
juiz9S, dos desastres e até da total ruina que 
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cada um de nós commette, encontra ou soffre 
na vida, provém pura e simplesmente, quasi 
sempre, de la cousa tão simples, tão rudimen
tar, tão inde culpavel, -o desconhecimento de 
nós mesmos. 

Cada um póde fazer a experiencia e sahirá 
edificado do exame. 

A inconsciencia, em que a mór parte das 
pessoas vive das lacunas de sua intelligencia, 
da insufficiencia de seu saber, dos vícios de 
seu caracter, da fraqueza de sua vontade, -
é a origem da precipitação, da leviandade, da 
arro.gancia, dos falsos calculas, dos passos 
errados, da loucuras praticadas. 

Pois bem ; essa especie de leviandade, de 
perigo a pedanteria accornmetle tambem o es
pirüo collecbvo, a índole dos povos. 

Assaz soffremos, nós os brasileiros, -desse 
mal. 

Afigura-se-me ser elle, não a unica fonte de 
nossos de a lres, senão, certo, a mais conside
ravel de todas. 

Nó bra ileiros, entre muitas qualidades de 
bom quilate, entre muitos predicados merece
dare de apreço temos a phanta ia demasiado 
inflammavel, e, em se tratando peculiarmente 
de nos o valor, de nossas grandezas, de nosso 
prestigio, de nossas superioridades, de nossos 
progre o , de no sa cultura, de nosso papel 
no mundo, perdemos, com a mais singela, in
tima e sincera confiança, o senso da realida
de, a consciencia das cousas e nos julgamos 
coUocado no pinaculo entre as nações. 

Foi empre a sim. Desde os tempos oolo
niae , a datar do terceiro seculo da colonisa· 
ção, esse prazer essa embriaguez dionysiaca, 
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para fallar com I ietzsche, por tudo quanto é 
no so, foi a primeira acção reflexa embutida 
em nosso caracter pelú aspecto geral de nússa 
natureza. 

Foi a primeira da diva do meio- brilhante, 
colorido, malizadú na terra por primavera im
morredoira, no mar pelas doçuras interminas 
dum glauco inegualavel, no céo pela luz dum 
sol do qual se póde dizer que collabúra oom 
a gente, que preside ao trabalho, e bem merece 
o canto dú poeta que lhe chamou de eterno 
concidadãú que nos ajuda e conforta ... 

Acção physiülügica inconsciente, ainda re
forçada pelos crepusculos allucinantes de bel
leza, pelas noite embevecedoras d'infinitü, nü 
pallejar das e trella , ou embriagadoras de in
traduziveis aspirações, nús luares e plendidos ... 

Desde Rocha Pitta a descripção do meio 
e tâ feita e a carecteristica da gente implicita
mente traçada. 

Ao critico e psychologD, porém, incumbe a 
ingrata funcção de desfazer miragens, reduzir 
phantasias, di sipar illu ões. Pratica-o quasi 
sempre com magoa e dôr, pois abe que vae 
chocar preconceitos e suscitar colera e esoon
juros. Mas ha uma cúu a, que para o critico e 
p ychologo, sincero comsigo me mo e com o 
paiz e tâ acima de todas as conveniencias de 
momenLo: a verdade estricta no interesse real, 
po itivo do povo. 

Este é o dever dos deveres, o primeiro man
damento do decalogo do patriotismo. 

as linha que a e la e deverão seguir 
procurarei despretencio amente apontar, mui de 
leve, os males que nos teem, a nó brasileiros, 
advindD desse, â primeira vista innocente, passa-
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tempo de nos darmos por bem mais notaveis e 
grandio os do que na realidade omos. 

Em todas as espheras da manifestações da 
acliviclade nacional se tentará ele cobrir o effei-
tos do mal. · 

Polilica, estado social, direito, finanças, en
sino publico, litLeratura, economia nacional, in
dustrias, tudo passará rapidamente sob as vistas 
do leitor neste rapido estudo de etiologia po
pular. 

E' bem de vêr que, neste clespretencioso ar
tigo, não poderei dar ás lheses demonstração 
documentada, largamente de envolvida, como 
fõra mi ler num livro, por exemplo, que tivesse 
de traçar o quadro real da situação brasileira . 

Não poderei offerecer aos leitore senão 
propo ições geraes apoiadas em provas singe
las de facílima verificação. 

Algumas dessas affirmações, ou melhor, 
quasi todas ellas- são simples postulados do 
bom ·en o geral que anelam ahi formulados em 
todos os e piritas. 

São proposições eviden te que andam de 
bocca em bocca. 

Meu trabalho será ~pena o ele fazer uma 
synlhese, enfiar as contas ele um rosario que 
quasi toda a gente tem manipulado. 

o o maior mal, dis e, é não Lermos a con
sciencia po itiva do que realmente somos e, 
muito ao envez dis o, darmo-nos a nossos pro
prios olho uma superioridade, uma grandeza, 
um poderio, um progresso, uma cultura, um 
adiantamento, uns predicado quasi sem par 
por ahi além entre as clemai nações. 

Des a terrível inconsciencia derivam males 
gravíssimo em todas as e pheras da vida na-
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cional: política, e Lado social, direito e legis
lação, finanças, ensino e educação, litteratura, 
conomia nacional, indu Lrias, e moral publica. 

Comecemos pela polilica. 
r a pre umpção de ermos tão bons como 

o melhores, tão distincto como o mais dis
Linctos, tão cultos como os mai culto tão 
energicos como os mais energicos dentre os 
povo que e acham á frente da civilisação mo
derna, vão- e prender na ordem política mui
tíssimos desvarios, erros e tropeços que nos 
teem causado e hão-de ainda causar por muito 
tempo os maiores males. Entre elles avulta a 
leviandade infantil com que sempre nos temos 
embalado na dõce illu ão de que para nosso 
andar desas ombrado no mundo, fazendo nelle 
a mais brilhante figura, não temos mais que 
copiar as con tituições e leis dos povos mais 
cultos e transportar para cá as instituições que 
alhures deram os melhores fructos. 

Se tive emas verdadeíro juizo e são crite
rio, teríamos logo vi to que institutos, appare
lhos, orgãos político são a fructificação ecu
lar, e muitas vezes millenaria, de funcções na
cionaes formada , desenvolvidas, seleccionadas 
nas condições peculiaris imas do viver de cada 
nacionalidade; não são cou as que se tran plan
tem ao nosso bel prazer . 

Fazel-o é dar prova da maior incapacidade 
creadora, da mais completa ausencia de plas
licidade para o meneio das cou as polüicas. 

Fazel-o é tomar a vacuidade rhetorica, re
tumbante, palavrosa de no sos parlamentares, 
que teem ido os chefes de nos os governos ou 
os inspiradores de no as leis, como cousa sé
ria, aproveilavel, organicamente util. 
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De se Iormidavel parto de nossa incapaci
dade real, enfeitada apenas em phra es que a 
turba acha bonitas, origina-se o fracasso com
pleto radical, irreparavel, exposto aos olhos 
da nação, de todas as instituições populares, 
transplantadas para o nosso meio, sem que pre
sidisse á mudança a mais leve adaptação . 

E nota-se até que quanto mais perto do povo 
devia ficar o instituto para ser por elle mesmo 
exercido em seu proprio proveito, maior foi a 
decadencia, mais desastrada a ruina. 

Deste numero são: o jury, as camaras mu
nicipaes, as as embléas provinciaes; o jury, que 
no Bra il se transformou em apparelho prote
clor de assassinos, ou seguro de v-ida para la
drões; as camaras municipaes, horrendas oovas 
de Cacus, terríveis ratoeiras para arrancar aos 
povos os ulbimos vintens, enriquecendo pelo 
paiz em fóra verdadeiros clans locaes de man
dões insaciaveis; as assembléas provinciaes mu
dadas agora em congressos e senados Estadoaes, 
são guardas avançadas ao serviço das olygar
ohias, cuj-os interesses defendem com a espo
liação muitas vezes, dos haveres das popula
ções e sempre com o sequestro das liberdades 
publicas. 

Não é só: entre os males de ordem politica, 
devidos á nossa presumpção de nos suppormos 
o que não somos, destacam-se as duas constitui
ções poliLicas, c-opiadas de modelos que somos 
incapazes de seguir c-om segurança e vantagens 
praticas:- a Constituição Imperial, liberali
sante em excesso, não condicionada ao nosso 
meio, a Constituição Republicana, copiada por 
alguns phantasistas desarticulados, talentos in-
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organicos, que sempre tiveram a simpleza de 
confundir palavras com idéas ... 

Dahi a pasmosa decadencia do parlwnenta
rismo, que se foi pouco a pouco transformando 
no famoso sorites de Nabuco de Araujo. 

Dahi esse presidencialismo repulsivo, de 
cujo ventre brotaram vinte e uma olygarchias 
ou satrapias fechadas, irreductiveis, verdadei
ros clans como os do Paiz do Roubo em Mar
rocos, menos a coragem, o piLtoresco e a poe
sia que vive alli nos typos e nas cousas. 

E ha peior: como estamos cada vez mais a 
pensar que o Brasil se reduz ~odo elle a esta ve
lha carcassa do Rio de Janeiro, que, como as mu
lheres de Jerusalém acreditavam que se salva
vam só com o tomarem trajos garridos, ima
gina que só com a abertura de avenidas tem 
attingido todas as grandezas, no ma-is triste 
abandono jaz cada vez mais a educaçã.a política 
das massas, cujo caracter se tem, ao contrario, 
cada vez mais inconvenientemente aviltado. 

Tem sido uma verdade-ira lição de co usas: 
tem-se levado systematicamente ás massas a 
convicção que isto de vida política é cousa com 
que ellas nada teem a vêr; é um negocio de 
poucos, de alguns escolhidos, de rar,os privile
giados. 

Basta o Bloco empoleirado no centro, os 
satrapas nos Estados e está tudo feito ... 

Ora, a política, segundo a melhor definição 
que della se conhece, - é, como sciencia, a 
theoria da vontade popular, como pratica, a 
reailisação desta vontade. 

O Brasi~ desmente em absoluto tal verdade. 
A prova temol-a irrefragavel neste facto ver

gonhosissimo, cheio dos mais alarmantes peri-
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gos: a indifferença, o desinteresse, o alheia
menta completo erp que andam as massas, o 
povo, as gentes toda d'alto a baixo por seu 
viver como nação, seus de tino collectivos, 
suas funcções historica uas a piraçõe icleaes . 

Dirigidos andamos por incapazes que exer
cem a sinistra funcção de lobrigar na política 
des ta grande lerra apena as ua vantagens 
particulares, as suas vantagen delle , Bloquis
tas, Salrapas, Olygarchas, Senadores, Minis
tros, Deputados ... 

Mandões , Che[es ele 'Clan, tigre faminLos 
que arroxam o pulsos aos povos, suífocam nel
les todos o nobres impulsos de ideal para me
lhor devorar-lhes as carnes. 

Desta suprema degradação, origina-se o 
criminoso. aviltante e miserando abandono em 
que andam a eleições políticas no Brasil, o es
pectacu1o mais de prezivel que se po a deparar 
nos annaes ela humanidade. 

I to mesmo é que obriga os hediondos espe
culadores que entre nós teem o nome de Che[es 
Políticos, Che[es de Partidos, Estadistas, cuja 
soiencia consi te em povoar o olo por decreto, 
creando repartições onerosissimas; [omentar a 
agricullum, enviando vadios e nullos á India, 
á China e ao Japão para que nos en i nem como 
se planta café e e fabrica assucar ... 

Um cumulo! 
Trataram de incutir o mais possível na crença 

do povo que elle é dos mais cultos e adeantados 
existentes na terra. 

Ora, se a multidão já é assim, que não 
será a elile dirigente? que não serão os pro
homens dessa gente? Verdadeir-os genios, as
sombrosas capacidades, aptos para metter · no 
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chinelo o maiores guias de povos que teem 
existido, os Alexandres, o Ce ares, os Frede
ricos, os Cromwels, o Bismarcks ... 

Ma a realidade é bem outra: ignorancia, 
pauperismo miseria, oppressão reinam por 
Loda a parte. 

A demonstração pratica deste monstruoso 
e tado da populações nacionae , de de a erra 
de Parima, ao norte, até o Quarahim, ao sul, 
é a cou a mais facil, mais simples que pos a 
existir e quasi não precisa ser feita, porque 
e ·tá na con ciencia geral, e até na da gente do 
Bloco ... 

E é porque vivemos na phanLasia de ser um 
grande, poderoso, riqui simo, avançado, cultis
simo povo, tanto que (é a crença geral.. .) fa
zemos empre a primeira figura em Lodos os 
congre sos mundiaes, e é porque, como con
sequencia dessa miragem, julgamos o no so 
esladi las prodígio as cabeça , dignas da ve
neração universal, que, como os louco que e 
julgam reis, não damo fé do deploravel estado 
em que nos debatemos. 

E te ystema de illudir e consolar é con
sciente ou inconscientemente, mantido pelos po
derosos desfructadore da política e do trabalho 
do povo bras·ileiro. 

Tão lhes convém que a nação abra os olhos; 
porque, no dia em que ella tiver a vista clara 
de sua deploravel situação, a vista clara pro
duzida, não por essa insLrucção palavra a, u
perficial, falsa, cheia de mentiras, alheatoria de 
toda a masculini ação e dignificação da vontade 
que se innocula systematicamente nas gerações 
novas, mas por uma educação em que se in
cuta n'alma dos moços que o caracter é a pri-
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meira força social, porque nesse dia ruirá por 
terra a infamante politicagem bloquista que nos 
avilta. 

ão haverá mister de derramar sangue: 
basta que alguns milhares de homen , em dia 
de eleição, sáiam á rua decidido a exercer 
com firmeza, coragem, verda le, o seu direito 
de voto, no intuito de expulsar elas altas po
sições executivas e parlamentare o nullos, 
os prevaricadores, os traficantes. 

Mas a im C{)mo para fazer uma fritada são 
indispensavei os ovos, para fazer uma boa elei
ção são ele primeira nece sidade- quem. vote 
e em quem se vote. E' {) que não temos, nunca 
tivemos e não teremo tão cecl{) no Brasil: por
que nós não temo tido até agora, e não a 
Leremo facilmente uma di ciplina deliberada do 
caracter nacional, e a con ciencia ·inilluclivel de 
uma funcção historica a desempenhar. 

Temos estado nas concliçõe clescripLas pelo 
poeta, ele: -

Sermos um povo rebanho 
Sem aprisco e s~m pastor . ... 

* 

O que disse ela política, desvirtuada entre 
nós por nossa fatuidade ele querermos pas ar 
por um grande povo, estando ainda muilo longe 
de sêl-o, o que importa dizer que deixamos de 
cu1·ar de nossos males, correndo atraz de aven
turas, o que disse da política se repeLe, mutatis 
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mutanáis, de tudo o mais. E ' a e se veso que, 
na ordem social, em vez de cuidar de arrancar 
da barbarie as populações do interior, de es
palhar o ensino e fortalecer a educação, trata
mos apenas de embellezar a capital, principal
mente para com isso illudir o estrangeiro. 

E' a esse ves-o que devemos a importação 
dum socialismo espurio que ainda nos ha-de 
trazer dias afflictissim-os. 

Pelo que Loca ao direito e legislação, é a 
esse desvario que devemos o não estudar as ne
cessidades pr.aticas de nossas gentes e entrar
mos a copiar atabalhoadamente as leis estran
geiras, sem a menor adaptaçã-o a nosso atra
zadissimo estado de cultura, além de outros 
disparates ainda maiores. 

No que se refere a-o ensino public-o, é a 
nossas illusorias fumaças de possuirmos enor
mes talento , eminenti simas capacidades, pro
ficientissimos mestres, que havemos de aUribuir 
o desprezível estado de abatimento em que elle 
tem cahido. 

Para a mais elementar instrucção primaria, 
com-o para a mais elevada e superior, passando 
pela secundaria e pelas applicações technicas, 
ha muito deveriam os governos ter contractado 
no estrangeiro mestres de verdade. E' princi
palmente o que nos falta. Disto havemos mister 
muito mais do que de fortes e poderosos cou
raçados. Na litteratura é a mania de tão bom 
como tão bom- que leva toda a gente a des
prezar os assumptos nacionaes, nossas tradi
ções, nossos costumes, todos os aspectos, em 
summa, d'alma do povo em todas as classes 
para andar a sonhar com os slavos de Tolstoi 
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os scandinavos de Ibsen, os germanos de Nie
tzsche ... 

O mais elementar bom senso está a indicar 
que des es gr~ndes mestres o que nos apro
veita é o proprio exemplo, isto é, estudar a alma 
de no sas gentes, como elles estudaram as de 
seus patrícios. 

No que se refere a finanças, ha La mostrar 
que é onde a fátua pretenção que venho apon
tando tem acumulado maiores destroços. 

Todas essas loucuras de -imposlios sobre im
postos, lançado ás populações já exhaustas; 
todos esses emprestimos sobre empresLimos, 
malbaratados em obras de luxo ; e sas exposi
ções phanLa ticas e mentirosas ; es a embaixa
daiS de loiro; es as encommendas de formidandos 
navios ele guerra, eguaes ou maiores que os 
ela lnglaLerra, elos Estados-Unidos e ela Allema
nha, não tem outra or·igem: apparentarmos o 
que não somos,- custe o que custar ... E' o 
cumulo da insania. 

Quanto á vida economica geral ela nação, 
os desastres accumulados pela fatal molestia 
sãro terribillissJmos. Desacostumou-se, com o 
systema dum proteccionismo criminoso, o povo 
elo exercício natural elas suas actividades eco
nomicas conforme as zonas do paiz: numas o 
pastoreio, noutras a pesca, nestas a mineração; 
naquellas a lavoura do café ou do algodão, ou do 
tabaco, ou da canna, ou do cereaes; aqui os 
fruc tos arborescentes, além as plantas extra
divas, etc. eLe. Em Jogar disto, teima-se em 
crear uma industria de estufa, que só serve para 
pagarmos caríssimo os mais grosseiros arte
factos. São os nossos progressos ... 

a 
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Claro é que todas estas Lheses poderiam ser 
largamente e planadas. 

Meu fiLo foi apena formular, de leve, a 
li La dos prejuizos que obre nó de encadeia a 
ma·is fatal de nos as mole Lia , ~ o no o maior 
mal: a mania de passar pelo que não omos. 

Janeiro de 1908. 



VIII 

O ALLEMANISMO NO SUL 1)0 BR,ASIL 

I 

Um escriplor nosso em livro consagrado ás 
nações latino-americanas, no que toca ao fu
turo dessas nações, escreveu: 

«A verdade é que, nas condições acluaes da 
America do sul, só ha dois meios de se construi
rem aqui nacionalidades prosperas, cu] La e 
fortes; ou deixar que as actuaes, entregues a 
si mesmas, completem a sua evolução, e con
sigam remover as causas que ainda hoje entor
pecem o seu progresso; ou, então, elimina l-as, 
eliminar litleralmente as populações existentes, 
como succede aos selvagen da Auslralian. 

O auLor ele arrazôa evidentemente: ou os 
povos elo continente entregues a si mesmos, sem 
auxilio e tranho, ou, ao contrario, a sua elimi
nação geral. ão dois ponto de vista em com
pleta polaridade. Dois partido extremos. 

Opina, como não podia deixar de ser, pelo 
prim eiro, tanto mais quanto o segundo não 
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poderia ser levado a effeito pelas resistencias 
que seriam oppo ta a tão louco intento. 

Nota-se quão pouco tem meditado o autor 
obre a vida e os de tinos de nossa patria. 

o que houver de dizer, me referirei sómente 
ao Brasil. 

ão conheço sufficientemente a vida das 
outras gentes ibero-americanas, e, ainda que a 
conheces e a fundo não me atreveria a fazer 
prognosticas sobre o seu porvir. 

Creio que, no que concerne ao nosso viver 
social e político, á nossa existencia como nação, 
quatro são os caminhos que teremos a seguir: 
1.0

, o actual ystema, rotineü·o e perigoso, que 
além do atrazo e da apathia geral que produz, 
traz, fatalmente, o desequilíbrio entre o norte 
e o sul do paiz com o desastrado regimen de 
colonisação que e tem seguido; 2. 0

, o ystema 
de infusão de novas e altas idéas, nova intuição 
realistica do mundo e das nações, preparada 
por forte inslrucção moderna, superior e te
chnica; 3. 0

, o systema de [armação de camcter 
novo por um regimen especifico de educação 
adequada; 4. 0

, o systema de [armação de cara
cter novo por meio da colonisação integral <lo 
paiz, com a im.migração espalhada por todas 
as zo nas . 

O primeiro 5ystema é anachronico e tem 
dado pessimo5 resultados e ha de acarretar , 
se proseguirmos nelle, o desmembramento fu
turo do paiz. E' o systema que se póde chamar 
brasileiro. 

O egundo é util e conveniente, quando en
contra a base forte de um caracter firme, capaz 
de grandes emprehendimentos. E' o systema dos 
japonezes. Este admiravel povo, sem pedir im-

' 
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migrantes, sem se misturar com e trangeiros, 
povo de qualidades morae uperiores, senhor 
de uma alta cultura, entendeu de a modernizar 
no sentido europeu, adaptando os proventos 
materiaes da civili ação occidental. 

Fêl-o com uma egurança, um atilamenLo 
sem egual. E ' hoje uma das primeira potencias 
do mundo. 

O Brasil não se acha absolutamente em 
eguaes condições. 

E ' o sy. lema que só póde ser empregado de 
combinação com o terceiro. 

E Le é muito seguro, mas extremamente dif
ficil de obter. E' o systema educativo deLe Play 
e Edmundo Demolins. 

Seria precisa a acção comhinada de milha
res de pe õas que, por todos os angulo desta 
terra, se propuzessem a modificar a nos a pes
sima educação , substituindo-a por outra mui di
versa, que aproveitasse sómente certas qualida
des bôa que no herdaram nossos maiores. 

O quarto systema, que, aliás, deve ser em
pregado de combinação com os doi anteriores, 
póde ser chamado o systema- norte-americano . 
E' salutar, com a condição da inoculação de 
elementos ethnicos de primeira ordem, por todas 
as regiões do paiz, de fórma que sejam assimi
lados á nossa gente pe»o uso de nossa lingu.a. 

E ' o oppo to do regimen que Lemos seguido 
até agora, a datar de 1825, epocha em que se 
formaram os primeiros nucleos coloniaes alle
mães na província do sul. 

E se de graçado modo de colonizar cons
titue o mais seria problema que o Brasil terá 
de resolver em futuro muito proximo. 

Sobre este terrível assumpto, o autor, a 
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que em principio me referi, guarda em seu 
livro o mais completo silencio. E' singular ... 

Discute um milhão de banalidades e deixa 
completamente de lado a mais séria de todas 
as questões que possamos debater. 

Não canço de repetir: tal systema póde ser 
optimo, e o é, por certo, do ponto de vista alle
mão; mas é pessimo, é pernióosissimo, do ponto 
de vista brasileiro. 

Para se formar idéa exacta da gravidade do 
assumpto, mistér é ler es tudado diligentemente 
o povo germanico, conhecei-o bem no seu des
envolvimento historico, e, acima de tudo, no 
seu assombroso progresso conlemporaneo, nas 
industrias, na navegação, no commercio, na ex
pansão colonial, direi melhor, na necessidade 
indeclinavel que sente de escoar para colonias 
suas o excesso de sua população, que augmenta, 
a olho vistos, de fórma assustadora. 

E' que de todas as gentes aryanas dotadas 
de altas qualidades em qualquer sentido -os 
allemães são aquella a quem coube na partilha 
da terra uma região mais pobre. 

Os hindús tiveram a India v as La e uherrima; 
os iraniano , a Persia exLen a e de variadas 
zonas; os slavos, o norte do Balkan e a Russia 
immensa; os celta , a França fertilis ima · os 
hellenos, a Grecia encantadora e as ilhas ma
ravilhosas; os italiotas, a Italia ri onha, de 
clima dulcíssimo. 

Os scandinavos e seus proximos parentes
os germanicos, os allemães, - as asperas terras 
do norte da Europa. 

Estão, por isso, estes ultimos, os mais pro
líficos e emprehendedores, condemnados á busca 
de melhores terras . Foi sempre o s;eu papel 



PROVOCAÇÕES E DEBATES 119 

durante o dois mil e duzentos annos de sua 
exi tencia, depoi que appareceram na historia. 

Occupam certamente hoje uma vasta região 
na Europa, zona que, na porção meridional, é 
regularmente fertil e rica e cuja porção do norte 
e lá grandemente modificada por maravilhosos 
esforço duma cultura acima de todo elogio . 
Mas, para gente de tal vitalidade, de tão in
tenso ímpeto de expansão, é pouco. 

Assim, de Lodos os povü aryano -os ger
manicos, portadores de qualidades de primeira 
ordem, são o peior aquinhoados no tocante á 
terra. E c sa de proporção torna- e ainda mais 
chocante, e é comparada á de certos povos 
que, com razãü ou sem ella os germanicos 
julgam seus inferiores. 

Ião lhe offre muito a paciencia que vastas 
regiões da A ia, da America e d'Africa estejam 
noutras mão que não as delles. 

O mai antigo urto da raça, atráz de terras, 
arrojou-a ás r egiões do alto norte da Europa, e 
perde-. e na ombra impenetravei do passado . 

O seu de tino era, dahi por deante, pro
curar empre o ul, em demanda de man ões 
mai largas e mai dôces. 

O seu primeiro arranco nesse enlido já é 
qua i hi lorico e foi quando occuparam a fa
mo a planicie saxonicaJ, onde ramo energicos 
da raça lançaram as ba es de eu viver par
ticularisla. 

Ma não bastava ; novas incur ões Leriam de 
ser feita . 

Os cimbros e teutões demandaram as terras 
que e lhe antolhavam maravilhosas do sul, 
r egiões amansadas pelo colosso romano. 

Dahi por deante, durante quatro secu1os, 
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os germanicos fõram-se lentamente escoando 
pelos membros extensos do imperio. 

Metteram-se por todas as províncias, como 
hoje se mettem pelo nosso Brasil meridional, 
fazendo protestos de paz. 

Desde então, os dias de Roma estavam con
tados, e os vencedores, os destruidores, os her
deiros do imperio só não eram conhecidos dos 
cegos optimi tas, dos patrioteiros de vistas cur
tas, que não falham nunca entre os povos que 
vão morrer. 

O Inconsciente da historia produz sempre 
gente dessa, para o fim de mascarar e illudir 
a quéda da nações. Quanto mais estas se pre
cipitam, ma·is esses novelleiros de bellos e ro
seos augurios se acreditam no melhor dos 
mundos. 

Manda a justiça, porém, declarar que nem 
todos fõram cegos a-os fürtes symptomas da 
verdade. 

Os espíritos clarividentes tiveram desse enor
me desacerto da política imperial perfeito co
nhecimento. 

E' o caso, entre outr-os, de Ammiano Mar
cellino e Synésius, que e creveram antes da 
grande inva ã.o do principio do V seculo . 

O p1timeiro, fallando do tratado aj'uslado 
enlre o imperador Valente e os godos, oonve
nio pelo qual lhes concedia que pa sassem o 
Danubio e e estabelecessem na Thracia, es
creveu: «Quando os mensageir-os vieram ter 
com o imperador, os cortezãos applaudiram; 
enalteceram a felicidade do príncipe a quem a 
fortuna trazia recursos inesperados e de tão 
longínquas . regiões. Um bom ajuste dev·ia ter 
immediatamente logar. O exercito romano ia 
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ficar invencível com a incorporação de tantos 
estrangeiro ; o tributo que a provincias deviam 
em oldado , convertido em ouro, augmentaria 
indefinidamenLe os recurso do lhe ouro, o im
perio ganharia egurança e riqueza. O impe
rador iirmou a convençã,o, esLipulando a admis
são do barbaro . Enviaram- e immedialamente 
numerosos funccionario para ordenarem o 
transporte: Leve-se muilo cuidado para que um 
só de Le destruidores do imperio não fica se 
da ouLra banda, ainda que e Live se aLacado de 
mol lia mortal. Dia e noile, em cumprimento 
da ordem imperial, essa plebe truculenta, api
nhada em barcas laboas, lroncos de arvores, 
foi transporLada para cá do Danubio. pressa 
era tamanha que vario morreram afogados. 
TanLa azáfama, tru1to trabalho para introduzir 
o flagello e a ruína do mundo romano ! ... n 

Ammiano Marcellino era daquelle que não 
e illudiam a re peito da inconveniencia de ira

Lados, como e e que foi levado a effeiLo pelo 
infeliz imperador Valente. O príncipe lendo ido 
pouco apó , wmbater e te u recenLe allia
do · godo revollados, foi vencido. Fugitivo de
pai da batalha, tinha- e acolh·ido a uma pa
lhoça que havia em caminho. Alcançado pelos 
godo , lançaram elles fogo á choça, morrendo 
lá dentro queimado. aqu~lle q:ue ~e havia 
aberto a porta do 1IDperw .. . (,Jue hção ! 

S ne iu v,ia ainda mai claro no factos do 
que Àrnmiano. 

(( Quando e imagina, e creveu elle, o que 
póde emprehender, num momento de perigo 
para o E tado uma mocidade e trangeira, nu
merosa formada por leis diver a da nossas, 
tendo outras idéa , outros co tumes, é niistér 
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haver perdido toda a previdencia para não 
tremer ... 

((O rochedo ele Sysypho está suspenso sobre 
nossas cabecas. 

((AppareÇa-ll1es a mai leve esperança ele vi
ctoria, e havemos de vêr que tenebro.sos pensa
mentos a:limentam em segredo nossos deJenso-. 
l'es de hoje ... Os barbaros são hoje tudo; sejam 
pois, de tudo afasLados. Sejam para elles inac
cess·iveis as magistraturas e especialmente a di
gnidade senatorial, honraria suprema elos ro
manos ... 

((E' espantoso ! não existe uma só ele nossas 
famílias na qual não esteja empregado um godo 
em algum serviço ! Em nossas cidades os pe
dreiros, os vendedores cl 'agua, os carregadores, 
são godos ! ... n 

O resultado todo o mundo sabe qual tenha 
sido : preparado o terreno, dado um arranco in
vasor no começ.o do V seculü, em toda a linha, 
os que estavam dentro deram as mãos aos com
panheiros de fóra e o imperio ruiu. 

Durante a primeira phase ela eclade média, 
estenderam- e os germanos pela Gallia, Italia, 
Hespanha, Britania, regiões centraes da Eu
ropa e norte da Africa. 

Declararam-se herdeiros e conLinuadores do 
imperio e constituíram o Santo lmperio Romano 
Germanico , que durou seculos e anda reprodu
zido, para os bons paLriotas, n.o imperio da Alie
manha actual. 

No assumpto, é digna de lêr-se a obra ma
gistral de J. Bryce, o grande historiador inglez. 

Trahil, entretanto, sua quemque incloles po
pulum; o genio do povo não se desmentiu: sem
pre emprehendedor, sempre ouzado, sempre 
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adivo, a de peito de sua pes ima po ição geo
graphica, máu grado d·iillculclades hisloricas, 
oriunda de a me ma iluação qua i invenci
veis, il-o que na egunda pha e da cdade me
dieval revela de u ado vigor no movimento es
lraordinario das Hansas. 

O ramos anglo-saxonio e hollandez come
çaram, pouco após, a bracejar pelo mundo. 
Cobriram-no de colonias por toda parle. 

O grupo cenlral, os allemães propriamente 
dilo , acry olado pela lucla e embaraço que 
se lhe oppunham de afogava- e nas lellras e 
nas sciencia , á e pera de eu dia, e e se dia 
chep;ou. 

A ua alla po ição militar, Lerra-marique, 
é aclualmenle immensa · mas é nada deante de 
ua expan ão commercial pelo mundo em fóra. 

Ahi é que bale o ponto. 
E' a sumplo para er e tudado em Paul Rou

sier , -em livro , como- Ilambourg el l'A lle
magne Conlemporaine, Les syndical induslriels 
ele Producleurs en France el à l'E' lranger; em 
George Blonclel L'Essor Induslriel el Com
mercwl du Peuple Allemand· em Jule loe
cklin,- Les Colonies el l'Bmigralion Alleman
des: em V. A. ~Ialle Brun, -L' Allemagne Illus
lrée; m Henri de Tourville, - Ili loire ele la 
Formalion Parlicularisle; em rlhur Raffalo
vich, - Trusls, Carlel el ynclicals. 

em e le preparo, não e póde fazer uma 
idéa do conjunclo da força em acção; não se 
póde fazer idéa da amplidão do y lema; não 
se póde marcar nelle o Jogar em que e prende 
o c a o bra ileiro; quero dizer: o que em meio 
das a piraçõe allemãs represen Lam as sua.s co
lonias elo Brasil ... 
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Quem não apprehende a que lão de ta altura 
não logra conceber-lhe o alcance e não chega 
a formar a con ciencia clara de quanto ella tem 
de brilhante e e perançosa para allemãe e de 
vergonhosa e humilhante para brasileiros ... 

A lendencia do povo allemão para emigrar, 
e timulada pela pobreza do sólo, é antiga, já 
deixei ponderado. 

O eu ubito apparecimenlo, como potencia 
fundadora de colonias, é moderníssimo, e prin
cipalmente provocado, além da pobreza da terra, 
pelo desenvolvimenLo extraordinario da popula
ção, pelo crescimento anormal de seu produ
elos industriae , pela grandes despezas do or
çamento militar, que, multiplicando os impos
to , fórça grande numero de individuo a sahi
rem do paiz, o que tudo levou o governo alle
mão, secundado ne te ponto pelo commercio e 
pelas classes productoras, a procurar tambem 
crear por ahi além outras pequenas Allemanhas. 

Em quatro annos, de 1884 a 1888, o imperio 
germanico que alé então não possuía um pal
mo de terra fóra da Europa, -no continentes 
longínquo , se fez a terceira potencia colonial 
do mundo. . 

E tá abaixo apenas da Inglaterra e da 
França. De um ímpeto, collocou-se acima de 
Portugal e da Hollanda. No genero, não e 
tinha vi to nunca egual testemunho de força de 
vontade, egurança de plano e rapidez de acção. 

as ribas occidentae da Airica, principalmente 
em Costa de Camarão e em Angra Pequena, 
apoderaram-se os allemães de enormes terrenos. 
Foi, porém na costa oriental que a fortuna lhes 
sorriu benefica e ultra-compen adora. Toda a 
região de Zanzibar, desde o mar das Indias 
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até á zona dos lagos centraes africano , com
prehcndendo as melhore terra do conlin nte, 
cah iu-lhes na mão . E' um imperio collo al. 

Ta Occania , apoderaram- c da Ilhas de 
Bismarcli, ela Ilhas Marshall c de toda a parte 
da 'ova Guiné, a maior ilba do mundo . O que 
de habilidade, de deci ão, de presteza empre
garam ellcs para, em menos de quatro annos, 
chegar a te a ombro o re ultado não vem 
para aqui o referir. Basta dizer que tudo isto 
obedeceu a um plano que e vae realizando a 
golpe de audacia. 

A sua acção mundial e di ide m dua di
recçõe bem di tincla : a emigração para o pai
ze feitos, como o K Lado - niclos, por exem
plo, onde leem grupo. de indivíduos esparsos, 
o que se co tuma impropriamente denominar 
colonia , mas não merece e te nome ; e a colo
nia propriamente ditas, que são cl penclencias 
politicas porque e tão debaixo ela oberania e 
pro lectoraclo do imperio. 

a primeiras, como enlr o norte-ameri
cano , acontece que, egundo conta Malte-Brun, 
o allemãe uma vez e tabelecidos, não ficam 
mai allemãe ele nação. A vida facil que en
contram o leva a acceitar a nacionalidade es
tranha. A lingua allemã conlinúa a ervir aos 
paes; os filhos na cem americano e, clepoi de 
uma ou duas gerações, o de cendenle allemãe 
não , abem mai fallar a lingua de eu maiore . 
(L'A llemagne Jllustrée IV, pag. 310). 

Foi em con eC(uencia di to, ajunta Raoul 
Postei, que o homen ele Estado da llemanha 
viram que seria preferivel, elo ponto de vista na
cional, dirigir o movimento da emigração para 
colonia allemãs que deveriam ser fundada em 
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varias regiões do Globo, ainda não occupadas. 
Dito e feito: d'ahi por diante, a colonisação, no 
velho sentido, foi com exito tentada pelo im-

. perio, e hoje os allemãe não emigram só para 
a terras estranha ; dirigem-se lambem para a 
suas conquistas de além-mar. 

Em 1882, um econorni ta tede co dizia na 
Sociedade de Oeste para a coloni.sação e al ex
portação : cc osso fim , no so alvo supremo é 
elevar a Allemanha do papel de potencia con
tinental ao de uma potencia, cuja influencia 
se estenda pelo mundo inteiro. osso fim 
é fazer de nos a patria urna nação que 
abrace poderosamente a terra e exerça um in
fluxo renovador na civilisação ela humanidade». 
(J. Stoecklin - Les Colonies et l'Emigration 
AUemandes, pag. 164) . 

Taes palavras refere o autor que me tor
nece a noticia acima citada, provocaram applau
sos do auditodo, porque correspond·iam a uma 
necessidade. Esta foi expli ada por Van der 
Brügger no fa ciculo de janeiro de 1883 dos 
Preussiche Jahrbücher: ccNós temos um exce
dente annual de população que orça por 600:000 
pes ôas. O melhor partido que se póde tirar 
de no so solo, o arroteamento de nossos pan
tanos e terra incultas, o aperfeiçoamento de 
nossa agricultura, a melh-or organisação de 
nosso trabalho, não bastam para as egurar a 
alimentação a um tal excesso de gente além de 
algumas dezena de anno . erá preciso que 
então, tiremo pela conqui ta, a preço de sangue 
e dinheiro, as colonias aos Estados europeu ?» 

Van der Brügger aconselhava a fundação 
de colonia allemãs. 

Aquelle é que é um povo. Vejam a grandeza, 
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a audacia dos planos, o desa sombro com que 
falia. E h a mais uma singularidade: alli os go
vernos ouvem os chetes intellectuaes da nação e 
tomam-lhes os conselhos. 

De 1882 é o brado do economista ; ele 1883 
o appeUo de Van der Brügger ; em 1884 Bis
marck iniciava eu plano de colonias, que rea
lizou em quatro annos. 

Para elles, para esses homens que sabem o 
que querem, o criterio supremo ela nacionali
dade, o signal revelador, o expoente excelso da 
raça é a lingua, ouçam bem - é a lingua. Este 
signal é tudo . Onde é a patria allemá? pergun
tava o poeta, e elle mesmo respondia: - E' onde 
se [alla a lingua allema .. . 

Entre nós, a linguagem é apenas um instru
mento para rhetoricas e parlapatices; não tem 
outro prestimo, e tanto não tem, e aqui chego 
ao ponto onde queria aportar, que nas colonias 
allemãs do Brasil não se [alla portuguez ... 

Pro h pudor I Falia -se nellas a,ZZemao. E' dizer 
tudo ; não precisa juntar mais nada para quem 
comprehencle a gravidade do facto . 

Lê-se todo o livro ele Stoecklin, esse livro do 
qual diz Raoul Postei: (( Puisse ce livre ouvrir les 
yeux aux indifferents, les prémunir em même 
temps contre les parti-pris et les coteries ! ... Il doit 
prendre place dans toutes les bibliotheques, roê
me dans les moindres écolesn; lê- e todo esse 
pequeno volume em que o autúr condensa a 
acção e os feitos dos allemães nas cinco partes 
do mundo, já como emigrantes, já como tunda
dores de co lonias, e só se encontra, eomo pa· 
drão immorredoir·o da inepcia brasileira, uma 
excepção. uma só, a unica em todo mundo de 
um pa~z estranho onde os descendentes dos 
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emigrantes allemães conservam o uso cümP.l,eto, 
exclu ivo de ua lingua: é no sul do BrasLl ... 

Falia- e allemão na llemanha, na Austria 
na Suissa germanica num resto da chamadas 
p1·ovincia,s do Baltico na Russia, terra estas 
antiga de allemães e que fôram por elle per
didas. 

E' natural. 
Fóra d'ahi, onde não poderia ser por outra 

fórma, sendo que na Russia a lavi ação das 
citadas provinc1as balticas vae adeantadis ima 
com o sy tema energico do governo do Czar, 
6 incipienLemente se vae fallando allemão na 

colonias da Africa e da Oceania, dependencias 
políticas do governo do imperio. Em terras de 
nações sobemna.s, -na A ia, America e Africa, 
não se repeLe o phenomenal caso. 

Só no Brasil ! ... 
Quando e acompanha o desenvolvimento do 

plano germanico, hoje con cientemente encami
nhado, porque a Allemnaha de hoje não é a 

llemanha de 1825, quando começaram no 
Bra il as coloni açõe , e se nota a insistencia 
com que é assignalada a excepção brasileira, 
as lagrimas brotam e pontaneas de Lodos que 
amam neste paiz a formosa peça de architectura 
política- de que falia a o grande Andrada ... 

((Os colünos allemães do Bra il meridional 
gozam de completa liberdade ; além de raras 
auctoridades de justiça e policia, nenhum em
pregado bras·ileiro exerce funcções na colo
nias ... Se no Brasil, como nos E tados-Unidos, 
os colonos allemães não teem mo trado, por 
emquanto, fortes tendencias de se metterem na 
poliLica, a·o menos no primeiro destes dois pai
ze.~ não teem, como no segundo, perdido o u.s1o 
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de sua língua maleman. (J. Loecklin, Op. cil., 
pag. 193). 

G. Blondel accre centa: «A lino·ua allcmã, 
con crvada na colonias pela ociedade locaes, 
pelas agencias de Lres grandes a sociações alle
mãs, pelas escolas (Realsclwle, de PorLo Alegre; 
II ohere Lehrcm lall, de . Leopold o; lillaise
nhaus, ele Taquary); pelos jornaes, "a que unica,
menle se usa em Blumenau, Neud'or[, Joinville, 
S. Benlo, Baden[orl, localidades onde a propor
ção elos àllemães varia de 80 a 90 %. Ainda mais 
acontece isto na r·egião inteiramente gennani
sada ela Serran. (L'Esso r Induslriel e Commer
cial du Peuple Allemand, pag. 265). 

Des t'arLe, a famo a colonias allemã no 
sul do Bra il nem são simples casos de immi
grações, que tenham sido a similadas pelas po
pulações circum visinhas, como só e acontecer 
enLre as nações sloberanas; nem são, por em,
quanlo, colonias no classico senLido, dependen
cia poliLicas dwna metropole de além-mar . 
Vão para ahi. Con tüuem, por agora, um caso 
especial, que merece estudo. 

li 

Em 1884., ob a elirecção elo genial Bismarck, 
fo i iniciada definiLivamente a carreira oillc-ial ela 
Allemanha como [undadora de dolonias no 
ullramw·. 

Por es e tempo, tinha e cripta um ex-offi 
cial do exercito allemão- Aelolph von Couring, 
em eu lvro ele propaganda- Marrocos, seu 
Territk:Jrio, seus Habitantes: « ão exis te poten-

9 
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cia marítima sem co lonias; ora, a Allemanha já 
é, e pretende sêl-o cada vez mais, uma poten
cia marítima. A Allemanha espalha, sem pro
veito para si propria, o excesso de sua popu
lação pelo mundo ·inteiro; depende de nós, alie
mães, conservar para o nosso paiz suas forças 
vivas, âirigindo a. emigração para regiões que 
[iquem sujeitas ás nossas leis e á nlossa protec
ção. H a, para isto, lagar na A[ rica, nas ilhas 
da Oceania e na Ame rica do Sul». 

E ... note-se bem, na- America do Sul (! !) 
Onde? No Brasil e na; Patagonia ( !! ) 
Eram os dois pontos indicados . 
Prepararam-se mappas de todas a regiões 

da terra, onde se poderiam, como donos, esta
belecer os allemães. 

Por isto é que, começada a faina, se apode
raram el:les das zonas que encontraram desoc
cupadas n'Africa e na Oceania, de que já fallei . 

Pelo que toca á America do Sul, chegou-se 
a pensar muito seriamente num golpe de auda
cia contra a Patagonia, cuja posse pela Argen
tina ou pelo Chile andava ainda em liligio; e, 
quanto ao Bra il, immensa Ioi a agitação da 
associações de emigração e commercio n'Alle
manha wm rep ercussão nas cobonias do sul. 

Só uma coisa nos salvou então, está salvan
do ainda ag-ora e salvará no futuro , até certo 
tempo: A DOUTRINA DE M ONROE, o receio de uma 
complicação provavel com os Estad-os-Unidos .. 

Por isto, custa-se a conler a indignação 
quando se vê a incon ciente ingratidão elo mes
tiço ibero-americano chasquear levianamente da 
sagrada doutrina de M onroe, a que· devemos 
ter escapado ela conquista allemã em terras elo 
sul. 
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O Chil e a Argentina, mai babei do que 
nó , trataram logo de fechar a Palagonia, divi
dindo-a nlre i. De incur õe em qualqu r 
outro ponto de eu Lerritorios e Lão livre ; por
que lá não e.· i tem zonas onde o, teuto sejam 
senhor s, onde só se jalle a língua allemã. 

Diversa é a iluação do Brasil, no qual o 
proces o de de. aggregacão vae . endo dirigido 
habilmente, com alguma demora;' ma. infallivel
menle eguro. 

Qmmdo, poi , ba pouc dia , os jornae 
fallaram do dito de um diplomata ru o que 
havia affirmado ter ,-i lo no estado-maior. em 
Berlim, um mappa do Bmsil em que estão assi
gnaladas as regiõe que apresentam a pos ibili
clade ele ser incorporada á oberania allemã 
não avançaram nada de novo ... 

Repetiram verdade conhecida por quem vem 
acompanhando esta questão ele trinta annos 
para cá . 

O amantes c colleccionaclore de papei 
\'elho devem ter m mão \·ario. documentos 
sobre o a umplo. 

O m ~ mos I legramma~ recenli~ imos falla
ram tambem do discurso feilo por um allemão 
de nome , rencll. ex-general do exercito, que 
esteve conlraclado em Bueno -,\yrec, e foi di -
pensado ela ua commi são, por 'motivo moral, 
pelo general Roca, quando pr idcnle de~ a 
Republi ca . 1e e cliscur o, o r ferido rendt 
chamou a allenção de seus compatriotas para a 
Jac ilidade ele colonisarem a Patagonia con er
vando o colonos as sua tmcliçõe , costumes 
e sentimento nacional, contrariamente ao que 
uccede no Canadá, onde, na egunda geração 

de descendencia allemã, se oh erva uma iden· 
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tificação com o ambiente local e a perda de Lo
dos os carecteristicos de origem. El Tiempo, 
de Buenos-Ayres, de 12 de janeiro ul~imo, 
commentando a affirmativa elo diplomata russo 
sobre o Brasil e as declaracões de Arendt ácer
ca da Patagonia, diz que "merecem toda a fé, 
porquanto o príncipe de Bismarck, quando che
fiou a chancellaria allemã, teve os olhos postos 
constantemente naquellas terras, e disso dão 
testemunho irre[ragavel as notas enviadas ao 
governo argenlino, por Carlos Calvo, repre
sentante, então, da Republica junlo ao governo 
imperial. (Jornal do Commercio, de 11 e 13 de 
janeiro de 1906). 

O diplomata russo disse o que viu; e rendt 
repele ainda hoje o que se fallava na Allemanha 
com insistencia, de 1884 ou annos proximamente 
anteriores até 1888 e annos subsequentes. 

Eis aqui alguns papeis velhos, que provam 
a excitação exi tente na Allemanha naquelle 
tempo, e cuja noticia chegou até nós: 

((A Allemanha, doucla por arranjar colo
nias, annexou, diz um telegramma de Londres, 
os territorios do sudoéste la Patagonia, tomando 
posse delles r~a devida fórma, devendo breve
mente ser expedidas as respectivas communi
cações ás outras nações. 

((Ora, se o diabo se metter de permeio, bem 
póde isto dar uma segunda edição das Caro
linasn. (Gazeta ele Noticws, de 18 de setembro de 
1886). 

Era na pbase aguda do furor de Bismarck 
atráz de colonias. 

Tinha posto a mão nas Ilhas Carolinas, aban
donadas depois de uma barulheira diabolica dos 
hespanhoes, renunc-ia, porém, só feita após 
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lau do do Papa, que decidiu a que Lão a favor 
dos anLigo descobridores elas referida ill1as. 

Chegou-se a acrediLar 1ue Linham os alle
mães declarado a Lomacla de pos e ela PaLagonia. 

Ta mesma folha, na Gazela de Noticias, 
ele 12 de dezembro de 1885, está para ler- e um 
artigo inLiLulado - O snr. de Bism.arc'k e o 
Brasil e é como egue: 

uHa dias transcrevemos um m·Ligo da Gazeta de 
Campinas, que commenlava um oulro do McLlin, de 
Paris, que fazia graves considerações sobre a política 
colonisadora elo grande chanceller allemií.o. 

uHoje pedimos vcnia para transcrever, do corres
pondente ele Berlim para o .Jor-nal llo Commercio, a 
parte relativa a esse assumpto, de tão vila! in teresse 
para nós. 

uDiz o correspondente : 
«A associação colonial allemã Deutsche Co lonial

veTein, como conclusão dos inquerilos e explorações 
por cllR subvencionados na America, resolveu fundar 
umH Sociedade ele Co/onisaçc7o pa.ra a rlmcrica do ul, 
cujo fim seria en aminhar a emigração allemã. para 
!erras onde haja condições e perspectivas, tanto de 
prosperidade para o lavrador, como de pTeservaçcio 
elo camcler nacional allemão (Dcu/schtum ). 

uNuma circular assignada por varias pessoas, en
tre as quacs avulta o nome do clepulaclo pielberg, 
de cujas explorações e Yi silas ás colonias allemãs 
no Brazil o JoTnal do Commercio tem dado conta por 
varias vezes, veem recommrndados os Estados do 
Prata c a porção extralropical elo Brasil. 

-«Esses territorios offereccm cspa 'O sufficienle, 
«-diz a ci t·cular que estou traduzindo lillcralme ,lle,
«para receber loda a emigraçüo a ll emà na sua im
ttporlancia aclual, por um período de lempo sup rwr 
tta um scculo. T m effec livam cnte uma superficie 
ttclez vezes maior elo que a c1 imperio ·1llemüo, c a 
ttdensiclade ela popular:uo nüo chega á oitava parte 
ttda ela no:;sn palrin. 

ttEm particular, o snl do 13rasil lornu po sivel e 
ttgaJ·anlc a preservaçao da língua, co lumes c educa
ttçcio allemães, visto como a sua popu laçtto J muito 
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«pouco ntunerosa e ill'Uslrada, para poder desviar a 
«emigraçüo allemã da sua nacionalidade, ao mesmo 
«tempo que o elemento allemilo já tem adquirido ah i 
«uma poderosa situação. De facto, os 250:000 allemães 
<tque aclualmente residem nas províncias meridionaes 
«do Brasil, conservaram-se até /lote allemães, con
utraste agradavel com os nossos palricios na America 
«do Norte, que rapidamente succumbem á superiori
«dade do anglo-saxonismo.» 

Oontinúa a dita circular do seguinte modo : 

«No sul elo Brasil encontra a prosperidade do emi
«gr.anle uma garantia no facto ele alli ser temperado 
.. e salubre o clima e fecundo o sólo, ele existirem ferro
uvias faceis ele estender e proloHgar, rios navcgo.vcis, 

. «além de que não ha necessidade de combater os in
udigenas e a proximidade elo liltoral facilita o com
«mercio com o mundo inteiro c lorna possíveis todas 
«as lransacções.» 

«A Ga:;eta de Colonia, reproduzindo a circular, 
«accrescenta que «O interesse nacional do povo alle
«miio rxigl', com urgencia, que se desvie para a Ame
«rica do Sul a larga corrente da emigração al1emã que 
"vae para .a Amcrica do Norte. Ahi, com eff~ito, esta 
ucorrenle priva o germanismo (Deutschtum ) ele massas 
"poderosas fortaJecendo outra nacionalidade; aqui, (no 
«Brasil) ellci conqtLista para o lypo allemão novo cam
«po, que oiferecerá á mãe patria impo,rtantes vanta
«gens. 

«0 commercio e industria da nossa patria hão de 
unn(erir dahi immensos proveitos. E' preciso, portan
ulo. que o emigrante allemão encontre nas partes in
«digitadas da America do Sul condições tão favoraveis 
upara o seu estabelecimento, como as poderia ler na 
uAmerica do Norte. Convém, pois, formar uma socie
«dade financeira, que depois ele minuciosas inclaga
uções, faça em larga escala acquisição de terras apro
upriadas, etc., etc." 

uA província ele Santa Catharina, prosegue o cor
«respondente, é a que parece, sobretudo, chamar a 
altenção da Colonialverein. 

"Fundou-se uma sociedade com o capital ele 
1.000.000 de marcos (cêrca de 650 contos), dividido em 
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1.000 acções de 1.000 marcos, ubscreYcndo a secção 
berlineza da Colonialverein uma quantia. avullada. 

Anle-honlem, 4 de seternbro. leve lagar em Dus
seldorf uma importante reunião da associação, na qual 
foram approvados os planos acima mencionados, as
sim como a nomeação de uma comm issrto encarregada 
de Yisilnr o Brasil.'' 

olicia como estas andam nas folhas do 
tempo e parsa á duzias. 

Conhecedores do ri co a correr com o le
vantar no mundo um enormi imo alvoroço, e 
ou a em tratar terra americana como fize
ram á co la d'Africa e de Nova-Guiné, re
ceio o dum conflicto armado com o E lados
Unido , que leriam a seu lado provavelmente a 
Inrrlalerra e a Feança, deixaram o plano da 
conqui la d·irecLa do sul do Bra il, mudaram de 
laclica, contentando-se, por emquan to, com a 
expansão do Deulschtwn, com a formação dum 
- Bmsil Germanic.o üu duma- Allemanha 
Anlarlica, que vem a ser a me ma coi a. 

Ne Le entido, a propaganda no ultimos 
vinte e cinco anno tem ido duma tenacidade, 
como 6 clle abem empregar ! 

O. esforço de pendidos ão cxlraordinarios 
c o re ultado que vão obtendo e plendidos. 

e a propaganda em prol do allemanismo, 
do famo o Deut chlum, é feita com tanto calor, 
com tanta intrepidez em paizes, nos quaes os 
all mãe contam apenas grupo de compatrio
tas e par o e pre te a erem a imilados, que 
não erá em regiõe , como o Bra il, onde elles 
acham o terreno preparado por grupos compa
cto , que fórmam colonia cheia de cidades e 
villa puramente germanica ? 

Para e comprehender o que é ella no 
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mundo em geral e peculiarmenle no ca o in
gulari imo do Brasil, ei aqui algumas pa
la ra do Européen, segundo a ver ão elo Jornal 
do Commercno, de 5 de agoslo de 19Qq : 

«-Pelo transbordamento da sua população, pela 
imporlancia do seu commercio de além-mar, a Alie
manha merece ser estudada nos incansaveis esforços 
que emprega para desenvolver em lodo Univer so 
o que ella chama o Deutschtum, isto é, os interesses 
l3 a fol'luna allemães. O exito verdadeiramente mara
vilhoso desse emprehendimento, sobretudo nos ultimas 
vinte anhos, póde ser atlribuido á creação e ao iunc
cionamento de uma associação gue estende as suas 
raizes a todas as camadas da soc1edade allcmã e alas
tra os seus ramos pelo mundo inteiro a Allgemeine7' 
de11tsche chulve7'ein. Não sómente essa associação 
se encarregou de conservar entre os nacionaes esta
belecidos no estrangeiro e entre os seus filhos, os 
costumes e o idioma allemães, mas ainda se faz con
siderar um instrumento de cultura intellectual e da 
proclucção industrial allemã. 

«Em 18 1, foram as bases da ccAssociação ele Pro
tecção 1acionalu assentadàs por patrio tas conhecidos, 
laes como Mommsen, Gneist, Brunner, Boch e tantos 
outros. Em dezembro desse mesmo anno, realizou-se 
em Berlim a primeira assembléa geral e logo se pro
cedeu á completa organisação da associação, que logo 
começou a íunccionar. O thealro da sua aclividade 
ia ser a terra inteira; e se ella a si mesma se proh.ibia 
qualquer acção politica ou religiosa, em compensação, 
fazia appello a lodos, homens, mulheres e creanças, 
para levantarem bem alto o bom renome da Jlema
nha, para conservar e espalhar a sua língua, para 
affirmar prudentemente, mas com tenacidade, a ex-
ellencia da producção allemã. 

la Allemanha, os grupos locaes, as ligas recrio
naes estão sob a clirecção da commissão geral de Ber
lim, presidida pelo embaixador imperial Braunsche
weig. Todos os membros dessa commisão são altas 
personagens da administração imperial, da armada, 
das lellras, da industria e do commercio. A associa
ção dispõe hoje de um capital já consideravcl, produ
elo de colisações e de depositas excepcionaes. Além 
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elo auxilio pecuniario, os membros elu associação pres
tam-se apoio em Lodas as circumsLancius, ainda que 
a maior pai'Le só se conheçam le ver os seus nomes 
nas li tas ela associação. De lodos os pon los do mundo, 
se trocam informações por meio de uma correspon
dencia muito act iva, facilitada pelas agencias consu
lares do imperio, cujo prim ira dever é procurar de 
qualquer procedencia allemã as informações que lhe 
poss<U11 ser ulcis no estrangeiro, correndo es tas cl es
pezcts por conta da chancelta'l'ia cttlema. Além disso, 
num pcrioclico, dos muitos que a associação r edige, 
Das Hanclebuch eles DeHlschlwns im Ausland, põe os 
associados ao corrente de Luclo o que lhes póclc e deve 
interessar, elo ponto de vista do progresso da inJluen
cia allemã no estrangeiro. Percorrendo e se peri odico, 
que é o principal orgão do Deulschtum, encontram-se 
dados bem eloquenLes e suggcslivos ácerca ela expan
são que a ambiçüo germanica alcançou em Lodos os 
pontos elo Globo. 

Doze milhões de vassallos do imperador Guilher
me estão estabelecidos além-mar, onze milhões dos 
quaes babitam os Estados-Unidos. E' neste pai z que 
a missão da A sociação se torna mais ardua para 
manter em espir i Lo e de fac Lo o caracter a tlemão nos 
emigrados. E', com effei to, sabido que, ela segunda ge
ração em leanle, elles p reliam a noção da sua ori
gem, se cqnJundiam na massa da nação uankee. 

Para reagir contra esse prejuizo do Deu/ chlnm, 
I em a ssoci ação de defeza do. in Ler esses allemães. 
empregado todos os meios. Relações pessoaes, cartas_ 
tenaz e energica propaganda, de tudo se lançou mão e. 
em pouco, foram excellenlcs os resullados obtidos . 
Jornacs em lingua allemã, ucasas allemãsll, clu bs 
muito pralicos em que c reunem loclus a commo
didades, quer para o habitante, quer para o rorasteiro, 
associações de S)JO?' l . sociedades munc'!anas, de toda 
a natureza, cmnm, teem mant ido eslrcilamen le as 
relações entre os allemães dos Estados- nidos e os 
seus compa triotas da Europa. 

uEm S. Francisco, as statuas de Goethe e ele 
Schill r, erigidas nos graciosos terraço JU descem 
sobre as anelas do oceano, que egualmenLe banha as 
costas da China c do Japão, mostram como a cultura 
c innucncia allemãs tomaram na capital occiden lal dos 
Estados-Unidos um lucrar predominante. 

" Ta America do Sul, seiscentos m il allemães con-

• ----
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servum religiosamente a sua nacionalidade. No Bra
sil, ha cidades quasi inteiramente allemães e .tendo 
d volta numerosas 7Jovoações qtte constilttem verda
deiras colonias .)) 

Por eslas palavras lem-se á vista um quadro 
rapido c seguro da amplidão e da segurança do 
syslema. Vê-se a léla geral e o ponto nella occu
pado, de modo singular , pelo nosso querido 
Bra ü. 

O Deulschtwn pelo mundo em fóra é uma 
aspiração, ousada sem duvida, mas irr eali savel 
no sentido político, ao que se pó de suppôr ; no 
Brasil, infelizmente, para o nosso ponto de 
vista nacional, elle é uma realidade .. . 

Cresce todos os dias e ha de chegar, não 
muito longe, a ser ameaçador. 

Ninguem se illuda com as blandícias e nega
tivas da diplomacia. 

A realidade não são as palavras doces do 
governo allemão, hahil em contemporizar, nem 
as dos seus subditos de cá, esperando o mo
menlo azado; a realidade são os desaforos da 
Panther, são os emissarios despachados para 
as colonias, quasi todos os annos, para animar 
os palricios, que devem crescer e proliferar, alé 
chegar a occasião de se fundar o Novo Estado, 
na phra e de meu amigo Koseritz. 

Amicus Plalo, sed magis amica Veritas , si
licet, Patria I 

Dando conta dos progressos do germanismo 
no sul brasileiro- o citado Européen, de 21 de 
jane-iro do anno de 1905, inseriu artigo, do qual 
convém cilar algumas palavras, segundo a tra
ducção do Jornal do Commercio, de 18 de fe
vereiro do alludido anno : 

• 
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ecOs escriptores coloniaes ele além-Rheno procumm 
despertar o interesse ela parte illuslracla elo publico o 
elo governo em favor do grancle numero de allcmães 
r esidentes no StLl do Brasil. 

ccPor muito tempo, bem pouca allenção se prestou 
a essas communiclacles longiquas, que se considera
vam como perdidas para a mãi-patria. Entretan to, 
importantes colonias germanicas conseguiram for
mar-se no Brasil meridional e, cliiferenlemenle elo Lo
das, que se espalliaram nos Estados-Unidos e na Aus
tralia,- sabe-se que estas ultimas se deixam prom
pLamonto assimilar; ellas teem mantido aqui, de moela 
notavel, a stw originaliclade. As colonias ruraes con
servam o seu caracter clisl inclo, principalmente as quo 
se estendem na vertente ela Serra Geral. 

((A língua allemã, na qual se introduziram alguns 
termos portuguezes, é a unica usada, o as mais elas 
vezes a unica comprehenclida. 

((Ella se impo.z aos proprios brasileiros, e até aos 
pretos, que se misluram com a população immigracla. 

ccE' sómente nas tres prov íncias (hoj e deve-se di
zer nos tres Estados) do sul do Brasil: Paraná, Santa 
Catharina· e Rio Grande do Sul, que os allemães teem 
fundado estabelecimentos agrícolas duraveis. 

ccNumerosas colonias allemãs espalham-se hoj e 
pelo territori.o oriental da parte sul elo Brasi.l, clecle os 
arredores de Curityba, capital elo Paraná, até Pelotas. 
Entre Mundo Novo e Santa l\'Iaria, ellas fórmam, em 
uma extensão de 300 kilomelros, uma cadeia muito 
ligada. Es tão, na sua maior parte, situadas sobre os 
clrclives ela Serra Geral, reverso oriental e meridional 
elo vasto planalto, que, tendo voltada para o Atlantico 
a sua maior altura, se inclin a, na clirecção elo oéste 
até os valles elo Paraná e do Uruguay. 

ccComprehende no todo, com o accrescimo fornecido 
pelas cidades visinhas, 300 a 350 mil allemães, dos 
quaes 50 mil no Paraná, 100 mil em Santa Catharina, 
e 150 a 200 mil (estes ultimes sahiclos na maior parte 
ela Pomerania e elo Hunsrück) no Rio Grande do Sul. 

ccGraças á altitude muito elevada do paiz, são fa
voraveis as condições climatologicas. São muito nu
merosas as familias; a raça conserva todo o seu vigor, 
e não se vêm em parte alguma, nem mesmo na Allo
manha·, amostras mais sãs e mais authenticas. 

ccA Allcmanha tem o maior e o mais r eal interesse, 
ao mesmo tempo moral e economico, em preservar o 

... 
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mais possiv l de absorpc:&o essas colonius relativa
mente numerosas, que ficam impreanmtas elo seu es
pirilo e são fieis clientes da sua industria. Ella quere
ria hoje fortificai-as, dirigiu lo pru-a ellas os elemen
tos que não póde conservar no seu proprio seio. 

uO governo allemão tomou, ha alguns mczes, me
didas nesse sentido. Poderosas companhias particu
lares tambem se occuparn em organizar no sul elo 
Brasil empr ezas de colonisação em ponto grande. O 
Norddeut che Lloyd e a Hamlnt1'g Suclame1'ik Linie, 
de concerto com a Associaçao Colonial Hanseatica , 
adquiriu, na visinhança de D. Francisca e de Blume
nau, um vasto domínio de G:300 kilometros quadra
dos, afim de inslallar nelles aldeões allemães. Na re
gião florestal do r io Urugua.v, o Dr. Hermann i\tieyPr 
fundou uma colonia nova e importanle., ... 
'!! 

Por lodo estes documento por toda e ta 
citações, creio que se lerá comprebendido a gra
vidade elo caso teuto-brasileiro. 

E' vital para o Brasil ibero-latino, e admira 
que o autor lembrado em principio mun livro 
em que di cule o futuro das gente lalino-ameri
canas e innumera theses ele omni rescibili, não 
tive se encontrado duas palavra para lhe con
sagrar. 

Mislér é aprofundar algum lanlo a excepção 
brasileira. 

De vinte e cinco a trinta annos a e la parte, 
não perco en ejo de desperlar a altenção dos 
bra ileiros e dos podere~ publicas da nação para 
es e gravíssimo assumplo. 

Releva ponderar que algun orgãos da im
pren a elo paiz não se teem deixado ficar mudos 
deante da perlurbaçõe que no ameaçam . 

.Não faz muito tempo, o J o m al do Co mmer
cio, do Rio que tem ido um benemcrito ne La 
questão, publicou um magistral artigo, que de-
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\'eria ser tirado em avul o e espalhado gratis 
por lodo o Brasil . 

Refiro-me ao artigo in erto no eu numero de 
G de janeiro de 1905. 

E'- uma magistral noticia rilica cl oito pu
blicacões allemãs relativa ao de envolvimento 
das colonias grwmanicas dos nossos lados me
ridionaes: 
I- J)as Deulschium in Siidbrasilien und 

Siidchili , elo dr. Alfred I-Jellner; 
II-Deulsches f( olonisten leben im S taate 

Santa rallwrina. de Hermann Leyfer; 
III- Die Be iedlung des oesllichen Süda

mel·ica mil besonderer Berucksichtilung eles 
Deutschtums, do Dr. Alfred Funck : 

IV- Die Deut chen im Tropichem Amerika, 
do dr. Wilhelm \ iVintzer; 

V- Brasilien uncl seine Bedeulung für Deu
tschlan.ds I-Ianclel un.êl Indusirie, do dr. WalLher 
Kund l ; 

VI- Deutsche Siecllung über see:- E in 
Abriss ihu Geschegt iher Gedeihen. in Rio 
Grande do Sul, de Alfred Funcke ; 

, VII- Kalschlage fü l' Auswancle1·er nach 
Siidbmsi lien, do dr. R. J anna cb; 

VIII- Deutsche Interes en. in Bmsilien., do 
dr. R. Krauel. 

E' c le o vasto manancial ele informacões 
que chegaram a esclarecer o atil ado e pirilo do 
articulista . 

O debate é daquelles nos quaes mmca é de
masiado insistir e em que se deve entrar mu
nido rle todas as armas. -

Em um estudo a que devo imprimir accen
tuado espirito e destino de propaganda, seria 
um erro deixar de aproveitar o auxilio pro-
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vindo de uma auctoridade como a do Jol'nal do 
Commercio . 

Por i so, aqui vão as palavras que em bri
lhante ·ynlhe e abrem o alludido artigo de 6 de 
janeiro do anno passado e que traz por tilul-o : 
- Allemães no Brasil . 

uAo problema colonial, na Allemanha, estão liga
dos os mais altos interesses economicos; nelle, de 
certo modo, se radicam os destinos futuros do im
perio. E' por isso que uma grande parte da opinião 
publica allemã está conslanlrmente voltada para elle e 
que todos os assumptos que directamente ou indirecla
mcnle entendam com essa questão capital teem alli 
o poder de apaixonar os espirilos. 

uO rapido deseJJvolvimento ele wna. população as· 
. ombrosamPntr prolífica, comprimida em um lerri
torio demasiado exíguo, gerando o mal estar e a pe
nuria nas massas inferiores, acossada até os extre
mos do litloral pela pressão ele necessidades cada vez 
mais urgentes; de outro lado, o pouco successo de 
antigas lentativas no sentido de dilatar o limites 
elo imperio pela creação de domínios colonia s ou 
paizes de proteclorado (Schutzgebiete), como ll1es cha
mava Bismarck, fizeram com que cedo a Allemanha 
lançasse as suas Yi las para o paiz que de todos sr 
alligurava o mais apropriado a receber, com o ex
cesso da sua população, o influxo da civilisação ger
manica e realizar, alravéz elos mares, o sonho am
bicioso do prolongamenlo da terra allemã. 

uEssa nova patria. um dia os allemães pensamm 
tel-a encontrado nos Estados-Unidos. Durante annos, 
vapores . ahidos de Hamburgo. Bremen e portos do 
norte despejaram no vasto littoral norte-americano 
lrvas numerosas de colonos, destinados a derramar 
em sólo yankee a semente asperrima elo Deu tschl um 
e fazel-a fructificar para gloria e proveito da patria 
longínqua. 

HNão tardou, porém, que na Allemanha se ver i
ficasse quanto eram fallazes essas esperanças. 

ccTransplanlado para os Estados- ·nidos. o allemão 
tornou-se em breve tão norte-americano como o mais 
legitimo elos yankees, e o mais acerbo concorrente da 
mãi-patria. O valor da. emigração era, portanto, com-
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plelamente falso; o vasto plan ele germani. ação fr us
tmru-se ele maneira cleploravel. 

«Foi enlc7o que e. piritas saga:,es viaianle.· r.cperi 
menlado que Unham v i sitado o nosso pa i : r admi
raclo ele peTlO ?'ique~c~s e maraui/has lf'vanla ram as 
idéa · tla coloni:saçllo .:lo Sul do Rra il onlle, desde 1825, 
linham 71inclo [i.r:ar- ·e os primeiros immigrallles a lle
maes. 

uQncm diz polencia colonial, rtiz implici tamente 
esquadra, di z força mar itima. 

" Al lemanba, por muilo lem po reduzida. com os 
seus poucos guarda-costas a uma esl1·icla defensiva, 
eslava, é força convir, bem pobremente apparelhacla 
para a funcção colonisaclora a que a impel ti a o r enuxo 
vertiginoso ela sua papulaçiio sempre cre centc. Este 
estado ele coisas durou alé á clala. ela fundat·ão elo 
imperio; a Prussia e os estados mnritimos allcmães 
ch,..garam a 1870 absolutamente desprovidos ele navi s 
ele combal . O seculo XL·, fecundo ele gloriosas pro
messas, realizadas mnas, outras apenas esboçadas, 
não devia passar sem que lhe fosse claclo assistir á 
soberba eclosão ele uma nova grandeza maritima, que 
se annunciava. 

t<Ao genio de Guilherme II deve n A llemanha o ter 
afinal adquirido a inteira consciencia dos seus des ti
nos maritimos c mais llle deve o ler reunido, com 
pulso implaravel, do chaos rm que sP achavam, os 
destroços cs1 ursos da sua frota para o apogeu elo 
presente. 

u,\ ssim, rtc chofre a llemanba 'in-sr rrigirla em 
poiPncia dr 1 ... ordem e, condemnacla oulr'nra a uma 
estricta cl fensiva, rntrava rlesassombraclamcnte na 
poli tica munclinl. apparelllar1a de Plcmrn los formida
Y"ÍR qne. sr lhe nfio assrguravam a supremacia, cer
tamente a collocavam em Jogar invPjavel entre as 
nações nrmarlas. Em caso ele (fllf'rJ'(I, a . I /lcman lw 
tomarei a oftensit•a; não siío elo proprio imprraclor 
estas palavras memoraveis dirigidas aos seus almi
rantes e que bem exprimem o pen alllen lo elo aclua l 
monRrcha? 

, polilira de expansão inaugurada por BiRmRrck, 
evidentemente a contra gosto e 7Jara acompanhar a 
corrente, como elle proprio declarou ao H.eichstag, 
ncbou no rehelde neto do seu auguslo amo o mai 
eminente e decidido campeão. De anno para. anno. 
o pensamento de Guilherme II vem adquirindo novas 
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e surprehendentes fórmas para a sua crystallisação 
integral e luminosa, a que o mundo civilisado assiste 
com assombro e admiração talvez mas a que se mis
tura certamente um sentimento muito na1 ural de ap
prehensão e receio. 

«Do que flca exposto póde-se avaliar a profunda 
revolução que estes ultimas annos assignalam na ma
rinha allemã. Quizemos acenar para o facto porque, 
como nenhum outro, elle nos parece accenluar a nova 
orientação política da Allemanha e, mais propria
mente, do kaiser, e porque a orbita da sua influencia, 
longe de estar de Lodo f)ercorrida, ainda mal se delinea 
no horizonte de um uturo mais ou menos remoto. 

«No Brasil, sobretvdo, estas questões seriam bem 
dignas de excitar por um pouco o [al-cirismo indígena 
abolorado no açude de uma nefasta política de cam
panario, e m1Jope absolt~tamente, de uma myopia in
curavel além da orbila restricta dos interesses do 
momento. As nossas relações com a Allemanha, 
relações de ordem muito especial c que tendem ne
cessariamente a avolumar-se para o futuro, não nos 
pódem deixar indifferentes ao desenvolvimento inces
sante das suas forças expansivas, ao espectaculo in
comparavel de sua pujança sempre crescente. São 
tartores esses qt~e hão de fatalmente, tarde ou ce-do, 
surprehender a prudencia dos nossos estadistas. 

uA cifra total dos colonos allemães estabelecidos 
actualmente na zona meridional do Brasil (Paraná, 
Santa Ca1harina e Rio Grande do Sul) póde ser cal
culada, á falia de dados estatisticos exac1os, em cêrca 
de 350.000. Para allí vieram desde 1825. alli se fixa
ram em vastos territorios despovoados ou em pleno 
sertão, desbastaram a matta, abriram picadas, arro
tearam os campos, plantaram e edificaram e, á força 
de labor insano, ajudados pela opulencia de 1:1m sólo 
uberrimo que só está pedindo braços e actividade que 
infelizmente não se encontram nos naturaes, em breve 
crearam nucleos florescentes, colonias importantes c 
populosas, animadas por um commercio diligente e 
productivo, centros de bem estar e de fartura que fa
zem o encanto dos que visitam aquelles lugares. 

uMas no meio dessa opulencia que veio achar na 
terra alheia o immigrado allemão, expellido da patria 
pelo espectro da fome e da miseria, o allemão conser
vou no paiz adopt.ivo a piedosa e inrlestructivel fide
lidade á terra natal, aos usos e costumes do norte, 



a sua língua, a suas tradições, e, ao conl rario do qve 
succedeu nos Estado -Unidos, onde o elemento nacio
nal ab orvera por completo o elemento eslnmaeiro, 
tlO Brasil, depois de muito mais de meio eculo cbe 
re idcncia no pcLi3, aquelle colono é ainda hoje ldo 
profundamente allemão como o que primeiro aqui 
apor/ou de Hamb1rrgo ou Bremen d cala de pelo e 
trabalho. 

ccNão entraremos no exame das clrcumslancias que 
muito provavelmente Lerão· influido pa ra semelhante 
situação· o no ·o intuito é apena. or·ientar a at/ençelo 
para es e exquisilo e. tado de coisa a que a ·abedoria 
dos governos erd chamada a pór alguma orclent, ·e 
nela para remediar o malrs jci e..cislenlr>s. para con 
iurar peiores futuros. 

ccTemos á mão uma boa duzia de brochuras publi 
cadas na Allcmanha sobre o assumplo esp cial la 
colonisaçiio nos no. sos Estados do su l. lcssrs ·cri
ptas, datados lodos de epocha muito recen l c, en Ire 
lüOO e HJ03, sob a fórma de conselhos e inslrucçõe 
aos immigranles, de monographias hisforicas, de rc
latorios ou simpl s narrativas le viagrm, a propa
ganda ela emigraçcio para o Bra.sil é [eita com entlw
siasmo. 

ccAqui, já se vó. não exí te o ttperigo" que compro
mellen, por exemplo, o plano de co! nisação no Es
tad s- nidos. Fixados em grandes mas:as. em um 
terrilorio excepcionalmente favoravcl ao e laJJeleci
menlo do colono europeu, isolados elo resto dos na
luraes por distancias maleriaes con ideraveis que dif
ficullam, seniio impossibilitam. um commercio seguido 
com o brasileiro, {or·tes, além disso, da corzscil'ncia 
d.e sva svperiorirlacle de raça sobre o elemento indí
gena u[al o. ignorante e indolenlen, que e/lpg de pre
zam, com o qval ncio fa:em liga e de quem . ó querem 
a term, que é generosa e capaz de produzir lodo os 
fruc los da cultura européa, con[ianles além dis o na 
longanimidade dos governos locae , qne, absorvidos 
pelos peqneninos interesses ela po li l ica, os abandon am 
aos seus r·ecurso proprios, os colonos allem/les apre
sentam nos Eslatlos do sul o curioso pllenomeno de 
uma popttlação d parte que vive sobre i, q11e se admi
nis tra e se govrmw, onde domina a C11lt7tra al/emã. 
onde o espirito ali mão prevalece c é alimentado, de 
geração em geração, pelas condições do meio, pela 
pratica da religião, que é exercida por sacerdotes alle-

lQ 



mães, pelo uzo da língua, que é exclusivamente allemci 
no povo e nas nnicas esco las e:cistentes, onde o ensino 
é ministrado em allemão, por professores allemães, 
mandados vi7· da Europa d cus ta dos co lonos ou st~b
vencionados pelo governo imperiCLl. Em taes concli
ções, não sena de admirar que a absorpção pelo ele
mento nacional fosse aqui um facto quasi material
mente impossível , e que essa população de 350.000 
almas, que dia a dia, vae crescendo e multiplicando-se 
pela constituição de famílias ou pela acquisição de 
novos elemen tos vindos do es trangeiro, se ele um lado 
está geographicamenle mais perto ele nós, permane
cesse, comtudo, intransigentemente alheiada de nós 
por alfinidades de raça, costumes, tradições e tenden
cias, e constit·uisse no nosso proprio meio um elemento 
nntes hostil , e, por ventura, capaz de affi.rmar, em 
uma oppor/tmidade mais ou menos remota, essa con
nexão ettec tiva com a mãe patria. 

uSobre essas vistas geraes parecem estar de ac
córdo todos os autores dos mencionados escriptos.n 

De posse da premissas, estabelecidas ellas 
com toda a segurança, poderei agora desen
volver a minha argumentação e tirar as con e
quencias . 

IIl 

Conhecida a necessidade que sentem os alie
mães de emigrar, dada a noticia de suas c'lolo
nias poliiicas e de suas colonias commerciaes, 
e Labelecida a pertinacia da propaganda do alle
manismo até entre as naçõe soberana , deter
minado o caso singular de sua situação nJo sul 
do Brasil, resta considerar a con equencias 
futuras que d'ahi pódem advir á no sa patria. 

Antes de tudo, importa considerar o estadJo 
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de espiri{o da gentes das colonia ituada em 
no so pa1z. 

E e e piriLo no é adver o. 
o pa o que no E lado -'Unido , - egun

do informa J. Sloecklin. -in e t d'aulant plus 
difficile de r connaitre les citoyen am ricain 
d'origine allemande que la plupa.l'l cl'enlre eux 
onl honle de leur origine el onl a.nglicise' leur 
nom: les Zimmermann sont devenu de Car
penter, les Braun de Brown les Lówenstein 
- eles Livinslone, etc.: ao pa o que no Esla
dos-Fniclos oc:; nllemães e seus descendentes se 
dei am allrahir go losamente pela sociedade 
anglo-saxonia, no Brasil fazem vida á parte e 
nos aborrecem evidentemente. 

As provas elo facto ão innumeraveis, evi
dentes e de lodos conhecidas. 

O afeno que mostram por sua linguagem e 
tradições, que não trocam pelas nossas, é uma 
dellas e da maior importancia . 

Se nos estimassem, é claro , deixar- e-iam 
assimi lar no meio de nossa 1 opulações. 

O despr zo que ostentam por nossa vida pu
blica, ela qual não participam de proposito, é 
outra prova irrefragavel. 

A ab tinencia é tão completa que chega a 
parecer materialmente impo ivel. 

E' a sün que se pódem ferir, e e teem ferido 
ele facto, a seu lado, em !.orno ele suas terras, 
as mais intensas luctas entre a populaçeõs bra
sileiras, sem que elles dêem o mais leve signal 
ele vida. 

Importam-lhes menos do que lhe importou 
a guerra entre a China e o Japão. . 

Assistem impassíveis, e com secreto gaudio, 
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ás dissensões politicas dos rio-grandenses, dos 
habitantes de Santa Catharina e Paraná. 

E' como se fôssem contendas de estrangei
ros, de tribus africanas. 

Prova evidentíssima de que não se interes
sam por nosso viver, nem fazem caso das aspi
rações das gentes entre as quaes se vi·eram cal
locar. 

Este signal tem todo pezo para quem sabe 
o valor dos phenomenos sociaes, como força 
impulsora da acçã{) política, e o valor do estado 
d'alma das p{)pulações, c-om{) força determi
nante do estado social. 

Existem, em cerca de 380.000 pessoas de 
origem germanica, residentes no Bra il, seis ou 
oit<J que para confirmar a regra da abstenção 
de seus patrícios em tudo que é puramente bra
sileiro , se metlem nas luctas partidarias locaes. 

São raros moços, filhos das cidades, ordi
nariamente nascidos dos raríssimos consorcios 
de allemães com brasileiras, desviados em parte 
do pensar genuinamente germanico, que se 
deixam attrahir por ambição politica. E' exce
pção singular, que nada vale. 

Sua aversã-o, seu desprezo por tudo que é 
brasileiro, menos a terra que chamam sua, é 
attestad{) pelios poucos nacionaes que ousam 
viver no meio delles nas colonias c-ompactas. 

Começam os nossos por ter vergonha de 
fallar a n-ossa língua, por serem chasqueados 
quando o fazem. 

Elles é que teem de aprender a lingua es
trangeira ! ... 

Nessas colonias, os actos officiaes, os pro
-~essos judiciarios, -os despachos dos juizes, os 
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editae das camaras, tudo, tudo é em lingua 
allemã. 

Se algum juiz, se algum promotor publico 
tenta reagir, é posto habilmente para fóra. 

Digo habilmente, porque a calma, a fleugma 
allemã, esperando o dia do Novo-Estado, sabe 
agir com um tino, com uma prudencia admi
ravel. 

Mas para que gastar tinta em provar causa 
ele todos abida, causa que fingem apenas igno
rar os nos os clesbriados e infamissimos go
vernos, que tanto teem de ineptos quanto de 
covardes ! 

O proprios allemãe , quer via jantes, quer 
colono , o confessam com a maior sem-cerimo
nia e evidente prazer. 

Tenho aqui duas provas á mão; uma dellas 
é de viajante e a outra de ujeiLo que vivia em 
Porto-Alegre, e, alli mesmo, numa cidade que 
é a capilal do Estado, e ainda é em grande parte 
brasileira, não trepidava em revelar cruamente 
o pen ar de seus palrióos a nosso re peiLo. 

Eis aqui o depoimento do snr. Alfredo 
Funcke: 

« . . . Como representantes do povo brasileiro, o co
lono allemão só conhece o habitante da serra propria
mente dito, indigente e ignorante, e o funccionario 
publico. O serrano hostil a lodo trabalho regular, con
demnado a eterna penuria, sem [é nem probidade nas 
r elações comme1'Ciaes e no trato, além disso não raro 
oriundo de sangue negro ou mes ti ço de índio, vivendo 
vida de mancebia, entregue a todo os desr egramentos 
dos sr>nlidos, não podia servir ao lavrador allemão 
de exemplo digno de ser imitado. 

"Quanto ao funccionario publico br:asileiro, que 
não ve no emprego senão um meio eLe passar commo
dam ente a viela, geralmente suscep l'ivel de suborno e 
outras influencias congeneres, que iámais cumpre o 
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seu eleve?' honradamente nem pontu,almente, o seu 
exemplo provoca necessariamente a comparação com 
os seus collegas allemães. Semelhante cotejo era de 
natureza a infundir no animo do colono o desprezo 
pelo brasileiro cullo. A tudo isto vinham juntar-se 
experiencias pessoaes nas relações com as at&tO?'i
dacles. e especialmente com a magistratura., r elações 
em que o co lono allemao sahia, pre1udicatio e lud·i
briado. 

"A observação de que tambem os brasileiros abas
tados iam decahindo progressivamente devido a uma 
economia desordenada, além disso os casos de páren
tes empobrecidos cahirem com a menor sem-ceremonia 
nas costas de outros e muito frequentemente os aju
darem a devorar minguados haveres, não podiam de 
modo algum ai trallir para o natural do paiz a sym
patllia do camponez allemão, sempre tão economico 
e poupado. » 

Não se póde ser mais rudemente franco; só 
a mais ossiflcacla estupidez, ou o mais revoltante 
cynismo o poderá negar. 

Só -o proprw Alfredo Funcke poderia ser 
ainda mais franco e foi nas seguinles linhas, em 
que se refere á prolecção que o governo allemão 
eleve aos seus subdilos do Bra il: 

<~Essa prolccção naturalmente só póde ter valor 
para o allemão emigrado se a força do 1mperio estiver 
sufficienlemenle represen la da. pelo pavilhão de guerra. 
Os am er icanos do sttl sot[-rcm todos de cxaggeracla 
prc:mmpçtío P só respeitam os direitos do eslrangei·ro 
segundo o quP a amistosa v isi ta de vasos de g11.erra 
JJroximos lhes refresca, na mcmo1·ia , com {Tequencia 
signi[ica/.iva, a ce?'/,eza dP wn desforço ass11 tado1· em 
caso ele a.ttentado.» 

Eslas gentil ezas de Funcke occorrem no ci
tado artigo do Jornal do ComTne1·cio, de G de 
janei ro do anno passado. 

Mais insultosa no proposilo de nos injuriar 
é a poesia do professor allemão, de Porto-Ale· 
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gre, o snr . dr. 1~ rankenberg, lente da Escola 
Normal que a im nos pagava o bom emprego 
que ele fructava. 

E' um 1-Iymno nacional brasileiro, no enlir 
desse poela allemão. 

E ' documento vinte annos atráz, prova de 
que, e a propaganda 1 ara nos invadir é antiga, 
não o é menos a tendencia para nos menos
prezar. 

E' da Gazela ele lolicias de 15 de setembro 
de 1886, na qual se lê: 

uNo Deulsche Post, jornal que se publica em Porto
Alegre, sob a direcção do Dr. Frank.enberg, lente da 
Escola ' ormal, a.ppareceram uns versos em fórma 
ele hymno, que foram tomados como ridicularisando 
o Brasil e o nosso exercito. 

A Reforma deu a lraducção dess s versos, que é 
a seguinte: 

HYM O NACIONAL BRASILEIRO 

uTens feijão preto e milho, tens xarque e toucinho 
em abundancia, tens as mais grossas batatas;- Bra
sil, que queres ter mais'! 

uTens quantidade de vinho nacional, fabricas de 
cerveja e licores Christoffel, Rapp, Becer e Campani; 
- Brasil, que queres ter mais? 

uQuão bons seriam os caminhos, comtanto que 
nüo chovesse, e no em l.o.nlo são pantano e buracos; 
-Brasil, que queres ler mais? 

<<Como formigam os bandalhos e ladrões, isso cha
mamos em allemão- militares, esses d vem defender 
a patria;- Brasil que queres ter mais? 

uOs pequenos garotos ão presos, o grandes vi
vem ás soltas e me mo teem títulos pomposos; - Bra
s il, que queres ter mais? 

uTens tres partidos, 6 miseria! esses amarguram-te 
a vida, tens mesmo o Martim de prata; - Brasil , que 
queres ter mais? 

uE dividas, e dividas, e dividas, sugam-te os cofres 
de um . todo e estás dirigido para o abysmo;- Brasil, 
que queres ter mais?- Anastasius Blatt.» 
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«Conhecida e vulgarizada pela cidade es ta lradu
cção, o povo indignou-se e reuniu-se em meeting, para 
protestar contra o ullrage e pedir a punição do seu 
aulor, ou, pelo menos, do director da folha que o in
serira. 

A' visla da allilude do publico porlo-alegrense, a 
pre idencia da província demittiu, a bem do serviço 
publico, o Dr. Frankenberg, do cargo de lente da Es
cola ormal. 

A empreza do jornal allcmão, por sua vez e como 
protesto ao seu procedimento, demittiu do cargo de 
reclaclor-chefe ela referida folha, o Sr. Frankenberg. 

A' vista dessas plenas satisfações, serenaram os 
espíritos.)) 

Houve em 1886 e te pequeno alvoroto que 
trouxe a demissão de Frankenberg. 

Tudo porém, cahiu logo na u ual modorra; 
a nos a incuria continuou a dormir ; o allema
nismo social e politico proseguiu na ua mar
cha ovante. 

Hoje, nem talvez fõsse demittido da Escola 
ormal o lente que escrevesse ou consentisse, 

em sua folha, o Lal Hymno nacional brasileiro ... 
O DeuLschlum tem progredido LanLo que, ao 

menor abalo, urgem por cá seus enviados ex
lraordinarios, qu~ teem recepções principescas, 
como se fõram chefes de E Lado ... 

E' incrível; chega-se até a se lhes manifestar 
o desejo de que eus patrícios façam cada vez 
mais uzo exclu ivo da linqua allemã. 

Parece um sonho. 
Mas é trisLe realidade ... 
Ainda ha menos de dois annos, tivemos 

exemplos em Porto-Alegre. 
Lê-se no Jornal do Commercio, de 14 de 

julho de 1904: 
· uPorLo-Alegre, 13 de julho.- Foi hoje re
cebido pelo presidente Borges de Medeiros e 
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pela auctoridades estadoaes o dr. J annasch, que 
se hospedou na Pensão Schmidt, anele o governo 
lhe manclou reservar aposenlosn. 

Este J anna ch é um dos taes que influem 
nas Associações ele Emigração, em Berlim; tem 
as vistas voltadas para o Bra il, onde aparta 
de vez em quando. 

Sempre que se levan ta alguma poeira nos 
jornaes, sempre que se allude ao perigo alie
mão. elle toma o paquete em Hamburgo e salta 
em Porto-Alegre. 

Vem encarregado de fazer di cur o , para 
apaziguar os brasileiros ... 

E' mi são por elle cumprida habilmente. 
E ' bom orador e conhece de cór os lagares 

communs amados pelos nossos pa trício : [raLer
nielacle elos homens, paLria universal, progresso 
ele loclos, paz geral, chimera elo perigo allemão, 
inventado pelos ang lo-ameriJ.canos, que nos qtte
rem conquistar ... 

De tudo isto lança mão o in trepido homem; 
e o mais curioso é que os hra ileiros e deixam 
convencer. 

A sua vinda ele ha doi anno foi motivada 
por certo ala'l·mes, apparecidos em fo lha ame
r icanas inglezas, ácerca ela cre cenle influen
cia do grupos autonomos dos germanicos em 
terra do sul do Bra il. 

J annasch par tiu sem demora. 
Chegou, fallou, acon elhou aos seus pail·i

cios que não [6ssem. nalivistas, que não [6ssem 
exclusivistas contra os brasileiros: mas que, 
nessa meia união com os no o pa trícios, não 
esquecessem suas tradições, sua língua e até a 
sua musica .. . 
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Isto li eu no jornaes do tempo, que sinto 
não ter agora á vista . 

Era o carro acleanle dos bois, prova da con
sciencia da força de que já di põem em nossas 
terras: em vez de pedir aos brasileiros que não 
uzassem ele nalivismo para com os allemães, 
aconselhava a estes que não o empregassem 
contra nós. 

Isto pinta a situação. 
Era Lambem contraproducente e manho o ; 

porque, ao passo que batia o ·exclusivismo, ex
hortava sua gente a não deixar a sua lingua, a 
sua litteratura e até a sua musica, coisas da pai
xão caracteristica do allemanismo. 

Telegrammas vi, passados para cá entre o 
citado de 13 de julho e o que se vae seguir de 
18, que davam conta da recommenclação ácerca 
da lilleratura e da musica. 1 

Tão os tenho á vista; mas aqui vae um de 
18 de julho do dito anno, de 1904, pelo qual 
se conhece nitidamente o conteúdo dos discur
sos de J annasch, não só pelo que delles se 
contém no alludido despacho, como pela res
posta do presidente do Rio Grande, em que de
clara não pedir aos allemães que renunciem ás 
suas tradições, á sua lingua .. . 

' Depois d"islo escript o, obtive o resumo do fa
moso di scur so ele Jannasch. Di sse elle então: 

«ÜS allemríes não devem esquecer as tradições que 
nos ficaram de Leipzig e de Waterloo, de 1813 e 1814, 
as tradições que nos legaram os grandes vultos que 
foram Lessing, Goothe, Kant e Humbolclt, as tracli
ções do heroismo, ela lingtw., da /.itt eralHra e la mtt 
sica a/lema. Essas devem elles conservar e cultivar 
como os seus bens valiosos e mais caros, pois ellas 
se tornaram a nossa religião.,, 
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E' incrível. 
Ei aqui: 
«Porlo- l gre, 18 de julho. - As ociedades 

allemães aqui exi tentes offereceram honlem 
uma grande f e La ao sabio clr. J anna ch. 

<<Estiveram presentes o clr. Borges ele Medei-
f{)S, presidente do EsLaclo, e diversas {)ULras 
auctoriclacle federaes e e tacloaes. 

<<O dr. Janna cl1 pronunóou um brilhante dis
curso no qual aconselhou os eus patrícios a se 
unirem ao brasileiros e especialmente aos rio
gmndenses, conclemnando abertamente o pre
conceito nartiuista e o exclusivism'o que separa 
os raça e separa os homens, quando a verdade 
é que a ciuilisação modema procura reunil-os 
pelo desenvolvimento commercial, arLisLico, 
scienlifico e mariLimo. O orador, pro eguinclo 
na mesma ordem ele consideraçóe , atacou com 
uibtanle energia a decantada chimem elo pe
rig·o allemão. 

<<O dr. Borges de Medeiros, num improviso 
ba Lanle feliz e cheio ele conceitos paLrioLicos, 
disse lambem não te1· receios dessa utopia que 
anela fluctuante em alguns e pirilos limiclos e 
eivados ele preclonceitos. 

«Continuando, o pre iclenle do Estado decla
rou não pedir aos allemães que renunciem á 
sua pal1·ia. ás uas tradiçõe e á ua língua; pelo 
contrario, é que honrem a terra ele orig m., por
qne assim honrarão Lambem {) Rio Grande . 

«Termin-ou sauclancl.o a confraternidade dos 
dois elemenLo. , germanico e beasil iro, oh o 
influxo da amisad reciproca n. 

Deveria ser mui de notar o sorriso ardo
nico do T eu tão, illudinclo e se pobre Brasis ... 

Evidentemente, o sr. Borges de Medeiros 
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não avalia a importancia da patria, das tradi
ções e da lingua na vida dos homens. 

Do contrario, não chegaria a pensar que 
pudesse alguem possuil-as por partidas dobra
das: da Allemanha e, ao mesmo tempo, do 
Brasil. 

Entretanto, desde que o mundo é mundo, a 
historia e a experiencia teem sido incansaveis 
em desmentir o erro do presidente do Rio 
Grande do Sul e de todos os que, por falta do 
preciso criterio, ou por velhacaria, laboram em 
tão nociva illusãü. 

As tradições e a lingua teem tal importancia 
que acabam sempre por vencer e fazer as na
ções a seu güsto e a seu geito . 

Póde a politica, nas suas combinações não 
raro insensatas, separar gentes da mesma es
tirpe, da mesma lingua e das mesmas tradi
ções, como na .Italia e na Allemanha até o ulti
mo quartel do seculo passado. E' debalde; mais 
cedo ou mais tarde essas gentes se attrahem e 
se unificam. 

Póde a mesma politica, nos seus tres1ouca· 
dos calculas, jungir povos diversos sob o mes
mo jugo, debaixo da mesma oppressão, comü 
na Turquia. 

E' inutil ; mais cedo ou mais tarde os ele
ment·os diversos se desag,gregam e cada um 
procura o. seu natural centro de gravidade. 

Assim foi alli: romaicos para um lado, gre
gos para outro, bulgaros para outro, servias 
para out11o . 

E' regra que nunca ha de falhar. 
Dest'arte, o erro gravíssimo, o errü inexpia

. vel dos g.overnos brasileiros, o erro que nos 
ha de trazer a perda das bellissimas regiões do 
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ul, foi haver- e con enlido na formação lenta, 
por oitenta dilatado anno de f rte grupo 
de popula ão que ficou irreclu tiYclmente ger
manica, ._em a menor fusão com a popula
ções brasileira . 

E' o erro irreparavel. 
Não ha sophismas que pos am illuclir a 

quem enx rga dois dedo adeante d si. 
Exi tem clua e pecies de in hviduo que 

teem int re e em fazer acreditar no contrario: 
o proprio allemãe e eu d ccndenle e 
certo politiqueiro bra ileiro que preci am de 
não de aaradar ao ~ colono de anta Catha
rina, Paraná c Rio-Grande. 

O re. Lo do Bra il pensa d modo de todo 
diver o. 

1a , dizia eu, para e aquilatar da verda
deira ituação das coisas no ul, mi lér é apre
ciar o e lado psychico dos leulo com relação 
ao brasileiros. 

Já fiz v·r alguma coi a ele ingular ne te 
enlido. Exi. te, porém, outro ct•iterio, origi

nado daqu ll e, que, endo d lle Heito, indica 
de modo claro e inilludivel o c lado ele aclean
tacla divcrg ncia em que andam o doi povos, 
que acabarão de Lodo eparado : refiro-me á si
tuação ocial de ambo . 

E te ignal é infallivel. 
ó xi. l m hoje algun ignorante , cujo voto 

não tem n m póde ler o menor pezo, para acre
ditarem no valor da política, da r la õe a que 
e costuma dar ec:te nome, incl pendentemenle 

elas con li. õe ociaes. Toda a gente abc que 
o estado ocial é que repre enla a ub tancia 
o amago, a verdadeira eslru tura, o exacLo 
valor de um povo qualquer. 
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polilica não faz mai do que andar atraz 
da ociedade, de suas a pirações, de eu cara
der, de seu gráu de cultura, de sua neces i
dades, de suas tendencias, para as ir definindo 
e dando saLi fação naquillo que é ele sua com
pelencia. 

Quando a poliLica chega, a tendencia social 
tem urgido e se Lem avolumado ha muito Lempo . 
Jegal-o- é ser indigno da menor aLLenção de 

gente que pensa. 
Ora, os allemães do Brasil ão, socialmente, 

completamenle dislinctos e independenles dos 
nacionaes. Teem outra língua, outra religião, 
outros costumes, outro habitas, ouLra tradi
ções, oulros anhelos, outros generos e systemas 
de trabalho outros ideaes. 

E absolutamente innegavel. 
Logü, estão preso a nós sómente pelo laç,o 

do territorio; porque me mo de um laço politico 
e[lectivo não se póde fallar de ele que se sabe 
que elles não tomam a mínima parte em nossa 
vida por esse lado. !VIas, em nosso territorio 
me mo, as colonias constituem verdadeiras so
l!.fç6es de continuidade entre as populações na
cwnaes. 

São como ilhas ou oasis no meio elo que 
costumam chamar o deserto brasileiro. 

Faltam-lhe , para ele todo se epararem de 
nós, formando um Estado á parte, dua condi
ções a pena : uma_ população maior, e que es a 
população se espalhe a ponLo de ligar entre i, 
mais ou menos intensamente, os diversos nu
cleos coloniae do tres Estados meridionaes. 

Nem será talvez preciso que se liguem o· 
nucleos do Paraná aos demais. Logo que os 
de Santa Calharina tiverem, por as im dizer, 
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arredondado terra com os do Rio-Grande, e 
i lo não está longe de acontecer, o brado ele 
eparação erá dado. 

E' até po sivcl que seja dado ó pelos do 
Rio-Grande, logo que todo o planalto, toda a 
renião serrana, esleja assáz povoada por elle , 
desde as montanhas que dividem aquellc Estado 
em duas zona , a do norte e à do sul até ao 
curso do rio ruguay, que o s para da rgen· 
tina e de , anta Catharina. 

Pouco depois o desta, crescido tambem 
em numero, se unirão ao eu patricia e pa
rentes all mãe do Rio-Grande. Para tanto, 
basta que a população germanica dos doi Esta
dos allinja a uma cifra respeilavel- de 800:000, 
ou l :000.000 de habitantes. 

Tão é tudo. 
A separação não se fez já, com o auxilio e 

sob o protecOorado da Allemanha, por cau a das 
perturbações que isto acarrelaria deante da pre
vidente doutrina de M.onroe, freio unico que con
tém o imperio, conforme os proprios allemãe 
co nfessam, e mo trarei linhas abaixo. 

Não fôra i so, e o governo imperial leria 
já feito o que praticou em Zanzibar. 

Exi te, porém, outro molivú que tem obs
tado essa terrível cri e de eparação que terá 
de ser dada em nosso Brasil: · que os nossos 
teuios não desejam fazer parte do imperio, como 
co lonia, como dependenciCIJ polilicet; aspiram á 
formação de um novo Estado, um E tado sobe
rano, independente, como era o Transwaal, 
como são os Estados-Unidos c hão de ser o 
Canadá e a Auslralasia. Quando e entirem 
fortes, pelo numero e pela riqueza, para nos 
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afrontar, darão o signal de se con tiluirem po
liticamente á parte. 

O go erno brasileiro ha de ahir a campo 
para conLêl-os; travar-se-á lu c la ; a Allemanha, 
enlão, intervirá com força militares, porque 
não ha de consentir que allemães sejam truci
dados no Bmsil, conforme a can tiga ele sempre. 

J essa conjunctura, acceitarão o teutos. si 
et in quanlum, o prolectorado moral da Allema
nha- e não o polilico, porque este o imperio 
não lb'o póde dar, vi Lo como não póde ter nova 
colonias na America. ?\la bastar-lhes-á es e 
proleclorado moral para facilitar o seu reconhe
cimento como Estado inclepenclenle. Quando 
pois, os optimisla , crendeiros no valor inven
cível do Brasil, berram que não ha per igo de 
eparação das colonias germanica , porque o 

imperio não sonha nem póde onhar com con
qui tas na America, fazem apenas um ophi ma. 

Jinguem dis e jámai que os allemãe man
dariam cá ua esquadras para nos conquista
rem as terras do sul. 

A Allemanha não é e tupida, nem ingenua ; 
ella deixa as coisas seguirem seu curso normal ; 
espera que o fructo cáia de maduro. 

Poi. póde lá nunca a Allemanha, que conta 
com a prolificidade de sua genLe, com o vig·or 
de seus filhos e com a habilidade delles ad· 
miltir que um, ou dois, ou tres milhões de ger
manicos, collocaelos nos nosso Estados do sul , 
e deixem governar, dirigir, pelos mula~o (é 

como elles no chamam a todo ) do Brasil? 
E' mi tér não saber nada ele Allemanha e 

allemãe para acreditai-o. 
O Deutschtwn elo Bra il tará ela se)· o da 

Eurol)a tem confiança e espera. 
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A ev-olução de ta desgraçada que tão, de -
curadissima pela inercia bra ileira, é a eguinte: 
1.0 período de immigração por méra nece si
dade, de 1825 a 1870· 2. 0 período de formação 
consciente de um grupo ethnico á parte, capaz 
de ter por si mesmo largos destinos, período 
em que teem procurado os directore dos gru
pos coloniae firmai-o cada vez mai ao sólo 
com a agricultura, e vão procurando apoderar
se, nas r spectivas zonas, das melhores indus
lrias, da navegação. elo commercio bancario, 
das forças economicas, em summa, de 1870 até 
agora ; o 3. o pe1:iod-o será o do futuro proximo 
em que procurarão crescer e prosperar de mais 
em mais, o que, quando a população fôr nu
merosa e a riqueza grande, os levará esponta
nea e naturalmente a se constituírem em corpo 
de nação, como Estado sobemno. 

A protecção allemã européa será méro auxi
liar de segunda ordem. 

Que tem o Brazil a fazer para impedir essa 
desastrada solução do Deutschtum que nos 
ameaça no sul ? 

E ' o que resta indicar . 
Emquanto as colonias não crescem dema

siado, a ponto de e tornarem perigosas, ba 
alguma coisa a tentar. 

As afflnnações que fazem de fidelidade ao 
Brasil ão para no enganar e para o norte
americano vê r. 

Se a empreza fôsse coisa a ser feita directa
mente pela Allemanha, repito, já ella o teria ten
tado ; ma como não é, porque nem ella o pó de, 
por causa do monroismo, nem os allemãe de 
cá teem fortes desejos de se collocar na dura 
sujeiçã<o do imperio, espera-se a olução do 

11 
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tempo, trazida com o augmento da população, 
do lerritorio e da riqueza. 

O imperio, porém, não uspeiLa claramente 
que a aspiração de independencia dos teutos 
não se estende só para com o Bra il e que o en
volve lambem a elle. 

Por isso, não perde nunca a esperança de 
empolgar aquellas terras por um arranjo qual
quer, possível no decorrer dos tempos . 

essa esperança, busca todos os meios ima
ginaveis de illudir, de sophismar a doutrina 
de Ionroe, contra a qual faz propaganda entre 
as proprias nações do continente, ás quaes faz 
acreditar que a phrase a America é dos ameri
canos- quer dizer: delles - americanos do nor
te dos filhos dos Estados-V nidos. 

Pintam a estes, umas vezes, cümo conquista
dor·es que nos virão subjugar; prüclamam que 
o monr'oismo equivale a uma tutella humilha,nte 
e outras sophisticarias do genero. 

Recorrem, outras vezes, á proposta de har
moni~ para engolirem de accordo a preza latino-
amerJcana. _ 

este entido, são digna de aturada leitura 
as palavras do r. dr. Walter Kundt, autor 
de- O Brasil', sua importancia para o comme7·
cio e a industriCA allemães, conforme a já allu
dida lraducção do Jornal elo Commercio de que 
peço venia para tran cre\ er ainda um trecho 
carecteristico: 

ccQuanlo á doutrina de Monroe, tenho para mim 
que ella se baseia em considerações obsoletas, e ainda 
no correr do seculo terá de ceder o passo a outra po
litica externa dos Estados-Unidos. 

uA doutrina de Ionroe parte do principio de que 
os povos da America se tinham libertado do jugo da 
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dominação ingleza, hespanhola e portucrueza, e que 
a esses poYos lhT s cumpria agora drfenderem-se 
collectivamente contra o appelites conqui ladoores 
das nações européas. l\Jas esta elas. ificação dos po
vos em livres e não livres, em republic,· nos e monar
chicos, parece-nos hoje mui f o inhabi t na I c de nrcrs
saria. Hoje, que o centro de gravidade de toda a pr>
Jitica está. no terreno economico, outro é o criferin 
para proceder á classificação dos povos. Ha, em pri
meiro lagar. povos que, por sua aclividade e intel i
genl'ia, se cnllocaram na altura ele resólver os probl -
mas economicos que o seu paiz susci ta, e neste nu
mero estão incluídos quasi lodos os povos do conti
nente rnropeu; ha, em egundo Jogar, povos incapaze ~ 
de oproveifar os dotes que lhes couberam em parte, 
que por indolencia ou por outros motivos 'dei.·am mais 
ou mrnos improduclivos os thesouros naturaes que 
lhes offer ce o eu paiz. e a essa categoria prrtencem, 
na Europa, Portugal e a Hespanba r os pa1zes lnllka
nicos, r na America, a totalidade dos povos. com e.·
ccpr;ão dos de língua ingleza. E, ha, em terceiro lugar, 
povos a quem o terrilorio nacional não oflr>rece campo 
su!ficiente para a satisfação da wa artiviclacle e qve 
esteio chamados a realüar, nos pai:es da ultima das 
categorias supracitadas_, aqvillo qlle os habitante. 
desses paizes não q11izemm ou nao puderam [a: er. 

«Povos taes não ha senão L1·es; são os mais pode
rosos repres nlantes da raça germanica, os allemàes. 
os ingleze · e os norte-americanos. Es. es estão cha
mrulos a reco/l!Pr a herança elo clecarlente m11ndo latino 
e teem todo o interesse em concertarem-se sobre o 
melhor processo de dividirem entre si a tarefa. 

uAindo. hoje, os povos hi pano-lusilnnos dominam 
um tcrrilorio qne é maior qur o imm n. o imperio 
moscovita c só muito pouco infe1·ior em !amanho ao 
impcrio britnnnico. quem vii'üo, um dia. a focar 
esses pnizcs, ninguem o abc: ma o que é certo é que 
Piles ncio pódem continuar nas mãos do mai mesqui
nho e inepto ramo ela raça latina. Em futuro proxi
mn. esses paizes vão provavelmenl, r prPsentar o 
me~;mo papel que a Turquia e a China., cuja subsi -
tencia s tem sido tornada possiv I. é só exclusiva
mente devido á rivalidade das polencias. 

Que tal? 



164 PROVO AÇÕES E DEBATES 

Continuaremos de braços cruzado em face 
de tantos e tão repetidos avisos? 

Para re i tir a esta e outras ameacas e no
meadamente para escapar ao perigo de virmos 
a perder as terra do sul, minadas pelo elemento 
ge•·manico, temos a fazer o seguinte: 

1. 0 Seguir o systema iaponez de no appa
relharmos por meio de lodos os recursos da 
spiencia no sentido de prepararmo-nos militar
m• nte para a lucta; 

2. 0 Mudar a feição communaria de nosso 
caracte,., que tudo espera do Estado, e reformar 
a nossa educação no sentido anglo-saxonico da 
iniciativa pessoa~, da audacia no emprehendi
mento, da coragem na acção, da formação dum 
alevantado ideal de vida e de força individual 
• collectiva; 

3. 0 Ajudar a essas grandes medidas com o 
povoamento do solo por um regimen systema
tico: immigranles de nacionalidades diversas 
espalhados por todas as zonas do nosso im
menso planalto, desde as serras do Rio Grande 
do Sul até ás fronteiras do valle do Amazonas, 
que erá tambem povoado por gente adequada. 

4. 0 Aproveitar, por todos o meios imagina
veis, o enorme proletariado nacional, que será 
transformado em elemento colonisadOI', posto ao 
lado do estrangeiro para educar- e com elle no 
trabalho e o ir abrasileimndo; 

5.° Facilitar esse povoamento do paiz em 
todas as direcções, levando estradas de jerro 
por toda a parte, que sirvam para articular, por 
assim dizer, este immenso corpo, facilitando-lhe 
ao mesmo tempo a deieza. 

Em vez de andarem ahi a esbanjar milhões 
eom obras d~ luxo, avenidas, theatros, passeios 
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e outra no Rio de Janeiro, que no fazem re
presentar o papel de um mendigo, descalço e 
maltrapilho. com um gori'O bordado a ouro na 
cabeça, deveriam empregal-o no melhoramen
los indicado . 

\I :L· estas são a medidas de ordem geral , 
reclamadas pelo paiz todo. 

Pelo que toca direclamente as colonias all•
mi'ls, mistér será emharaçar-lheg o enthusiasmo 
do [Jeutschlwn , pelo seguinte modo: 

1. 0 Prohibir as grande compra de terrenos 
pelos synd icalos allemãe . ma ·imé nas zonas 
das colonia ; 

:2. 0 Obs tar a q ue esta se unam, e liguem 
entre s i. collocando entre ella , no terrenos 
ainda dcsoccupado , nucleos de colonos nacio
nacs ou de nacionalidade diver as da allemã; 

:3. 0 Vedar o u. o da língua allemã no actos 
pnhli cos : 

4 .° Forçar o colonos a aprenderem o por
lug uez, multiplicando entre ellc as scolas pri
marias c secundarias, munidas dos melhores 
mestres e do mais eguros proce so : 

::Í. 0 Ter o maior escrupulo, o mai rigoroso 
Cl lidado em mandar para a colonia , como func
cionarios publicos de qualquer categoria, só
mente a individuo da mais esmerada morali
dade e de segura instrucção. 

G. 0 De envolver as relaçõe · btasileiras de 
loda a ordem com o colonos, protegendo o 
commercio nacional naquellas regiões, estimu
lando a navegação do portos e do rios por 
navios no os, creando até alguma linha de 
vapore que trafeguem entre elles e o Rio de 
Janeiro ; 
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7.° Fazer estacionar sempre va os de guerra 
nacionaes naquelles portos; 

8.° Fundar nas zonas de oé te, tolhendo a 
expansão germanica para o interior, fortes co
lonias militares de gente escolhida no exercito. 

E las c outras medidas, despertadas pela 
pratica e pelo criter io dos governos, poderão 
obstar o desmembramento fu turo do Brasil nas 
regiões do sul. 

Teremos coragem de as pôr em pratica ? 
O tempo o dirá . 
Pondo remate a estas con iderações, pre

ciso prevenir uma objecção de cal'acter pessoal. 
, abe-se que o meu amigo Tobia Barreto 

se bateu no Brasil pelo germanismo e eu o ap
plaudi, tanto quanto esse modo de pensar e 
agir pudesse servir de REAGENTE, de TONICO para 
o caracter nacional. 

E esse era o pensamento de meu sauc1oso pa
Lricio e camarada . 

Elle abia da existencia, no sul , do allema
nismo da col,onisaçãO; sabia da propaganda que, 
ineptamente no Rio de Janeiro e mach iavelica
mnte na llemanha, se fazia para que esse alle
manismo colonial augmentas e. 

Conhecedor dos perigo que dalli proviriam 
ao Brasil, procurou substituir aquclle allema
nismo da immigração pelo germanismo da scien
cia, ela cultura, da educação, ela zorlaleza moral, 
un!co .capaz de nos apparelhar para re istir ao 
pnmen·o. 

E ' uma odiosa calumnia, pois,. dai-~ por !a
voravel ás pretenções dos unmtgranlLslas m
srn atos. 

O que o meu amigo sempre quiz, sempre 
ensinou a este inconsciente povo de ingratos, 
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desnorteado por litLerateiros imbeci , o que elle 
pretendia, com uma larga intuição verdadeira
mente genial, era que o Brasil fizes e o que o 
Japão já tinha então começado a jazer ... 

E' verdadeiramente admiravel. 
Os factos vieram dar plena razão ao pensa

dor sergipano. 
I-Ia trinta e quatro annos, quando no Brasil 

ning·uem sabia da immensa transformação, pou
co ante iniciada no Japão, já Tobias Barreto 
o indicava como modelo a seguir . 

Hoje é moda fazer litteratice á custa do va
loroso imperio asiatico. 

Litleratões que nada sabem, vivem a abor
recer a gente com patacoadas ácerca daquelle 
povo exemplar. 

Em 1872, ha trinta e quatro annos, escrevia 
o grande critico, e chamo a al.tenção dos leito
res para este facto, que define a ua propa
ganda germanica entre nó , fazendo appello 
para o que se estava praticando no Japão, onde 
se cogitava de educação e sciencia e não de im
migração coDonial: (( Já no facto s, e especial
mente nas lendencias intellecluaes, e tá o Japão 
mais adeantado que o Brasil. Eis uma prova 
entre muitas. 

((No 1.0 de janeiro de 1870, foi aberta na 
capital daquelle E Lado, a qual conta um mi
lhão e meio de habitante , uma escola para o 
ensino da língua allemã, apenas com quatro 
alumno e no fim elo anuo contava já de 400 
a 500. 

<< r o correr ele 1871, como consequencia dos 
grandes feito s da guerra franco-allemã e do as
cendente da Allemanha, e palharam-se pelas 
província muita outras escolas, e o . proprio 
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imperador se mostrou, desde então, interessado 
a tal ponto, que por eHe e seu governo fõram 
não só in Liluidas escolas pelo modelo allemão 
e para esla língua com maior profusão, como 
tambem [óram enviados para se educarem no 
seio dOJ cu.llu.ra germanica diversos moços japo
nezes de famílias consideraveis e de elevada 
posição. Ultimamente, (1872, anno em que es
crevia o sabio brasileiro) o governo fundou altos 
instítu.tos scientilicos e uma academia de medi
cina, onde exclusivamente se acham sabios e 
profe sore~ desse .paiz, chamados para dirigi
rem o ensmo. 

«Dahi tem resultado uma viva procura de 
livros allernães, de modo que urna celebre firma 
cornrnercial em Yedo, A. Ahrens & C.\ foi le
vada a entrar em relaçõe activas com o corn
rnercio livreiro, principalmente de Leipzig, e a 
dirigir-lhe uma circular neste sentido. 

«E então ? Podemos nó rir-nos dos dignos 
japonezes? 

«Houvesse quem acon elhasse ao nosso go
verno para crear urna academia, sórnente diri
gida p-or sab ios allemães, e vêr-se-ia que ba
rulho ! 

«Se era possível adrnittir-se um jurista mais 
profundo do que o Ribas, de S. Paul,o, ou um 
medico mais sabido do que o Sodrésinho, da 
Bahia? ... A paz do Senhor seja cornvosco, espí
ritos idiotas ... 

«E quem tivesse, como eu já tive, a loucura 
de conceber e tentar realizar a idéa de urna so
ciedade de propaganda germanica, havia de re
galar-se quando a quizesse levar a effeito». 

Que traço de genio ! que visãD de pensador ! 
E' pena que Tobias Barreto não tivesse vi-
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,-ido ba ' lant para admirar a e trondo as Vl

cloria do Japão e seu a ccndentc no mundo. 
Des,·enluraclo Brasil, que, illudiclo por gra

illa ' palrêtra:s, nüo toma te al ', hoje o conselho 
de Leu verdadeir amigo ! 

Vê qual · o Leu c Lado e o elo longínquo im
per io oriental , que não meLLcu de ordenada
mente imnúgranles, ma ingeriu icléa , d{)utri
nas, aher, pratica · uteis, que o discip linaram 
para lu ·La r e \ Cncer ... 

Co. Luma-. e di zer qu e se cul'a a mordedura 
do animal com seu proprio pello. 

E' o qu e se póde imitar : repillamo · a in
cur õe de allemães e outro· europ u quae quer 
com o proprio~ proce so. , clelle aprendido e 
a similados . 

Para i to é, porém, indi 1 en avel ARACTER ... 

J anei1·o de 1906. 



IX 

REALIDADES E ILLUSÕES NO BltASIL 

E' quasi impossivel falla r a homens que dan
çam. 

Ebrios de prazer, alheiados da realidade am
biente, eil-Ds que, envolvidos no vortice das 
fascinações de momento, e julgam no melhor 
dos mundos. 

Só passada a ronda phantastiea dessa em
briaguez illusoria, é que param cansados desso
rando desfallecimentos e pezadumes. 

Dá-se com as nações, nomeadamente as meri
dionaes, imagino.sas e facilmente infJammaveis, 
alguma cousa de analoao . 

Teem seus dias perftdos transportes em que 
se deixam amollentar no seio de doiradas mi
ragens de riquezas inesgotaveis, de progresso, 
de vida, de glorias nunca onhadas. 

Os governos,-sem róta certa e sem firmes 
ideaes, os governos, que não tem superior 
funcção nacional a cumprir, e cujo supremo 
esforço é apenas conservarem-se no poder, sa-



PROVOCAÇÕES E DEBATE. 171 

bem geitosaménte preparar e as phanlasmago· 
rias, esse delirio de grandezas . 

E Lamos na epoca dos cinematographos e fa· 
cil foi Lransporlal~os para a alma do povo e para 
a região da política. 

. O Brasil atravessa uma phase de illusio· 
msmo. 

Fa cinados por um oplimismo, barato para 
quem o exerce e caríssimo para quem o paga, 
eis que não prestamos o menor cuidado á de· 
ploravel miseria em que e debatem nove deci· 
mos da populçaão. 

Assá conhecido é es e opLimi mo á Pan· 
glo s, o mai Lerrivel veneno com que se di sol· 
vem o povos, quando não e lhe chega com 
o indispensavel correctivo. 

Com elle e deixaram embriagar o Gregos 
da decadencia, quando opbi La e rhetoricos 
os inebriavam de sonoras mentira. e roscas sce· 
nas de pura invenção. 

Com elle e envenenaram os n.omano do 
Imperio no meio de fe ta , de pecLaculos, ele 
gala de Lodo o genero, nas arena e nos circos, 
embasbacado clianle do poderio inesgotavel 
dos monarchas divinos. 

Panem. el circenses ... 
E ses, diga-se entre parenthesis ao menos 

davam, além ela pagodeira, o pão .. . os clagora 
drAo sómenle a Avenida e os ... desialques! 

Com tal optimismo de opereta afundou, em 
celebre e recente período da hisloria, o caracter 
francez. 

O can-can, ao som da musica do maestrina, 
impelliu o baixo imperio de Napolião III até o 
desa tre de édan. 

Portugal, até o velho Portugal, Leve seu iri· 
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ados onho de acenidas e outra. bonil zas 
em Lisboa. Tudo côr de rosa ! ... 

Fonte. Pereira de Mello iniciou a grande 
obras: os empreslimos affluiram: era o desper
tar de uma raça. egundo a phra e con agrada 
repelida agora no Brasil. 

Mas, oh ! crueldade dQ faclos economicos 
que se não -deixam reger por musica ! . . . ven
ceram-se os pra os, os jurüs e as amorlisaçõe 
abriram as guclas, os credores estrangeiros. em 
grita, quizeram ler noticia~ ele seu rico di
nheiro ... 

Foi a famosa cri e de 1892. tão habilmente 
de cripta por Ba ilio Telles o publicisla eme
rito, crise que tanto males cau ou á vcneravel 
naçãü portugueza. 

\ssá lemos soffrido, no cur. o de no~ ·o vi
ver historico, dessa terrível mole lia, perpetuo 
estorvo ao nosso prügresso verdadeiro. 

Desde que Rocha Pilta decretou que e ·tamo 
ho te7Teal pw·aiso ele. coberto, onde as estrellas 
são as mais benigna.s, e Gonçalve Dias pon
tificQu que em todo o mundo nossas varzeaes 
teem mais flôres e nos os bosque mai vida 
e nossa vida mais amores ... julgamo-no dis
pensados de trabalhar com ardor no intuito ele 
preparar o povo para os grandes labore da 
vida social moderna. 

O mais empenhado , releva confe sar, na 
conservação e ala tramento desse e Lado de 
espirilo nas populações nacionae ão os nossos 
pêcos e desnorteado governos, no claro desí
gnio de desarmar a critica. 

A traça para o conseguirem é simplíssima. 
Já a temos denunciado e in isliremos ainda. Faz
e uma selecção d'alma ceptica , em ideal, in-
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capaze de se bater por uma ca u a com acn· 
ficio de seus commodo pes oae . E e typos 
a Offenbach, buffos perpetuas da idéas, tem· 
peramentos de pandegos, de pilherico , de di· 
vertidos: es es pesquizadores de güzo , inven· 
tores de distracçõe , amolentadore do viver, 
teem por missão deitar a mascara do riso e le· 
vantar a Lenda da alegria a retalho. 

São o optimistas de officio, que Lransudam 
encantamentos em banqu tes, fallando sempre 
de cüpo em punho . 

Para elles tudo tem feições de festa e deve 
ser saudado em estylo de brinde: estamos no 
melhor dos mundos:· não é preciso tentar nada, 
tudo vae em mar de rosas. Força, riqueza, bem 
es1ar. liberdade, cultura. sciencia, arte, littera· 
tura, industria, commercio... tudo. . . tudo ... 
como num sonho. 

Julgado pelas suas obras, es e hasdlih do 
espiriw é a peior fórma do pessimismo; é o 
pessimismo ás avessas: optimismo por fóra, 
dentro pessimismo envenenador. 

1\fa)ta lentamente as nações, fascinando-as 
com falsidades, tirando-lhes a consciencia clara 
de seus grande de\'eres, cortando-lhe o e ti · 
mulos 1 ara as fortes ou. adia . 

Mil veze o santo pe imismo que não é cego 
diante das torpezas do pre nle. que lem a 
coragem de c. tygmatisal·as, onhando um fu· 
turo melhor. Este é o pessimi. mo organico c 
creador ; é o oplimismo ás avessas: p ssimi mo 
por fóra, dentro- optimi mo renovador e a· 
lutarissirno. 

Em toda a nossa hi toria de quatro eculos 
só o possuímos e conscientemente o praticamo 
durante vinte annos, de 1869 a 1889. 
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Fôram os tempos mais bellos, mais produ
ctivo , mais ousados de nosso viver nacional. 

Havia, no começo da grande phase, festas 
tambem por t.oda parte, com o engodo de vi
ctorias nossas no Para.guay. 

O povo, porém, estava exhausto e envene
nado por sophismas burguezes e bugiarias de 
politiqueiros. Pangloss, Arlequin, Pierrot e Po
lichinello estavam de mãos dadas e dirigiam a 
eterna contradança dos basbaques felizes ... 

O Imperio, o immenso collosso gigante dos 
hymnos de encommenda, o formidavel Antheu 
distendido do Amazonas ao Prata, regido pelo 
mais sahio dos systemas . .. quem poderia com 
elle?! 

A nação estava exhausta, abatida, doente .. . 
a nação real, a que trabalha sem poltronas, pa
pelorios e rhetoricas, a que paga e produz. 

Surgiu um esforçado grupo desses eterna
mente malsinados de pessLmistas pelos caftens 
dó poder. 

Pozeram tudo em discussão: desvendaram
se todas as chagas, esvurmaram-se todas as 
mazellas, desinfectaram -se todas as mentiras: a 
mentira poliLica, ·a mentira eleitoral, a menLira 
pedagogica, a mentira social, a mentira reli
giosa, a mentira pbilosophica, a mentira lit
leraria ... 

. -ão fôram perdidos os e forços dos lucta
dores, dos excommungados pessimistas: conse
guiram mudar o rumo á psychologia de certas 
classes e arrancaram dellas a libertacão do ven
tre captivo, a emancipação geral dos escravos, 
a proclamação da Republica, a separação da 
egreja do estado, o ensino leigo, a inoculação, 
mais ou menos feliz, de varias idéas que nos 
avisinharam mais do pensar e do viver moderno. 
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São es es os fruclos do maldito pessimismo. 
Sem elle, sem a critica ou ada e implacavel 

do estad.o ocial brasileiro, nada se Leria podido 
consegmr. 

Hoje as cou as e tão mudada : levantado o 
panno da scena, vê-se que estamos em plena 
farça, ou melhor, em perfeita tragi-comedia. 

A explicação é facil. 
Com a Republica, o que ainda restava de 

ardores do período LransacLo exhauriu-se em 
reyoJtas, planejadas principalmente pelos adhe
sistas, com occulla manha ele ficarem senhores 
absolutos elo terreno. 

Affeilos ao regimen da política alimentaria, 
tinham fatalmente de bater-se para a continua
ção de seu genero de vida . 

A concorrencia dos republicanos a divisão 
dos gosos e propinas do poder com esse grupo 
ele aelventicios, antolhava-se como uma verda-
deira lucta pelo pão. . 

Cinco ou sei revoltas gravis imas, entre as 
cruaes avultam a da Armada, a do Rio Grande 
c a de Canudos, esgotaram em nergia c di
nheiro as força do paiz. 

O primeiro~ goyerno civi · a im o compre
henderam e, diante da penuria do Thesouro e 
das exigencias dos credores ex ternos, chegaram 
a negociar a Iamo a mora loria, conhecid a com 
o nome ele juncling- loan. 

I-louve um momento de repou o. Pangloss 
entrou a phanlasiar ; encorajado pelo api lalis
mo europeu, qne ~ ó encontra no velho mundo 
emprego a 1 % ou 1 1

/ 2 °/0 , atirou- e de corpo 
e alma á novas e pecies de encilhamenlos, que 
nos teem 'oito andar ás tontas. Vejamo se po 
deremo tomar pé no meio da onfusão. 
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* 
Dá-se no mundo hodierno o curio o pheno

meno que approuve a europeu denominar
americanisação dos povos. 

Se bem comprebendemo a cousa, quer-nos 
parecer que essa tão ·esconjurada americani
sação consi te em dar certo predomíni-o aos in
teresses reaes, economico , induslriaes, ao lado 
pratico e ulil da vida, em summa sobre sup
postas phanlasias e nebulosidades idealisticas, 
que tanto teem desnorteado a humanidade, de de 
a edade média. 

O realismo de hoje tornou-se, desta arte, 
vnonimo de americanismo. 
· Ha evidente sabor de menos-preço da parte 

dos decadentes e pobretões da Europa no epi
theto com que chrismaram UJ;D.a tendencia que 
· realidade e lhes mette inveja. 

Nós brasileiros repetimos, em nossa ingenua 
ignorancia, esses esconjuras transatlanticos. 

Estamo na santa illusão de que levamos 
em cultura á parede os anglo-americanos. 

H a para isto dois motivos principaes: des
conhecermos a impossibilidade de exi tir uma 
grande tcchnica industrial sem o indispensavel 
cultivo scientifico, por um lado, e não querer
mo , por outro lado, ter noticias do a sombroso 
movimento e piritual norte-americano em lodo 
o ramo~ do aber e das leltraR, nos quaes se 
contam nomes ele fama universal 

E' ponto a er ventilado noutra occa~ião . 
Agora temos cousa melhor e mais curio!".a . 
Fazemos côro com 0 " europeus o tra a 

intitulada americanisação e inventamo , para 
nosso uso e gaudio, o que se pod~"rra chamar 

f 
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a cwgentini ação de ta terra. E' molesLia algum 
tanto mais grave do que a do E ·taclo -L'nidoco. 
O americani mo, leYado ao ex osso. pócle -er 
um mal. cndo . empre. porém. a expressão ela 
realidade: dá-se, porventura, demasiado valor 
á riqueza, mas e ta existe de facto. Confere- e 
ao dinheiro e ás utilidades uelle originada e -
cessivo apreço. mas e:'Ü.J m ambo. , dinheirü c 
ntilidades . .. em a menor . omhra de duvida. Não 
é assim com a argentinisaçáo; nesta o illusi -
nismo repre enta papel con .. picuo: finge-.. e po -
:-nir o que de facto e não pos ue, apregoam-se 
excellencia e maravilha que entram larga
mente nos domínios da farça. A engrenagem é 
já agora conhecida e facil de ser descripta. 

Toma-se, antes de mai nada, o ensinamento 
ele Iapoleão III, typo de monarcha bysantino 
em pleno seculo XIX: a força , o progres o, o 
poder, a opulencia de um po o andam indis· 
soluvelmente ligados a «boulevardsn e "aveni
clasn na Capital. 

Tem-se . logo dupla vantagem: impossibili
tam-se as barricadas e fascinam-se as massas 
com as fachadas de lumbrantes. 

Inventam-se Haus mans; de promplo as «Pa
lermüs n e as «Centrae ))' surgem como por 
encanto. 

Conlráem- e empresLimos sobre empresti
mo , manipulam-se cambiüs obre cambias 
multiplicam-se impüstos e mais impostos, criam
se caixas de c-onversão, onha-se c-om a quebra 
do padrão mQnetario, préga-se a doutrina de 
que divida de Estados não se pódem cobrar 
manu-militari, e, para que tudo pareça reali
dade indiscutível, mandam-se construir vasos de 
guerra nos estaleiros de além-mar- e convi-
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dam-se publicistas e politicos de facil remoção 
para virem, como outr'ora as cantoras e actri
zes de fama, deliciar-nos com as suas confe
rencias de dilettanles e os seus paradoxos de 
enfa tiados. 

O resto correrá por conta dos cofres do The
souro e da trompas da fama engrossadas e 
lonitroantes pelo mundo em fóra. 

E eis o que se chama o resurgimento duma 
raça , a transformação dum povo. 

Já houve, cremos, quem escrevesse do papel 
da loucura como factor social e, o que mais é, 
util e progressista. E é innegavel: muitos dos 
creadores de religiões, de melaphysicas, de sys
temas, de theorias philosophicas e até scienti
ficas, muitos dos inventores de machinismos, 
engrenagens e apparelhos industriaes, tinham 
evidentes taras e estygmas de vesania. 

Indispensavel é tambem descrever o papel 
da mentira na vida politica dos povos. 

Tirada certa parte de illusão, mais ou me· 
nos passageira e productora de rapida~ vanta
gens, pelo enthusiasmo e engodos produzidos 
nos que teem dinheiro e o pódem embarcar em 
avenluras, a obra da mentira esbor.oa-se fa
cilmente. 

E' que a mentira é sempre producto equi
voco dum sentimento inferior, e a loucura anda 
muitas vezes entrelaçada á verdadeira genia
lidade. 

* 
Deixemo-nos de delongas e digamos as cau

sas como ellas são, demos os nomes aux.animaux 
de la cour. 
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O nrs. Rodrigues lve e Affon o Penna 
são doi malfeitores nacionae , pela mão forte 
que déram á alerva de ele. orientado e rabu
lejaclore polilicõe que atiraram o Bra il na 
senda de phanla ias e desatino que nos vão 
custar caris imo m iuluro muil.o proximo. 

E ainda mais o âo como cncrgicos fautore 
desse de a lraclo yslema ele i!lu ioni mo que 
nos r duziu a uma pobre terra de dua vi la , 
um Janu caricato de duas face : uma de roi
seria real e a out ra de finrrida e engano::a pros
p ridade . 

. ynlhel i. em os o faclo po itivo . 
Levanlae a voz e apregoae ao quatro ven

tos, oh ! r e pon avei pela no sas de venturas , 
que tende. em vo o activo : os cmbellezamento ' 
do Rio de Jan eiro o :=mg menlo das rendas pu
blicas. o convcn io de Taubaté, o plano do po
voamento do sólo. os clocrios ele Doumer, Turot 
e Ferrero. 

E' pouco. é muito pau o. Olhando-se de 
perto. reduz- - tudo a quasi nada. 

* 
O afamado embellezamento do Rio teem 

o eu rever o: aj udaram a montar o nosso 
compromi o~ e Ú'angeiros a ce rca de 120 mi
lhões esterlinos, sornma formidavel , c cncala
craram o município ob o de poli mo duma di
vida de que ·c não libertará em 150 ou 200 
annos . ;\ão é ~ ó. Reduzi te a cidade a um 
mons trengo, a wna e pecie cl lanterna de duas 
córr , na phra e de chisto o criptor, - uma 
para as larga ruas e outra para a trave. ias e 
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ruella mai feias e lobrega que é dado ima-
ginar. · 

Era, al ém disto, cêdo para o fau lo de obras 
de luxo num paiz mergulhado em negra mise
l'i<. cheio de velhas aldeias e pequenas cidades 
rle leproc;o estyl0 colonial. 

fom as avultaclis imas quantia gastas Li
nhei, le\•anlad0 no planaH') a cc. r ' tal brasileira, 
a rrue <:oic:: obrigados pela Co t~t·tuição da Re
publica. 

Ainda ha mais. 
_Tão tivestes tempo de olhar para um mappa. 

estudar as zonas productoras do paiz e vêr os 
e coadoiro fataes da _ riqueza dessas zonas. 

Se o tivesses feito. haveriei notado rrl!-aes 
os portos de nossa costa destinados a largo eles
envolvimento. 

Cada um delles tem atraz de si vasta região 
productora, de que é e será cada vez a mais. a 
sabida natural. 

Tão é a nós que incumbe o dever de dar
vos lições ; procurae inteirar-vos por vós mes
mos. ~Ias vêde bem que a producção de todo 
S . Paulo, a que já se lisa a de Goyaz, a do 
triangulo mineiro e se ligará em bre\'e a de 
~Iatto Grosso, demanda o porto de Santos, des
tinado a extraordinario futuro. A da maLta mi
nei ra, a de todo léste do grande Estado e a das 
regiões circumvisinhas do proprio Estado do 
Rio de Janeiro, com o desenvolvimento das 
estradas de ferro iniciadas, escorrerá fatalmente 
para a Victoria. 

A nossa bella capital, sem reconcavo. en
cravada num pequeno e decadente Estado. que 
se estende em fórma de arco, geographicamente 
o mais desgracioso e desarticulado de todo 
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Bra il, comprimido pelo doi ·ollos o de S. 
Paulo e :\lina e pelo ferassis imo Espirito 
Santo, a nossa capital, desprotegida duma vasta 
zona agrícola que lhe guarde, por a im dizer, 
as cDs tas, encurralada na sa trapia devastada 
pelas correria do nr. Nilo Pes anha, ficará 
méra cidade o illcial, especie de medalhão deco
rativo para gaudio de basbaques. 

* 
Valeria a pena tanto acrificio? 
Vamos adiante. Fallaes no augmenlo da re

ceita publica. E ' realmente coragem. E' achin
ralhar do pobre povo, depois de exhauril-o. 

Rf'nda avultada , farl.a columna. na re 
ceilas do E tado nunca fóram, entre gente que 
enxerga e abe das cousas, prova de prosperi
dade geral ; representam a pena o producto cri
minoso, não raro salpicado de sangue, das ex
lor. ões c1 o fisco. 

E' exaclamenle o ca o deste desventurado 
povo bra ileiro, rôto e cambaleante, exh aurido 
pelo tentaculos de impo to e tributo de toda 
a casta. 

Imposto. municipaes, impostos e Laduaes, 
imposto federa , impostos de con umo, im
postos de industria, imposto~ de profissões, im
postos de entradas e sahidas, impostos de im
portação, impostos de exportação, impostos das 
obra do porto, imposto em ouro, impostos 
de sobr e- taxa em arroba de café, impostos de 
sêllos de carta e estampilhas, de papeis foren
ses, impostos directos e impo tos indireclos, im
postos de producção, impostos sobre a renda, 
impostos prediaes e territoriaes, não fallando 
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em pennas dagua, laudemios, decimas urbanas 
e cincoenta modalidades mais, sugam a vida 
dos tristes bra ile:iros, para arredondar as som
mas com que o felizardo da politica alimen
taria se aprumam para passear os seus tédios 
e cuspir na gente a suas arrogancias. 

Publici la::. sabedorf.'S c r ~rfeitamen te infor
mados teem jú feito essas conta e demonstrado 
a inanidade dellas, COlllO af.testado tle riqueza . 

ão é só. e e, te ponto devena fazer empall i
decer os algozes, se Plles quizessem ter um 
pouco de respeito á nação brasileira: os pro
prios valores da importação e exportação nacio
naes são verdadeiros ophi mas, como prova 
de progresso e riqueza, porque delles é indi -
pen avel abater a avalanche dos impostos es
pecialmente os em ouro as differença de cam
bias, os juros c amortisações no e Lrangeiro, 
e outras corvéas que demasiado os reduzem . 

Tomem enso os nossos senhore e não zom
hem comno co, depoi de no haver esfolado. 

Adiante. 

* 
Lembraes o convenio de Taubaté, que levou 

gente ao governo. fez ministro e vice-presiden
tes ela Republica .. . 

Verdadeiro parto ele insania política e eco
nomica; crime que noutra terra seria punido 
com severidade, o famoso convenio é simples
mente a maior vergonha de toda a no sa his
toria economica, mesmo distendendo-a até os 
inícios do povo. em pleno . ecuJo X\ I. 

Em verdade, planejar um trusl sem ter di
nheiro, sem possuir os capitaes indispensaveis 
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para o garantir ; engendrar um lrusl, não de 
productores ou de consumidores, senão um trusl 
official; ajustal-.o entre tres das nossas ex-pro
víncias, que teem interesses divergentes, sem ao 
meno accordar e e inlere se ; ir pedir di
nheiro de rastro justamente, exactamente a e -
lrangeiros, naturãe adversarios do p~ano, e 
que, nelle entrado , o manipulariam a seu geilo 
e para eu lucro ; levar onze mezes a discutir 
á escancara a medida, dando tempo á reac
ção lá fóea, quando e La causa devem er ar
madas em segredo e explodir já feita · iniciar 
um dos E Lado contractantes as operações antes 
dos outros e quando estes não estavam ainda 
preparado. · lançar uma sobre-taxa num genero 
depreciado, o que vale dizer- angrar ainda 
mais o produclor já ele graçado ; metler ne sa 
gigajoga um polilicão sem escrupulos, que mais 
tarde veiu acon . elhar a uma assembléa, feita 
por elle que não obedecesse áquillo me mo que 
tinha ajudado a crear... não encontra qualifi
cativo em penna de publicistas seria . 

O monstruo o convenio Linha de moner como 
havia começado, envergonhando-nos perante o 
mundo! ... 

P ara o arrum ar anelaram a pedir 15 mi
lhõe esterlino que e fõram a pouco e pouco 
encurtando e reduziram-se a metade. 

Para o arrimar, anelaram a esmolar com o 
endo o da União (Proh f pudor!) quatro ou 
cinco milhões que os capitalistas mundiaes ne

.garam em toda linha e Rothchild vae fornecen
do aos poucos, por honra da firma ... 

Tomar empre tadas somma desse valor, 
pura e simple mente para pagar armazenagens 
e encobrir um mon truoso desastre economico! . . . 
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Viva a sabedoria de N.ilo Peçanha e da ma
ravilhosa congerie que nos governa I 

Restam o povoamento do solo e a pandega 
ele Doumer, Turot e Ferrero . 

O plano de povoar o solo nacional a g-olpes 
de decretos, pelo ys tema de papelorio, com 
a creação de repartições e secretarias, a publi
cação d~ calhamaços, pondo-nos na. nuvens, é 
mera cnanc1ce. 

:\ at1racção de immigrantes é uma cousa 
mai~ simples e fundamentalmente mais or.ga
nica: é a certeza de encontrar criterio nos g-o
vernos, certeza de achar garantias nas justiças 
locaes, tendencias de progres. o, com seguran
çac:; reaes para o trabalho . 

E' isto em primeir-o Jogar. 
Depois seguem-se : mercados c rtos e me10 

ele transportes hons, baratos, rapidos. 
Tudo mais é gosto de fazer de millionario, 

pondo dinheiro fóra. 
Resta, para desfiar o haver de nossos senho

res, con1ar as perolas dos elogios de nossos 
gTandes admiradwes : Turot, Doumer e Ferrero. 

P-otque não se hão de juntar as de Coque
lin, da divina Duse, e quem . abe se não tambem 
as da Réjane? 

Deixemo-nos de exclusivism-os. 
Desde mais de um seculo o Brasil tem sido 

\ isitado por excelsas notabilidade e sabios de 
primeira ordem. 

Excluindo um pequeno numero contractados 
pelo Eslado para o magisterio ou a direcção 
de serviços especiaes, um Liais, um Couty, um 
Gorceix, um Hartt, um Derby, um Branner, um 
Gceldi. os outros vieram á sua custa, a espensas 



1'110\ OCAÇÕE' 185 

de eu go v rno::- ou de -ociedade~ scientifica 
podero as. 

Qua i lodo elle percorreram em vario en-
liclo e. te bello Brasil e creveram obre no -
os homcn e cou a livro in Lima ei . 

E' o ca o dum E chwcg , um Martius, um 
Sain t Hi1air , um Ca telneau, um Max N euwid, 
um d Gohineau, um l inen, um Ehrenreich 
um Dranmor (Fcrd. chmidl} e outro outro . 

i\lguns fixaram cá re iden ia eram dos 
mai con picuo~- um Lund, um Frilz ~hiller. 
11111 Carlos I ornis ele Tolyarad. 

Di ver ~o . fóram, largos anno , d ucadore 
da mocidade: um Planilz. um Juliu Franck, 
um Tautpho u ... 

De inlere ado~. Lodo es e e 
homen. de lellra são créclor cle no a sym
pathia., uns por eus livro , oulro por ua 
lições, e Les por eus erviço , aquelle por 
seus exemplos. 

E lava re ervado ao no so go ernos 
acluae , o de lise num verda leiro conlo do vi
qario, gastando para cima de quinhento mil 
franco para faci litar o negocio dos nr . 
Turot e Doumer e regalar a lill ralada da terra 
com a phanla ia- hi torica do snr. Fen-ero. 

E te ultimo, obretudo foi um pe imo fer
mento de leveza e piritual para inlelligencias 
pouco firme . 

E' daquclles que cultivam, com peculiar es
mero, certo genero de fal a originalidade, con
istenle em dizer y temalicamenle o inver o do 

que o outros affirmam. 
genuína originalidade vem a ser o poder 

de eles obrir dentro da raia do verdadeiro, 
aspectos novos das cousas . · 
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O brinquedo infantil, o j-og-o de espírito de 
vêr preto o que o outro acham branco e branco 
o que a-o demai ~e antolha preto, é ovado sys
tema de illusi·onismo, proprio para enganar a 
incultos e ingenuos. 

ietzsche, que aliáz possuía alguns dotes 
de alta monta, sacrificou, sem duvida, por seu 
constante e Lado morbido, a áz a es e conven
cionali mo do pensamento. 1\la empre por 
fórma diversa do f3nr. Ferrero. 

Este tomou o systema divergente ao do outro. 
O famoso germanico entendeu de macular 

ou denegrir muitos dos homen e factos que 
Leem recebido no correr dos seculo a venera
ção das gerações: Socraies Platão, o Chri to, 
a moral a religião o dever, ao lado ele ewton, 
Kanl, Schopenhauer, Darwin, Wagner, Sand ... 
receberam delle affronLosos epithetos que é es
cusado repetir. 

Ferrero dança por outro compa so e canta 
noutra toada. 

Toda a gente apo tava haver sido Cleopatra 
uma bella mulher, tendo, talvez, um levíssimo 
desprimor no nariz, bonita ragazza por quem 
se apaixonaram Julio Cezar e Marco Antonio. 

Poi c tá Ludo errado: Cleopa tra não pas
saya de uma mu.lata feia ... 

Todo mtmdo affirmava o desa o de Antonio, 
sacrificando -o poder, o mando em Roma a um 
desvairamento ensual. Qual nada: tudo não 
passou de frio calculo dum politico atilado ao 
serviço da idéa de organisar um irnperio no 
Oriente. 

Geralmente se suppunha haver sido Julia 
uma leviana hetaira, condernnada pelo proprio 
pae ... 
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Puro engano: J ulia era a pena um fervente 
espírito arl nouueau, uma elegante c innocente 
sacerdotisa do genio progres ivo na antiga Ro
ma. Aggripina pa sava por uma impudente in
cestuosa . 

Que injustiça de Tacito, mal inando um po
deroso agente do espírito tradicional ! Aggri
pina foi severíssima patriota da velha rocha. 

Tiberio, o truculento ele pota, era tão só
mente um esforçado representante da rne ma 
corrente tradicionalista. 

I ero, o monstro repulsivo, não pa sa dum 
elegan te e mansuéto idealista, imbuiclo de hel
lenismo, vaporisado ele arte c encantamentos 
congeneres. 

Augusto, e pecie ele afortunado D. Manoel 
romano, que viveu dos es forços de Julio Cezar, 
como o outro e aproveitou elo de D. João II, 
passou a ser um profundo financeiro , ao go lo 
de Colbert, Turgol e outros de igual e tof.o ... 

A corrupção romana, o esphacelamento com
pleto ela velha intuição politheista c da respe
ctiva moral, que havia de cahir ao pedaços, 
para dar logar a novos ideae. , não era corru
pção ... Era cultura, elegancia e bom go~ to . 

Ora, louvado seja Deus ! 
Para ouvir causas dessas era e cu ado pa

gar 5 mil francos de cada as en la da. 
Pois esse moço, envolto na auréola ele pen

sador, dentre üs innumero problem as cienti 
fico , philosophicos, político , economicos, so
ciacs, sobretudo s·ociaes, que intere sam o mun
do, especialmente os paizes novos, não quiz ou 
não soube eleger alguns com que nos illus
trasse e preferiu fazer a apologia de Nero e 
Aggripina ... · 
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. Era indispensavel,. -rorém, nã-o perder o en
seJo de uma argentmzsação que nos passava 
pela poria. 

O prodígio havia de 1r ao Prala e não pa
rar no Rio de Janeiro ? 

* 
Claro é que o Haver dessa gente, que no 

felicita no poder, se reduz a bem pouco. 
A analyse do Deve.. é que irá revelar ver

dadeiras maravilhas ... 
Esperem-os. 

Dezembro de 1907. 



X 

A E,'fOIA DE LE PLA l NO BR ~~ IL t 

(r'nrta ao nz.m• Snr. Dr. Jo8é Oitioica) 

Grande salisfacão li\'e ·om o recebimento 
de sua carta. na qual me suggere a idéa de 
encarregar-me da clescripção de Sergipe, minha 
palria, pelo melhodo da doutrina de Le Play. 

O estudo suggerido leria o intuito ele con
tribuir para a Enquêle sociale, aber ta pela re
\"ista La Science Sociale. em o seu n.• de ja
neiro cle'5le anno. 

Se é verdade, porém, qu causa prazer vêr 
que o meu nobre patricia e vae deixando in
fluii' pelas idéa ela evera escola. de que sou 
adepto fervoroso. não meno verdade · que o 
ddincto confrade ainda. ao que parece, não 
está assaz inteirado das doutrina~. do proce -
sos, dos melhodos da escola e da valorosa lit
teratura, já exi Lente, por ella inspirada. 

1 ão esquecer o que já fo1 dito em nola a uma da 
paginas anteriores. Desta escola não acei o os ídéas ca
tholioas dum ou doutro de sêus membros. Sigo .os pro
cessos, as ídéas economicas, sociaes e politicas. 
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enquêle projectada ersa sobre a circums
aipção ·regilonal elementm· que os francezes 
chamam l'e Pays, e nós poderemos chamar a 
região, a zona local. 

«La . cience Sociale, doutrina Ed. Demo
lins, no citado fascículo da revista de janeiro, 
em que véem as bases do inquerito, La Science 
Sociale designe, ·ou le nom de Pays, de petites 
circonscrip tions r égionale pre entant des cara
cteres communs et des conditions de vie uni
forme , detcrrnin és par Ia naLure du Lieu et du 
Travail et parfois aussi par le origines de la 
populalion. Ces Pays formenl partout les sub
divi.sions nalurelles de Ia Conlrée ou de la Pro
mnce''· 

Ora. o novo processo applicado a Sergipe. 
que não é um Pays, senão uma Província, ou 
R.ç;tarlo. como hoje e chama, sendo, portanto, 
uma reunião de Yinte ou trinta pays, na acce
pç;ão fran ceza, levar-me-ia, ainda que proce
desse por grandes divisões, a dez ou doze zonas 
ou regiões diver as, todas merecedoras de es
tudo separados e difficilimos, atienlas certas 
condições locaes. 

As mais notaveis seriam: ribeira do S. Fran
ci ·co, terra principalmente do arroz e da pesca; 
valle do J aparatuba, dando este logar a varia 
subdivisões, terra principalmente da canna de 
assucar; Itabaiana, região de antigas, famosas 
maltas hoje quasi extinctas, terra do alg1Ddão 
e da mandioca preponderantemente ; o Palmar 
e zona do noroeste da província, onde a cria
ção do gado predomina; Lagarto, zona variadís
sima que, em pequeno circuito, offerece ao tra
balho- algodão, mandioca tabaco, criaçã<D de 
gaclos e canna de assucar; Itabaianinha, ta· 



PROVO AÇÕES E DEBATES 19] 

baco, gados , mandioca; Campos, mutatis mu
lanclis, nas mesmas condiçõe ; Estancia - can
na de assucar, algodão, mandioca, cereaes, exis
tentes, aliaz, Lambem em todas a outras zonas· 
CDtinguiba- canna, sal, pesca; Vasa BaiTis, 
na região de Itaporanga e S. ChrisLovão, - can
na, sal, pe.sca, como na região antecedente, ma 
com modalidade digna de apreço: Simão Dias 
e Coilé- gado, algodão, ca[é. 

Claro é que não hasta Ler nascido em Ser
gipe para se fazer com rigor e verdade qualquer 
elas monographias que essa varias zona e ' i
gem, maxime quando e deixou a terra natal 
ha mai ele trinta annos. 

Já se vê, que me refiro a estudos rigorosa
mente scientificos, como alguns que Leem appa
reciclo nas paginas ele La Science . o c i ale . 

· Suppôr o contrario é andar alheio á disci
plina e á severidade de methoclo ela escola. 

E é o ca o geral no Brasil. 
Por muito mais ele vinte annos a doutrina 

floresceu, produzindo os trabalhos mais bellGs 
e profundos, sem que lhe prestas em, entre nós, 
a mais leve attenção. 

Foi preciso que Ecl. Demolins escreve se o 
seu vibrante livro- A' quoi tienl la su.périorité 
rles Anglo-saxons? para que os no os descui
dosos lhe dessem escassos ouvidos. Mas o to
maram, evidentemente, por uma especie de bou
riste, que Lives. e estado na Inglaterra e hou
vesse alli encontrado algumas causas dignas de 
ser imitadas. 

Não quizeram vêr que a!.raz de tudo aquillo 
estava toda uma doutrina que importava co
nhecer. Mais tarde o mesmo preclaro Ed. De
molins Gscreveu o bello volume L'Eclu ation 
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Nouve lle (L'llco le des Raches) e, desta vez, 
muit-os dos que entre nós vivem de se entreter 
com as cousas do ensino, que é um ramo de 
negocios como qualquer outro, vieram a pensar 
que podiam contar com mais un pedagogo. a 
:-er imitado superficialmente, como é habito 
fazer com muitos outros que a Etllropa noR 
exporta. O grande discípulo de Le Play passou 
a ser c-onsiderado um pedagogo, addicionado 
a um touriste. 

Era e é a crença geral. 
Não se quiz vêr que -o novo processo de 

educação é a consequencia de uma especial dou
trina de phiJ.osophia e de sciencia social e tem 
apenas por fim arrancar ás gentes francezas, 
e, com ellas, as hespanholas, italianas, portu
g uezas, latino-americana e outras congeneres 
- de sua detestavel [armação communaria e 
fazel-as adquirir o caracter dos povos de [arma
ção particularisla . Não se quíz vêr, repito, que 
a nova educação não passa da applicação de 
uma d-outrina, que é indispensavel conhecer. 

O meu caro confrade, desculpe a franqueza 
indispensavel entre homens serios, já pelos an
nuncios de seu Collegio Latino-An"Len cano, já 
pela carta que dirigiu ao illustre Ed. Demolins, 
inserta na Revista d9 n. 0 de setembro do anno 
passado, 1 vê-se claro que laborava ainda no 
erro geral, corrente no Brasil. 

O nosso grande mestre, com sua natural 
perspicacia, foi dos primeiros a reconhecei-o, 
tanto que na resposta que lhe dirigiu nã-o perdeu 
o ensejo de dizer-lhe que a nova edu·cação é 

1 1905. 
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u.m resultado da ciencia ocial, sem a qual 
perde seu caracter original: - ccJ e vou engage 
à faire partie de notre Société de cience So
ciale et à recevoir, à ce titre, notre Revue men
suelle- La Science Sociale, afin de vous tenir 
au courant de nos travaux. Vou · savez en effet 
que l'Ecole eles Raches est un produit de la 
Science Sociale et q'uelle est soutenue par elle. 
Si nous perdions cette base le caractére origi
nal de notre E cole di paraitrait peu à peu n. 

Entretanto, desde principio de 1904 tinha 
eu, no prefacio da Questões Economicas Na
cionaes, de Arthur Guimarãe , dado ampla ex
posição das doutrina ba ica. da nova e cola, 
doutrinas no annos anteriores por mim com
municadas a esse eminente discípulo que as 
aceitou e na quaes se inspira hoje. 

Disso é testemunha o alludido volume das 
Questões Economicas Nacionaes. 
- No citado prefacio annuncío o livro, que 
ando a escrever, sob o titulo de O Brasil Social 
á luz das idéas e do m.ethodo de Le' Play. 

A revista, orgão da grande e cola, em seu 
n.o de dezembro de 1904, traz circumstanciada 
noticia do fa cto, conhecido pelos nosso con
socios. Em todos os meus novo e criptos, em 
jornae , revis tas, folheto ou livros, venho sem
pre insistindo na grande doutrina. Disso ão 
exemplo, além d'A Patria Plorlugueza (analyse 
do livro de igual título de Th . Braga) e d' Ame
rica Latina (analy e do livro do me mo titulo 
de M. Bomfim), o Outros Estudo ele Litlem
tura Contemporo.nea e O Allemani mo no Sul 
do Brasil, que tenho o prazer de lhe enviar con
junctamente com as Questões Economicas, de 
Arthur Guimarães. 

13 
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Quando, pois, foi feita a sua apresentação 
pari:! membro da Sociedade Internacional de 
Sciencia Social, como consta do n. 0 da Revista 
de fevereiro recente, já havia dois annos que 
eu e meu discípulo Arthur Guimarães estava
mos em relação com o preclaro Ed. Demolins 
e tinham os constitui do no Rio de Janeiro um 
grupo em cujo numero temos hoje o prazer de 
o contar. 

Releva apenas ponderar que antes do Grupo 
do Rio, .existia o de S. Paulo, sob a direcção 
do Dr. Silveira Cintra. 

Não me consta, porém, que este clistincto 
cavalheiro ou qualquer de seus collegas tenha 
dado a lume escriptos ácerca das doutrinas da 
escola. 

Creio que não existem, salvo erro da mi
nha parte . 

Julguei de meu dever fazer-lhe as confis
sões que ahi ficam ; porque nes te paiz, onde é 
costume inveterado desprezar os esforços dos 
que estudam e trabalham, confissões taes são 
indispensaveis. 

Pelo que toca á enquête, digo-lhe em con
clusão, que, abarbaclo como ando com o Bmsil 
Social, não poderei concorrer pa.ra ella por 
modo directo . 

Limitar-me-hei a enviar á Sociedade um 
esboç.o de classijicação das zona·s sociaes do 
Brasil. 

4-5-906. 



XI 

AS ZONAS SOCIAES E A SITUAÇÃO DO POVO 

(Trecho duma carta a M. Ed. Demollns) 

••••• o •••• o •• ••• •• o . o • •••• • •• •• o •• o •• o. o ••••• o o • •••• • 

P ócle-se dizer que o Brasil contém as se
guintes zonas geographicas, perfeitamente ca
racterizadas, que são sécles ele outras tantas 
zonas sociaes, atlenclenclo-se á natureza do tra
balho a que dão origem: 

l. a O planalto da Guyana no alto norte dos 
Estados elo mazonas e elo P ará, especialmente 
na região em que corre o rio Branco . E' zona 
de criação rle gaclos, industria, porém, inci
picnle, quasi toda por conta elo governo fede
ra l, ludo desorganizado e mal dirigido. 

2.a s terras mais baixa ·, que immediata
menlc . e seguem e vão a ente lar com a mar
gem norte do rio Amaz.ona . E' região de mat
las e da cueillelle de produclos esponlaneo da 
natureza: bo1Ta cha, castanha, salsaparrilha, co
pal1iba, cravo , piassava, urucú, etc. A fami 
lia ahi nas classes populares é assaz desorga
nizada, ha\'endo quasi inteira promiscuidade em 
mais de um ilio. 

Existe uma pequena lavoura rudimentar, em 
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alguns pontos, de cacau, mandrloca, canna de 
assucar e tabaco. Os dois primeiros daquelles 
productos são quasi de simples cueilleLLe. 

3. • s terras marginaes do norte e sul do 
grande rio, comprehendendo lambem a parte 
inferior do curso de seus affluentes. 

E' o valle do Amazonas no seu sentido mais 
e tricto. E' região de pesca fluvial. Os que se 
occupam nella estão no gráu mais inferior das 
gentes que vivem dessa especie de industria. 

4."' A zona das maLtas da região occidental 
onde se acham os cursos dos rios Madeira, 
Purús, Acre, Juruá, constituindo o nucleo prin
cipal do territorio do Acre, que com toda razão 
aspira organizar-se em Estado. 

E' tambem região da borracha e industria 
extractivas congeneres . 

5.• O planalto central-norte, comprehendido 
entre o Madeira, o Tocantins e o divisor da 
aguas do systema fluvial sul-americano . E' 
zona ainda quasi completamente inaproveitada. 

Contém bons campos para a criação de 
gados. 

6. a o planalt.o do interior de de o divisor 
das aguas até á região serrana do Rio Grande 
do Sul. 

Contém diversas variedades de terras e de 
culturas, como sejam: campos de criar, terras 
de mineração, terras de lavoura de café, ta
baco, etc. 

Deve e ta immensa região ser dividida pelo 
menos em quatro zona differenles: a dos cam
pos de criar do norte de Minas, Goyaz e terra 
altas de l\Iatto Grosso; a de minemção, um 
pouco espalhada por esses tres Estados; a do 
ca[é, principalmente no sul de Minas, S. Paulo, 
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terras alla do Hio de Janeiro; a de criúção de 
gados em Paraná e Sanla Catharina. 

Por toda es a immensa região o typo da 
familia é instavel, por cau a da transmi são 
parcellada das heranças, o que equivale dizer 
por cau a de imposiçõe retr-ogradas da legis
lação. 

7.& A regiã-o do \'alle do rio Paraguay 
e Guaporé, com prehendendo as !.erra baixas 
e médias de .\'ia tlo Gro so. Predominam ahi a 
cueillelle da herva-matle, alguma mineração e 
criação de gados em campos intercalado nas 
terras médias. 

8.& Hegião entre os rios Gurupy e o Par
nahyba, comprehendendo o E lado do Mara
nhão c terras proximas. An·o.::: nos Lcrreno mais 
haixos, canna de assucar na região das mattas 
e alguma criação de gaclo , nos sertões de oeste. 

9.& O sertões do norte, denominados- os 
Cariris - na sua região central, limitados pelo 
citado Parnahyba ao nor te e o Itapicurú ou 
melhor o Paragua sú no Estado da Bahia. E' 
uma faxa de terreno que fica ao le te do Bra
sil, enlre o doi rio. -citado que lhe fórmam 
os limites de nort.e e sul, a região das maLtas 
que se prolongam atravé. da ·osla maritima 
pelo lado oriental e o allo planallo do interior 
pelo lado occidenlal. E' a classica zona das sec
cas que a flagellam periodicamente. 

Criação de gado , sujeita porém a grandes 
perda nos períodos de seccas, c reae nas re
giões mai frescas á beira de serras, ele., ão 
as induslrias e o regimen do trabalho. 

lO.a As terras da co ta marilima, compre
hendendo a citada faxa de malta , de de o 1\la-
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ranhão até o Espirito Santo. E' a famosa re
g ião dos engenhos de assucar. 

As melhores familias constituiram a patro
nagem natural das populações; mas a sua ri
queza, que repousava no braço escravo, está 
quasi de todo aniquilada, por causa da exiinc
ção da escravidão e da concurrencia ela beler
mba nos mercados mundiaes. 

Ahi nesta zona em sitias adequados se cul
tiva tambem a m.andioca, o taba•do e cereaes. 

1 l.a A região da costa do Espirüo Santo ao 
Rio Grande do Sul. E' faxa estreita, por causa 
da approximação da Serra do Mar. 

Arroz, m.anclrloca, cereaes em pontos varias. 
12.a A terras que Iórmam a descida do pla

nalto para o lado do rio Paraná onde se acha 
o celebre terriLorio das Missões. E' z.ona de malta 
inaproveilada em grande parte, mas se faz alli. 
alguma extracção da herva-m.aiie em varias 
sitios. 

13.a Os campos, pampas e cochilhas do Rio 
Grande do Sul; é a zona extrema do Brasil. 

A criação de gados por um systema que 
lembra em parte a das steppes pobres d'Asia 
e Africa, produz alli um typo social, que tem 
afflnidades com os daquellas z.onas. 

Recapitulando, posso dizer que existem as 
seguintes zonas sociaes mais notaveis no Brasil : 
região do gado no alto norte; região da blo rra
cha no valle do Amazonas; região da pesca flu
vial nesse grande rio e seus affluenles; região 
do gado nos sertões seccos do norte; região do 
gado nos campos e taholeiros de Minas, Goyaz 
e Matlo Grosso; região do assucar na chamada 
zona da matta, desde o Maranhão até o norte 
do Estado do Rio de Janeiro; (faxa interme-
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dia ele la região exi tem propria para o algo
dão, o [umo, a banana)- região da mineração 
em :\Iina , Goyaz e l\lallo ro o; região do 
malte na malta do Paraná anla Catharina 
e parte de lllatlo Gro o: região do gado n 
planalto ele Le doi ullimo Estados: 'região 
dos cereae na zona errana d anta Calha
rina e Rio Grande do ul; região do gado no 
campos deste ultimo E Lado. 

Pela . implc in pecção de le quadro, bem 
vêde , caro m tre, que no Bra il o trabalho, 
como ba e ocial, é cheio de grande lacunas. 
Predominam o produclo de méra cueillelle, 
já de planta puramente e 'lracliva , já de fru
c!os arborc ccnle ele. A propria cultura do 
café é algum lanto analoga á da ca Lanha e da 
noze na Europa: poi que, uma vez plantada, 
a arvor vive ele vinte e cinco a trinta anno 
dand bon re ullados, qua i em e forço la 
parte elo homem. 

A cultura mai clifficil da canna de a ucar 
repousou durante mui perto de quatro eculü 
no braço e era o. O engenho eram gro eiras 
exploraçõe de caracter commercial, como a 
fazenda que ainda hoje ü porlugueze man
teem na AJrica. Logo que ce ou o braço 
cravo, a producção do a ucar c alterou con
sideravelmente com a. de peza. accre cidas, ele. 

Quando o a ucar da beterraba omeçou a 
innunclar o mercado do mundo, a cultura da 
canna no Brasil entrou em cri e franca. 

O trabalho da mineração pro peraram 
algum lanlo no regimen colonial com o braço 
escravo e quando o minereo c lavam á flõr 
da terra. 

LoO'o que fõram preci a obra d'arle, diffi-
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culto a e cara , a mineração ce ou qua i por 
completo, exi Lindo apenas hoje algumas com
panhias inglezas, com capitaes de ta origem . 

.; E' e la a base economica que justifica a 
cDnclusões a que cheguei a re peitD do e tado 
actual do povo brasileiro, conclusões que passo 
a deduzir. 

O povo bra ileiro, considerado em seu con
juncto, offerece o e pectaculo d'une sociélé à 
[ormation communautaire ébranlée. A velha fa
mília portugueza, que de pairiarcale-absoluliste 
-já se tinha transformado em verdadeira fa
mília palriarcale désorganisée em con equen
cia da quasi geral transmissão parcellada das 
heranças e domínios, ainda mais se tem des
organizado no Brasil, chegando ao pontD de 
verdadeira [amilia instavel, sob o influxo, cada 
vez mais rigoro o, dD alludido sy tema de tran -
mis ãD hereditaria pare llada e da desorgani
zação crescente do trabalhD com a :xtincção da 
e cravidão e inexi tencia de colonisação geral 
ystemati ada, nacional e estrangeira. 

O trabalh-o desde o começos do povoa
mento no seculo XVI, teve, como sabeis, a 
base falsa da escravidão, pretendendo D por
luguez forçar dois povos que de conheciam por 
completo a cultura (lndios e Negros) a erem 
agricullore quando elle portuguez não D era 
Lambem em rigor, por não ter pa sado verda
deiramente da cueilletle de fructos ab-ore cenles, 
hortali as, alguns cereaes e da leve cultura da 
vinha. verdade é que nem o colonD portuguez 
nem o seu escravos, índios e negros, c lavam 
preparados para os duros trabalhos da cultura 
americana. A emancipação rapicla perturbou 
ainda mais tudo isto. 



PROVO AÇÕES E DEBATE ' 201 

Com emelhante base ele [wnilia e de tra
balho- o regimen communario abalado ou de 
Estado domina d 'aHo a baixo em toda a nação, 
de norte a ul, de léste a oéste. A família aqui 
se poderia chamar palriarchal desorgani::.ada em 
os tempo coloniae . 

I-Ioje tem os cm·aclere da famíl ia comple
tamen~e inslavel. 

Perden lo las as \'antagcn do regim n pa
triarclwl. ao conLacto elo negro c do indio, que 
não tinha família, e mais com o y Lema da 
escravidão como base do trabalho, c mai com 
o modo parcellado da transmissão heredüaria 
e mais, finalmente, com a quéda ·ubila da fal a 
base elo alludido trabalho escravo. 

Perdeu toda as vantagens elo l'egimen pa
triarchal, repito, em ter até agora obtido as 
do regimcn ele [ormação parliwlarisla, a que 
não chegará senão ou por uma assimilação 
hahil d lementos provindos das raça parti
culari Las, ou por um y lema de educação se
veríssima d'alto a baixo, como cs e que pre
conisaes em La ,Vouvelle &ducalion. Nós os 
brasileiro soffremo em larga e cala de todos 
os achaque dos povos communario de E Lado 
que vós tendes descripto tão acuradamenLe em 
vossas obras . 

ós o brasileiros do extremo norte ao ex
tremo ul, aesde as fronteiras das Guyanas e 
de Venezuela c Columbia até os limites com o 
Estado Oriental do Uruguay, fonnamo , em 
rigor, uma collecção de verdadeiro clans de 
especies varias, nos quacs o incli i luo não po -
sue a mais leve scmbra ue inicia tiva e espírito 
organicamente emprehencl~lor. 

As tendencias communaria dos povo que 
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nos formaram, aggravaram-se consideravelmen
te na e tructura na nova sociedade. 

Póde-~ e até dizer que alguma bôas quali
dades de que eram portadores os colonos euro
peus e dissolYeram ao conlaclo cl'indios e ne
gro!'; e do novo meio tropical, que obraram 
como uma e. pecie de reagente cbimico de ín
dole destruidora . 

As gente bra ileiras por toda a va tidão do 
interior do paiz, e até nas propria cidade nas 
camadas populares. vivem de ordinario toda 
em torno dum che[e, durü patrão, dum priole
clor, clnm guia; todo teem o cu homem. 
· O [a::.endeiros, quer na fazenda de café 
quer nas de criação de gados, o senhores de 
engenh'o, os che[es de partido, a influencias 
locaes, o negociantes aba tados ela villas e 
cidades, em varios pontos os vigario das fre 
guezias, os fui::.es de direito, os advogadJos ele 
renome, os medicas espertos, lodos, todos esse 
e muilo mai são como chefe de grupo , de 
clans, em torno do quaes vivem a populações 
por esse Brasil em fóra. 

A politica nos Estado gira em torno dum 
chefe, um olygarcha; na nião em torno dum 
mandão geral, o guia e senhor do bloco ... Neste 
facto e prendem muitos phenom no sociaes, 
como o ele [amilias inteira - que no centros se 
bateram empre até ao extermínio, e o appare
cimento repelido de bandidos, chefe de grupo 
nomade , que deva~ tam o interior do paiz. 

Os trabalhos da cultura agrícola, da cria
ção, da mineração, das indu trias, da navega
ção são muito pouco de envolvido . 

A maior parte da população brasileira mou-
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reja cte ~ quilibrada e con umida por um accen
tua do pauperi mo. 

·m terço, enão meno , trabalha mal para 
alimentar o outro doi Lerco . 

O recur o o·eral ' a política. oh Lodo o. 
aspecto gro eiro de crue . co luma revestir, 
a verdadeira poliliqLw alimenlair·e, tão cruamen
te descripta pela escola ocial de Le Play e 
seus eminentes di cipulo . O partido . a a o
ciaçõe ou agrupamento quaesq uer na fregue
zias, no muni ipio , na comarca~ na provín
cia , hoje E lado , na União, toda a inslilui
çõe , Lodo o cargo publicos, m numero in
calculavel, não teem outro de lin não Leem 
outra funcção: eu fim é fornecer meios de vida 
a uma clientela infinita. O E lado não tem por 
fim proprio a manutenção ela ordem, a garantia 
ela justiça, ou e quizerem, a ajuda ele cerLos 
emprehenelimcntos elevado ; cu papel prepon
derante, e qua i exclusivo, é alimentar a mór 
par Le da população á cu La elo pouco que tra
balham e i so por todo os m io como ejam 
as malha dum funccionali mo innumerav l. 

Quando não ão o emprego directo 
repartiçõe publicas, muito delle inulei ão 
as commi õ para o infJuent , a pensõe , 
a gralificaçõe oh titulo va1 i os, a obra pu
blicas de toda a casta e milhare de outra pro
p inas. 

Testa ondiçõe , não é de tranhar que a 
política preoccupe muilo os 1 ra ilciro , mas ' 
a política que consiste em fazer eleições para 
vêr quem vae acima e ficará em concliçõe cl 
fazer Ja ores. . 

O grau de corrupção e aba · tardamenlo a 
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que chegaram os ooslumes eleitoraes não é sus
ceptível de descripção por penna d'homem. 

O geral do povo detesla a vida do campo, 
e, mesmo no inlerior, accumula-se nas povoa
ções:- cidades, villas, aldeias, arraiaes, etc. 
E' á cala do chefe para o arrimo, á cata do em
prego publico, do arranjo politico sob qualquer 
fórma. 

A propensão que Leem os moços r>ara se 
graduarem, para receberem tilulo academicos 
é notoria. E ' para seguirem a vida das cidades 
nas profis ões liberaes, no jornalismo, na lit
feratura, nos empregos da administração . 

Nas classes inferiores os que não conseguem 
arranjo nos empregos compatíveis com sua falta 
de cultura, ou nas obras publicas, teem um 
derivativo nas fileiras do exercilo que se re
cruta pelo voluntariado, ou nos corpos poli
ciaes e milícias urbanas que são numerosos na 
capital e nos Estados . 

E' esse o retrato social dos brasileiros de 
hoje em traços rapidos. 

A comprovação completa resullará elo es
tudo meudo de todas as regiões do paiz. 

Maio de J 906. 



XII 

QUE É m1 CUPIIU? 

(Carta ao Dr. Jo é Piza) 

-Pediu-me v. instantemenle que lhe de 
a minha opinião sobre o que eja entre nó -
o caipira com o pretexto de precisar della 
para exibil-a em publico, em conferencia ácerca 
elo assumpto. 

Antes de mais nada, não atino com o fim. 
nem lhe gabo o gosto, de misturar om eus 
dizeres pilheriem:;, com seu prosear chi to o a 
rudezas de minha phra e de escriptor provin
ciano, impenitente sectario ela Escola do Recife, 
incorrigível no trajo, na maneira. c na idéa . 

Só se é porque me con idera as az caipira. 
ba tante tabaréo e, portanto, no caso de, pelo 
simple contraste. mostrar ao ~eu ouYintes, ao 
vivo o que ,·em a ser um tn.baréo ou caipira ... 

Como quer que seja, lenho serio receios de 
pôr em contado com o allicismo [luminense, 
esse atticismo que faria inveja ao da propria 
Alhenas, a minha palavra selvagem, me~mo fil
trada atrayez de eu labia de eximia diseur. 

Você, estava quasi a e crever - vancê ... 
manda e não péde, e por is o lá yae obra. 
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Teem alguns pretenaido que os caipiras, la
baréos, matutosi. capichabas, nomes varios da 
mesma casta de gente, conforme as províncias, 
sejam os habitantes das zonas do mterior do 
nosso paiz. Pura e simplesmente os habitantes 
do centro. Isto sem mais nada . 

Ora, a inexactidão deste conceüo salta aos 
olhos. Ninguem, ·em bom juizo, salvo em pole
micas irriLadas, cab irá no desconcerto de cha
mar- matu.&o, labaréo ou caipira a um cida
dão da culta Paulicéa, de Ouro Preto, de Bello 
Horisonte, de Juiz de Fóra, de Campinas ou de 
Curitiba .. . 

Entretanto, não erraria quem tal denomina
ção désse a certos habitadores alli das cerca
nias de Irajá, Inhauma, Uacacú, Mauá ou Santa
Cruz. 

Já vê, meu caro Piza, que o criterio é bem 
outro. 

Quizeram varios definidores achar o caipira 
no representante das nossas raças cruzadas 
quando esse representante habita os sertões. 
Crei·o que era, entre outros, a opinião de Couto 
de ~Iagalhães, o homem que mais viajou o in
terior do immenso Brasil. 

E' evidente, ainda neste caso, o engano. 
Vão lá chamar caip ira ou labaréJos aüs tovens 
morenos (é como hoje se designam em geral 
os mestiços) de Theresina, de Paracatú, de Ca
xias, do Crato, de Diamantina, ou da cidade 
de Goyaz ... vão lá chamar, especialmente em 
se tratando das moças, das beldades da terra e 
esperem o resulLado ... 

Tem havido quem considere o caipirismo, 
(desculpe o meu amigo o pesadume do vaca
bulo em ismo), uma qualidade protissional vin· 
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do a er a ela e que fornec por L Bra il 
em fóra o individuo que ex rccm o. mi lere 
ingularm nle bra ilico de /ropeil o. vaquei

ros, canoeiro (do rio do inl rior), carreira. , 
garimpei1·o e outro truculento nome em 
eilios, cuja lisla não quero alongar. 

E ·te modo de entender : uma parte da 'er
dacle: mas não é Lo da a verdad . 

Tem o defeito de pretender incluir na ua 
formula, talvez, individuo que della escapam, 
como ejam o praieiros , o pescadores das nos
, as co:-; las marítimas. 

A pr fi . ão Lem, por erlo, alouma parte na 
caracleri ·Lica do Lypo: mas só por si é incapaz 
de o definir . 

..\Tinguem hamará, com propriedad , laba
réo ou caipim ao mineiro rico que explora bôas 
lavras : ao [a.zendeiro - criador- abastado que 
apanha Lr s a quatro mil bezerros por anno; 
(com licença do atlicismo flumin nse) ao ga:en
cleiro-ogri ullor-podero, o que olhe trinta ou 
auarenla mil arrobas de café; ao senh\or ele en
genho - que fabrica dez ou doze mil pães de 
assucar por safra . 

ssim, pois não é a zona. nem a raça, nem 
a pro,Fi.·são que outorgam o direito de er ai
pim, matuto ta6aréo, capi haba ou manclvoca, 
nome este usado nalguma. parao·ens do aclual 
E lado elo 1 i o de Janeiro. 

l\la nc. la cou as de caipira clão-, e á veze::. 
cxcepções .' ingnlare . A sim omo ao ricaços 
da roça qua i nunca se trata por caipim a cer 
Lo typos da cidade dá-se aquelle qualificativo, 
quando revelam certa implcza cara lerislica. 

Es e privilegio, cujo , ignificado e cuja ex
tensão o meu querido José Piza vae, por certo, 
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muito melhor do que eu, esclarecer e definir, 
não e origina lambem de certos conglomeratos, 
e as im posso fallar, de desclassificados, bar

baresco , rudes, incultos, com lendencias de
predadoras, que em varias épocas e em regiõe 
diversas do Brasil enorme, se teem formado, 
como sejam- os bctlaios, os caban\os, os bem
le-vis, de passadas eras, e os iagunços, os can
gaceiro el reliqui dos dias de hoje. Não: o la
baréo vem de mais longe, tem raizes historicas 
e sociaes mais fundas, perfeitamente explica
veis pela indole dos povos de que descende
mos, por nossa formação colonial, pela nossa 
estructura nacional hodierna. 

E, para que ·não lhe esteja a tomar tempo, 
oh ! espirituoso autor do engraçado Mambembe, 
vou dar-lhe em duas cutil-adas a explicação, que 
me parece mais plausível, da cousa. . 

Caipira, matuto, tabaréo~, mandioca, capi
chaba, e outros congeneres, -são expressões 
de menospreço, de debique, atiradas pelas gen
tes das povoações, cidades, villas, aldeias, e 
até arraiaes, contra os habitantes do campo, do 
matto da roça. São a expres ão dum antago
nismo secular. São chufas dos desfructadores 
de empregos, profissões, officio e outros varia
dos meios de vida, que a habilidade de certas 
populações faz nascer nas grandes agglomera
ções de gente, especialmente contra os que 
mourejam nas rudes tarefas do amanho das 
terras, do cultivo dos campos, os homens do 
povo, que são os operarias ruraes. 

O caipira, o matuto, o tabaréo é, fundamen
talmentr e acima de tudo -, o homem do 
campo, o homem do matto, o homem da roça, 
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repito, qualquer que seja a ua côr, a ua pro
fi são, e a zona em que habite. 

((Eslc enhor é da roça, ou e ta cnhora é 
da roçan- é phra e que vem logo aos labio 
da citCI!dine bra ileira, especialmente a flumi
nense, quando alguem lhe parece infringir a 
regras da boa etiqueta. 

Assim, pois, a cidade e a ro ça eis os do i 
polo opposto : eis os dois Lermos da grande 
antinomia social brasileira, e de Lodos os povo 
que são, como o nosso, escravo de a forma
ção oommunaria, tão brilhantemente descripta 
por Le Play e eus di cipulo . 

Essa casta de gente prefere por 1oda a parte 
apoiar-se, na lucta pela exi Lencia, na fami lia 
no grupo, no poder publico, no E Lado, a pro
curar os incentivos ele progresso na força elo 
proprio espírito, na autonomia da vontade, na 
iniciativa individual, no esforço particularista, 
no culto da propria pessoa como um centro 
de energia. E por isso é que prefere aos arduos 
trabalhos ela cultura agrícola, ela mineração, 
do criatorio, da navegação, elas inclustria fa
bris, meta llurgicas, manufaclureiras, o clô es 
Jazere dos emprego publico , da profi ões 
libenaes, do commeróo s·ob a fórmas mais 
simples. 

Por isso é, finalmente, que busca de pre
ferencia os povoados, nomeadamente a cidades, 
cujo v!ver se lhe afigura cheio ele cloiradas mir a
gens e apto a lhe garantir sur erioridade irre
cusaveis sobre os homens do campo, do matto, 
da roça. 

Desde remoto tempos o camponezes ão 
objecto de troça ; o seu nome antigo da velh a 
Roma. pagani, chegou até entre o modernos. 
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partão.s, para significar a selvageria sem cren
ça , em religião ... 

Explanar todo o mot.i o de todas es a 
causas pelo processos da Escola de Sciencia So
cial levar-me-hia longe e não devo roubar o 
tempo ás bellas causas que vae dizer. 

Como bom labaréo. desejo a wnce applau
sos, bõa sorte e patacas ... 
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UM LIVRO SOBRE TOBIAS BAitRETTO 

(Oarta dirigida ao dr. Phaelante da Oamara) 

Acabei de I \r o eu lral.Jalhu sobre o meu 
amigo Tobia Barreto. Fiquei, e é po sivel, 
querendo-lhe mais bem, por vêr que v. é sin
cero admirador do grande bra ileiro. 

Não venho divergir de eu pensar num ou 
noutro ponto em que estamos em desaccordo. 

Desejo fazer apenas leves ponderações, que 
me parecem pertinentes ao assumpto. 

Ho je é far il escrever do autor elo Dias e 
Noites . Não era, porém, a sim quando eu tive 
de o revelar ao paiz. 

Sim ; eu não o estudei, eu o ((revelei n: esla 
é a expressão propria . E o revelei por quasi 
quarenta annos seguidos e em perto de quarenta 
publicações diversas... E, cou a singular ! -
não me rep ti nunca, porque sempre o enca
rava, por necessidade da lucla contra adver
sarios clesleaes, por qualquer aspecto novo . 
Aqui era a biographia, alli era o poeta, ou o 
repentista, ou o orador, ou o humorista, ou o 
pessimista ; além era o critico de litterat.ura, 
ou da arte, ou de politica, ou de religião, ou 
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de philo ophia, ou de direito: ac<>lá era o ho
mem, o «causeur», o propagandista, o pole
mista, etc., etc. 

Dest'arte engana-se redondamente quem se 
quizer dar ao luxo de suppõr que eu não apre
ciei o velho camarada por toda as faces: ellas 
lá estão esparsas em meu cscriptos; o que falta 
é juntai-as. E e te mesmo trabalho já eu o 
tenho concluído no 2. 0 e no 3.0 volumes da His
toria da lillemtura, o 2. 0 em nova edição, o 
3. 0 inedito, mas com varios trechos já publica
dos avulsos. 

Ha Lodo o indícios de que v. não se deu 
a<> cuidado de lêr o citado 2.0 volume; por is o 
hoje lho envio, e, bem assim, varios numeros 
do jornal- A Campanha, onde verá o que 
lhe affirmo. 

E' claro que no corpo da Hist01·ia não 
dou a divisão por capilulo da parte referenle a 
Tobias. Seria quebrar o plano elo livro: ma.· 
em liragem separada pretendo fazel-o. 

Leia v. o que lhe remelto e verá que (no 2. o 

vol.) estão: I-«A biographian; II-«0 Poeta»; 
III- «O Oradorn: e, nos numeros do jornal
!inho, IV- «O Critico de litteraturan. 

Meu plano, de ha muito assentado é este, 
que vai a seguir: 

<<TOBIAS BARRETTO 

(o HOMEM E O ESCRIPTOR) 

Indice: 

I- O homem: Escorço biographicu . 
II - O Emotivo: O poeta. 



PROVOCAÇÕE E DEBATES 213 

III- O Emotivo: O Orador. 
IV- O Emotivo: O Repentista e Humori La. 
V- O Pensador: O Critico da LitLeratura . 

VI- O Pen ador: O Critico de Arte. 
VII- O Pcn ador: O Critico de Política . 

VIII- O Pensador: O 'riLi o de Philosophia. . 
IX- O Pcn. aclor: O Critico de Heligião. 
X- O Pensador: O Critico de Direito. 

:\I- O Pessimista. · 
XII- O EstylisLa. 

XIII- Resposta aos Críticos. 
XIV- Conclusão: Valor final de sua acçãon. 

E' es te o mesmo plano que, com pequenas 
variantes, vae na pagina da capa do exemplar 
da Litteratura, que lhe chegará ás mãos 
com esta. 

H a, repilo, fortes indicies de que v. leu, 
sim, qua i tudo que espalhado tenho ácerca 
do escripLor das Questões Vigentes; mas não 
leu a His loria da Litteratura e não pela l."' 
edição. Do contrario, teria aproveitado certas 
notas que dei do poeta, na 2. a edição, Lratad·o 
com enorme de envolvimento e por ventura, 
lambem no que se refere ao orador igualmente 
hem apreciado. 

E não teria r cpetid·o, «Verbi-gTalian, a phra
se, por v. mal interpretada, obre o «areiaes 
da villa de Campos n. 

E' um elos topicos que modifiquei com gran
de vantagem na 2." edição. 

Da leitura attenta do seu livro, vejo que 
conhece melhor do que eu o Tobias da pha e 
dos ultimes annos da Escada e o da phase do 
professorado academico (1877 a 89). 

Refiro-me ao conhecimento pe soa] dó ho-
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mem. E' que, enlão, v. estava mai proximo 
delle e eu já me tinha retirado para o Rio de 
Janeiro. 

Eu, porém, conheço melhor do que v. o 
Tobias de Sergipe, da Bahia, da phase poetica 
do Recife e das lucLas iniciaes da critica na Es
cada (1868-1877). O que se refere a estes ulti
mas annos por convívencia directa; o que se 
reporta a tempos an Leriores por informações 
fidedignas delle mesmo, ele parenles e amigo 
do proprio escriptor, nomeadamente- Joaquim 
Borges Carneiro, J o é Dantas ela ilveira, Te
rencio Chavantes e 11. Barbosa Alvares, que 
fóram seus companheiro de ca a no Recife. 

Os escriptos conheço-o Lodos. 
Os Dias e Noites (Lilulo dado por mim) 

fóram publicação minha no Rio de Janeiro, 
ainda em vida elo auEor; os Menores e Loucos 
(titulo lambem de minha lavra) fóram egual
mente por mim publicado em viela clelle, no 
Rio. 

Já não f alio nos volumes poslhumos que 
inlitulei: Varios escriplos, Polemicas, Dis
cursos, Estudos de Direito, além dos Es
tudos Allemães, denominação elo autor e con
servada. 

Não venho discutir o seu bello trabalho, já 
o disse; mas não posso deixar ele dissentir c! o 
crue v. diz do p.Qeta, «que será esqneciclo» . Acho 
que se engana. A acção de Tobias Barrelto será 
sempre lembrada por duas faces: como «O trans
pormador da velha lyrica romantica bra.si.leitaH, 
produzindo algumas das mais bella JOias de 
nossa poesia (já vê que me refiro á suas pro
ducções mais singelas e mimosas) e como o 
transjormador da velha intuição elo ensino fu-
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ridico entre nós n. Percebe que, ne te caso, me 
refir a algun de ~eu mai ugge Livo en aios 
iuri Lico . 

Elle foi «poeta>>. «orado~' » e «Cfl ltCO». 
obra do orador é ephemera empre e elle não 
escapará ó. regra. O que fez no vario ramos 
de eu criticar foi dema iacl fragmcnlario e 
ficará offu caclo pelo que fez no terreno la re
novação juridica, titulo inde tructivel. 

O canto elo poeta, na ua expre~ ão mai 
terna e lyrica erão perp luo emquanto e 
fallar porluguez no Bra il. 

V. dividiu o eu livro a im: I- «Traço 
geraes » · II - «0 Poeta »; III- «0 jornalista»· 
I -«O orador»: V- «0 critico»; VI- ecO 
germani La»; VII- «0 philo opho»; \ III- «0 
jurista». 

O plano é bom ; claro é, porém, que merece 
reparos em alguns pontos ... 

Refiro-me ao rap.- ec O jornali ta » e ao cap. 
(( O germani ta ». 

Tobia era tudo quanLo e póde imaginar de 
mai oppo to ao jornali ta de profi ão. 

E creveu, im, em jornaes por nece sidade, 
como qua i lodo o homen de leltra no Brasil. 

Teve lambem un jornalilo na E cada, se
não leria de ficar calado. Tinha, porém hor
ror ao jornali mo e aos jornalistas . 

Não me parcc lambem acertada a exJs
tencia do cap.- ecO germani la ». 

er ccgermani la» não é uma feição, uma 
qualidade, como er- orador, poeta, ~ri tico , 
philo opho, juri la, etc. 

O que diz respeito á lendencias germani
santes em Tobias - pertence naturalmente e 
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deve ficar subsumido no estudo referente ao 
critico. 

ão lhe parece ? 
Isto, porém é de pouca monta. O que vae 

ficar de pé é a tonalidade geral do livro, que 
é uma bella acção, além de um forte te temu
nho de intelligencia e aber. 

Numa terra onde uma mediocridade das mais 
chatas que é dado imaginar- já teve, na ca
pital da Republica e em dias proximos a auda
cia de dizer que Tobias «não sabia escrever» 
e era um «pseudo-critico e pseudo-philosopho ... )) 
seu livro é um verdadeiro desaggra o da intel
ligencia bra ileira e do bom senso dos contem
poraneos. 

Rio, 16-8-908. 
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A ESCOLA LIT'fElt!IUA DO ItECIFE 
NO ULTnfO QUAltTEL 09 SECULO XIX 

{A Arthur Orlando) 

A leitura de duas publicações, ultimamente 
feitas em Pernambuco (A Cultura Academica, 
-numero co nsagrado a Martins Junior, e Me
maria Historica da Fa'culdade do Reci[e- no 
anno de 1903)- publicações, aliaz, excellentes, 
e por is o mesmo que o são, a leitura della 
causou-me algum de gosto, ob o ponto de vi ta 
que lhe vou indicar. 

Se se tratasse de qualquer des as babuzeira 
que diariamente ahem á luz no Rio de Janeiro, 
nas quaes o desconhecimento de no sas luctas 
ahi do norte é completo, eu não me abalançaria 
a protestar, como o vou fazer nas presentes li
nhas que lhe peço sejam publicadas no Diario; 
sendo, porém, coisa vinda do Recife, o ca o 
muda muito de figura. 

Por cinco vezes diversas, lenho historiado, 
ora mais, ora menos amplamente, o que eu me -
mo denominei a Escola Litteraria do Reci[e, e foi 
na Philosophia no Brasil, na Littemtura brasilei-
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ra e a Critica Modenta, no ensaio- A prioridade 
de Pernambuco _em. movimento espiritual Brasi
leiro, na H istoria da Litteratura Bmsileira. e no 
livro sobre 1\tlachado de Assis . 

As Lrez phases des a escola, nomeadamente 
na Hislo ria da Litteratura (2 . & edição, 2. 0 vol. , 
de pags. 461 a 476), estão perfeitamente deter
minadas, e indicados, com a maior amplitude, 
os nomes dos respectivos cümhatentes . 

l\ oto, entretanto, nas Jmblicações a que me 
reflro, o claro proposito e se alludir ao periü
do condoreiro (1863-68), bifar o notabilissjmo 
periodo de 1·eação contra o rom.antismo, condo
reiro ou não, contra o ecle1ct ismo de Cousin, 
phase da predica de novos ideaes lilterarios e 
scientif,icos, período que hem merece o nome 
de •critico-philosophico (1868-76) e dar um 
púlo para a terceira phase (1882 em diante até 
aos dias proximos) ... 

Ora, isto é uma falsificação injustificavel dos 
facto~. 

E' bem verdade o dizer-se ser a histeria que 
mais SB desconhece a que fi ca mais proxima ao 
tempo em que se vive; porque nem é a velha bis
to ria que já anda escripta, nem é a aclual a que 
se está a assistir ... E' exactamente o que se dá 
com o que eu e Tobias Barretto e varias com
panheiros praticámos ah i em Pernambuco, -
de 1868 a J R76, vae por per! o de quarenta annos. 

Cá no Rio de J aneiro - os inimigos delle 
não lhe faliam no nome, e os meus ou não re
ferem o meu, ou, se o referem, é para dizer 
as maiores barbaridades. -Fazem-me mais mo
ço do que aquelle amigo vinte ou tr inta annos; 
metlem-me no numero dos seus alumnos na Fa
culdade do Recife; baralham os factos; confun-
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dem as id6as, com o maior desconhecimenLo 
da natureza e índole das doutrinas diversas que 
andámos sempre a sus tentar. Ora, a verdade é 
a seg uinte, como já Lenho affirmado muila '" -
zes: T obias me precedeu em Pernambuco pura 
e implesmenLe nos cinco annos de ua acção 
poeliw. primeira phase ela esco la elo Reci[e, 
ou pe1·doclo condoreiro (1863-68). A datar de 
1868 em diante, sendo ell e ainda alumno da 
Faculdade e eu Lambem, é que se iniciou a se
gunda phase ela esco la , ou período critico-philo
soph i co . Ahi nós fômo s companheir-o : Nos [ui
mu.s simul in Garlanclia. No Primeiro período 
teve por aux iliares, ou rivaes, a Castro Alve , 
Victoriano Palhares, Guimarães Junior e outro 
de menor vulto. No segw1do, Leve-me a mim, 
Celso ele Magalhães, Sousa Pinto, Pereira La
gos, Generino dos Santos, Inglez de Sou a, e 
outros menos conhecidos. Em 1871 retirou- e 
para a Escada sem descontinuar, é cerLo, a~ 
luctas. Eu fique i ; e só em 1876, é que deixei 
o Recife, após oito anno de polemicas con -
tantes. 

Em 1882, cLuando já era eu no Rio de J a
neiro lente elo Gymnasio acionai, é que foi ini
ciada a terceira phase ela escola elo ReciJe ou 
period;o jw·idico-philosophico. Já então . ta v a 
clalli ausente; mas fui um precursor do mo ,·i
menlo, eom a minha defeza de lhese , em 1873, 
especialmente c-om a dissertação, na qual já lar
gamente caraclerisava os noyo hori onles do 
direito e pregava a ua inluiçao evo lu cionista, 
citando um trecho de von Ihering- ela Lucla 
pelo Direito, -aspiração que veiu a ser, mais 
tarde, uma realicladP. com o concurso, lições e 
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escripLos de Tobias nos ultimos annos de sua 
vida. 

Os actores, _então,. além do gr~~de sergipa
no, fôram J<Ose Hygmo, João V1e1ra, e logo 
após- Clovis Bevilaqua, ArLhur Orlando, Mar
tins Junior, França Pereira, João Freitas, Phae
lante da Camara e outros . Lembro estes facto , 
porque a terceira phase da escola não se com
prehende sem a segunda; e erroneo é o cri te rio 
do meu querido amigo PhaelanLe e dos escri
plores da Cultura academica, quando saltam 
para essa terceira phase (1882 em diante), sem 
levar em linha de conta os annos intermedios, 
nos quaes se operou a passagem do ultra-roman
tismo de Hugo e do eclectismo de Cousin- para 
as modernas idéas, de que as professadas de 
1882 em vante não passaram de natural desdo
bramento. E' mistér descriminar os períodos da 
escola e determinar o quinhão de cada um dos 
obreiros nas lides espirituaes. 

Tobias influiu sobre todos que trabalharam 
a seu lado, nas Lrez phases de sua vida, pelo 
espírito de 1·eacção, pela intuição critica, pelo 
temperamento de lucia, e não por um complex-o 
de idéas feitas, reduzidas a systema . 

DesL'arte, eu, por exemplo, sendo sempre 
muito amigo e muito admirador seu, sempre 
estive separado delle nas doutrinas mais sérias. 
Em poesia- elle foi pelo romantismo de Hugo; 
eu- pelo scienli[ismo, seguido mais tarde por 
Marlins Junior, e contra o romantismo, que 
ataquei com f-orça. Em critica litteraria - elle 
foi pelo allemanismo, como cousa a ser imitada 
pelos brasileiros; eu- do allemanismo só acei
tava a influencia hisnorica da raça germanica 
e o seu espírito critico. Elle era em lettras pre-
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ferenLemenLe pelo a umptos c. Lrangeiro ; eu 
pelos nacionaes. Elle de denbava da poesia po
pular e da ethnogmphia, como ba c da procluc
ções quaesquer dos povo ; cu atirava-me a 
ambas, como bases para ct comprehensão da 
viela nacional. Em critica hislorica- eu era por 
Buckle; elle não era sectario deste grande in
glez. Em philosophia- eu fui, clepms de pro
curar um caminho seguro, por IIerberl Spencer; 
Tobias não admirava e te noLavel genio, ao 
qual antepunha Hreckel e N oiré, depoi de haver 
pa sado por Vacherot, Schopenhauer e Hart
mann. Em philosophia do direito, elle foi pelo 
lmns[OI'mismo hrecl-ce'liano e monismo noiérisia 
em Lo da a linha: eu- por uma concepção mais 
aproximada de Spencer e S. 1aine. Finalmente, 
ni'\ü admittia elle a psychologia e a sociologia 
como sciencias, no que, desde muilo cedo, não 
o pude acompanhar. ossa acção Leve, pois, 
pontos de contacLo e linhas de divergencia que 
só uma criLica obtusa desconhecerá. Em 1879, 
elle no Contra a Hyp ocrisia e eu no Reporler, 
a proposiLo de umas censuras estapafurdia que 
nos fez o finado dr. Antonio H. de Sou a Ban
deira, indicámos varias dessas linh a de diver
gencia e desses pontos de accordo. Esta é a ver
dade, e nós só queríamos a verdade. 

Escrever do período condoreiro, sem fallar 
em Castro Alves, Vicloriano Palhares Guima
rães Junior, Castro Rabello e alguns mais; es
crever do período - critico-phi[osophico, ou, 
antes, saltar por elle, e não fallar no meu nome, 
no de Celso de i\Iagalhães, no de ousa Pinto, 
no ele Pereira Lagos, no de Generino do San
tos, no de Inglez ele Sou a e diYersos, é como 
escrever do período puramente jurídico, e não 
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fallar em José Hygino, em João Vieira, Clovis 
Bevilaqua, Martins Junior, Arthur Orlando e 
outros, isto é, praticar um puro disparate . 

A Phaelante, é justo declarai-o, süu grato, 
porque, mui de leve e sem o cabal aproveita
mento do facto, é certo, alludiu á minha defeza 
de thef'es em 1875 e ao escandalo por ella cau
sado. (Memoria Historica, pag. 12). 

Outro tanto não posso dizer dos que ahi fin
gem ignorar que, tendo sido" eu, como diz o 
proprio Tobias, nos Esludos Allemães, quem 
primeiro no Bmsil atacou o romantismo, fui 
lambem que, bem antes de Marlin Juni{)r, fallei 
em poesia scienti[ica, como elle mesmo con
fessa, no seu opusculo que tem este titulo. 

De tudo f.oi {) que mais desagradavelmente 
me impressionou. Tal o protesto que tinha a 
fazer, inutil para os que (como v. e o incom
pàrav l Clovisl conhecem toda a minha vida es
piritual e todos os meus escriptos, mas indis
pensavel para novas gerações por quem desejo 
rer julgado com pleno conhecimento ele causa. , 

1904. 



XV 

A PROPOSITO DA A~1ElliCA LATINA 

(Ao Direotor da Revista- Os A.nnaes) 

Meu amigü : 

O sr. Bomfim, como lodo autor que sente 
o pezo de censuras sérias, nomeadamente quan
do Lal autor é um máu polemista, for ou de
masiado a nota, quiz cantar em clave muito 
alta e desafinou completamente. E' lamentavel. 
Porque queria, já agora, ser menos cruel com 
esse rapaz. 

?e~·cebe-se que está furio so e quasi não póde 
racwcmar. 

O exaggero da descompostura, da falta de 
respeilo, attesta-o. 

Em vez de um artigo de ciencia, ao menos 
da que elle sabe, sahiu-se com um xingamento 
de!"csperado, como os que co Lumava fazer a 
finada Izabel-Bóde. (Era uma prêla doida das 
visinhanç;as do Engenho Bomfim) que o nosso 
ioven medico deve ter conhecido . 

A meninada local iá sabia dos seslros e da 
facundia descomponenêiaes da velha. 

Provocava-a, e era um gosto ouvir o deses
pero a vociferar , 
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O joven mesLre do Pelalogium é discípulo 
da mesma escola. A uma critica em que se 
fallava, é certo, com intenção de corrigir, em 
erros, ignorancias, disparates, o moço retruca 
-espantando-me pela incivilidade- numa des
compassada grila ele alta geringonça em que 
O•S epithetos mais réles são atirados ao adver
sario. 

Verifica-se que a nota preponderanLe nas ac
cusações que me faz é a ela inveja ... Em cinco 
ou seis pontos da furibunda epístola, urge essa 
insinuação insistente. 

Que se ha ele responder, santo Deus, a um 
homem que se considera trepado lá em cima 
elo pinaculo das grandezas, a ser invejado pelos 
miseros mortaes, como eu? 

Bomfim, nos intervaJl.os que lhe deixa o 
ciúme, parece que cultiva a psychiatl'ia; deve, 
pois, notar que essas fumaças ele superiorida
des, ele g-randezas, da aHa posição, alvo das 
inveias gercres, é algum lanto alarmante .. . 

Voltarei, no fim desta, a dizer quatro pala
vras ácerca desse curioso caso de inveja. 

Antes me é preciso apreciar o unico ponto 
da carta do pobre Bomfim que exige resposta; 
a barbaridades que disse sobre perioclo g"ta
ciario em relação á civilisação européa. Fiz uma 
leve referencia ao assumpLo, quando fallei na 
origem dos a1·yanos, se européa, ou asiatica, e 
decidi-me, sem a mais tenue sombra de dogma
Lismo, pela hypoLhese asiaLica, porque, quando , 
pela primeira vez, appareceram os aryanos na 
scena do m.unclo, metade ela Europa estava em 
pleno regimen glaciario. . . 

Era um laço que armava ao préasmho üt
terario1 na certiza de qu~ o gentil animal havia 



de cahir nelle. E cahiu, como na macéga de 
capim-espéla abundanti ima na cançada e 
pe. sima terras do Engenho Bomflm, cáem nas 
arapuca · as pucaçús. 

O no o c culapio cahiu como um patinho, 
revelando que não abe nada do a umpLo. 

Na u!Lim hora, abriu algum compendio de 
geologia do mai fos ei!';, e atabalhoadamente 
aprendeu mal uma lambugen qu , num gran
de goso, atirou obre mim, ne La profunda 
palavras: 

uPara que o meu illu tre amigo ajuiz da 
ignorancia do Lal critico ne Las ciencia (as na
lumes) , hasta lembrar-se di lo: ll acredita c 
affirma que durante o período glaciario da Eu
ropa já existiam ci ilisações bi loricas na l\Ié
dia e na Bactriana ! ... Elle não abe, bemaven
lurado !, que e se período glaciario foi geral 
para toda as zona isothermica do hemisphe
rio norte- porque a metercologia não conh ce 
a!' nossas convenções geographicas (Que espi
I'ÍltLO a novidade). o emlanto, elle pen a que 
..;6 a Europa- (E' jalso)- porque ó alli os 
ves tígios do diluvium teem ido bem e ludados 
-que só aquella parte do mundo (E jalso) pa -
sou pela phase glaciaria; diz que, com e se 
período. coincidiram civilisaçõe hi Lorica na 
A ia . Não me e panLa que um criLicographo 
(Forte palerma!) con idere a civili ações his
loricas da India e da l\Iédia conLemporanea do 
rl iluvium, que occorreu nos fln do periüdo ler
ciario-começo do plei tocenio (E lá errado)-, 
ju lamente na epocha em que apparecem o 
primeiros signaes inconteslavei do homem nü 
Planeta. Tão me admira islo; elle e lá no eu 
papel de ignorante (E se eu pro~:ar como é na-
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tural, que a ignorancia é de Bomfim ?), disse
rnjnador de insanidades mentaes; o que me es
panta é que não se lhe note nenhum movimento 
de pejo ao fallar destas coisasn. 

Co itado do Invejado f Tanta sandice ! Que 
curto é esse demonio ! Como dá trabalho, como 
é aborrecido lidar com um rapaz tão tapado ! 
Bomfim não sabe nada de sciencia alguma e 
exactamente nas sciencias naturaes é que elle 
é completamente zéro. Tudo aquillo esLá errado. 

Que Lrabalheira, meu amigo ! Estou quasi 
arrependido de ter escripto aquelles artigos, 
porque só a isso devo a obrigação desta nova 
maçada: ensinar , de graça, a quem, nem se
quer, entende o que se lhe ensina ! 

Mas, é o meu fado ! 

* 
Elle não sabe que se distinguem hoje os 

grandes períodos glaciarios, que apparecem in
Lervallados por um milhão, ou mais, de annos, 
dos pequenos periodos glaciarios, cujo cyclo é 
de 21.000, alternados de polo a polo por 10.500 
annos. Os primeiros occorrem quando se dá a 
excentridade maxima da orbita da Terra e ão 
geraes . Os outros se devem principalmente á 
pre,eessão dos equinoxios e á revo lução dos absi
des, que trazem como consequencia a desloca
ção c~o centro de gravidade da Terra, cum· 
prindo não esquecer que nelles inflúe tambem 
consideravelmente a maior ou menor excentri, 
clade orbitaria de nosso planeta. 

Claro é que não me incumbe descrever os 
do~s phenomenos e expYicar-lhes miudamente 
as causas , 
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Cumpre-me apenas ponderar que, ne Le dif
ficil assumplo, um do mais complicado da 
physica L n lrc, me mo depois lo trabalhos 
de Ad hemar e roll, o Bomfim . lá ás céga , 
porque nem cquer dis tingue a dua pecie 
de perioclos a laciarios. 

E' por isso que não ve que, fallando da 
Europa do norle c implicitamente ela sia 
.\mci'ica seplenfrionaes, me referi ao ullimo 
período glaciario alli havido entre o anno 19 
7:SO c 9, 250, anles da éra vulgar que perl nce 
ao numero do pequeno cyclos. 

Ora, ne se meio termo as regiõe." asialica 
e africanas onde e de envolveram a, velha 
civili ações do Egypto, da Cbaldéa, da y
ria, ~le Babylonia e oulra conrrener s e li e
ram 1mmune .. 

Depois de expor a theoria de dhemar, que 
explica bem os pequenos phenom nos glacia
rio~. e a de Croll, a unica rrue explica o rrran
des, posto que ainda algum lanto lacuno a, es
creve Alvefi d ~fagalhães no s u admiravel 
li\To- oua Lei elo . yslema do .\fundo: 

((C m dos e frei lo da prece, ão do equino
-..,;ios é a de egualdade entre as omma da 
ltora do dia e da noite no doi hcmi pherio . 
Segundo affirma ,\dhemar, o hemi rherio bo
real, no eu ullimo período de calor, i to é, 
no 10.500 anno anteriores a 1.2~0, leve 4.464 
horas ele dia e 4.296 horas d noüe em cada 
anno, a-o pa o que o hemi phcrio austral, no 
periodo co rrespo,ndente de arr fecim nlo, Leve 
sómente 4.296 horas de dia Lt. L64 hora de 
noite. Esta de egualdade na sommas da horas 
do dia e da noile, repetida durante o longo pe
ríodo de 10.500 annos, não pódi deixar de affe-
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ctar o caracter das estações tanLo ao norte como 
ao sul da linha equatorial. Emquanto um hemis
pherio, começando a gosar a preponderancia de 
estio, percorre uma série de estações desde as 
mais frias até ás mais quentes, o hemispherio 
opposto, começando a soffrer a preponderancia 
do inverno, entra numa série de estações desde 
as mais quentes ás mais frias. 

ccDesde que num hemispherio se inicia o pe
ríodo ele preponderancia de inverno, ha de ope
rar-se ahi uma reducção incessante ele cal{)I', 
um abaixamento progressivo ele temperatura, 
que ha de produzir uma extensão, cada vez 
maior de gelos, que só atlingirá o seu limite 
ao cabo de 10.500 annos. 

((A coinciclencia, nesLe hemispherio, elo in
verno com o apbelio, exercendo uma acção po
derosa de arrefecimento, ha ele ser uma causa 
de accumulação glaciaria. 

cc To hemispherio opposto e no mesmo perio
do, succede o contrario, porque a progressiva 
elevação da temperatura, por effeito da prepon
derancia do estio deve operar ahi uma reelucçf 
elos gelos accumulaclos no perioclo antecedente. 

((A coincidencia, neste hemispherio, do inYer
no com o perihelio, encurtando-lhe oito dias de 
luz e ele calor, com que são augmcntados os 
verãos, é um factor que deve reduzir a accu
mulação glaciaria. 

((Consequentemente, quando o hemispberio 
boreal passar por um período ele arrefecimenlo, a 
temperatura do bemi pberio austral ele\'ar-se-ha 
sensivelmente; e vice-versa, quando o hemispbe
rio austral atravessar um período de frio: a tem
peratura tornará a elevar-se no bemispherio 
boreal. · 
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«Ü movimento de preces üo dos equinoxios 
é assim a cau a elo phenomeno glaciario que se 
alterna ( prende, Bomfim !) periodicamente nos 
dois hemi pher!los de 10.500 em 10.500 annos. 

«Eis a origem do que denominar mos- PE
QUEI\ O PIIENOMENO GLACIARlO- para O distinguir 
elas grandes inva ões de gelos e elas grandes ca
laslrophes diluvianas, porque os ·nA 'DE PERIO 

uo. r.u\CJAmos (Apl'encle, Bomfim) c diluvianos, 
que teem ficado assignalado na historia da 
terra, e o uliimo na historia ela humanidade 
só se repelem ele milhões em milhõe ele annos. 

«Os cyclo. de variação ela excenlriciclade ela 
orbita terrestre são incomparavelmenl maiores 
que os da precessão, porque e realisam muito. 
C!!clos eles/e ultimo movimento emquan(;o a 
excen tricidade é a mesma. 

ccPor conscquencia, o movimento da precessão 
elos equinoxios ha ele operar-se neces ariamente 
numa das grandes phases astronomicas: ou na
quella em que a orbila lerre tre e approxima 
elo circulo, ou naquella em que a orbita e afasta 
clelle. o primeiro caso a recluc ão ela excen
tricidade, qne produz o re ullaclo ele approxi
mar elo Sol todo o Globo, ha de mitigar ou atte
nuar o. cffei tos da prece são. :-Jo segundo, o 
desenvolvimento ela excentricidade, afa tando 
simultaneamente do Sol ambo os hemispherios, 
ha ele exaggerar os effeilos da prece são . 

ccSc as differcntes estações dos dois hemisphe
rios coincidem successivamente com todo o 
pontos da orbita que a Terra percorre, e por 
con equencia, com toda a distancias do Sol 
conforrne o maior ou menor grá 1 de excentrici
dade orbitaria, conclúe-se que o grande pheno
meno glaciario não se póde atlribuii unica e 
exclusivamente ao movimenLo da prece ão . 
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«A precessão não é nem póde ser o phenome
no aslronomico que explica as revoluções ·do 
Globo. 

«A coincidencia do movimento da precessão 
e da !~evolução dos absides com o desenvolvimen
mento da excentricidade da orbita é a ca,u.sa etti
ciente do GRANDE PHENOMENO GLACIARIO, que Se 
tem repetido e continuará a repetir indefinida
mente no Globo em períodos immensamente dis
lanle•S.ll . 

E' ·evidentemente ao derradeiro grande perio
clo glaciario que se refere embrulh adamente o 
Bornfirn, quando falia em ultimes tempos ter
ciarios e primeira epocha quaternaria, ao passü 
que me reportava eu ao pequeno período gla
ciario de origem polar no hemispherio boreal, 
que foi succedido pelo actual período de calor 
do alludido hemispherio, período de 10.500 an
nos, que começou a declinar em plena edade 
média em 1250, período em que se tem des
envolvido a civilisação européa. 

Dest'arte, temos que de 19.750 antes de 
Christo a 9.250, distendeu-se um peri-odo gla
ciario nas regiões septentrionaes do hemisphe
rio norte, comprehcndendo quasi toda a Eu
ropa, e de 9.250 antes de Christo em deante 
um período de calor que começou a declinar, 
como disse, no anno de 1250 de nossa éra. 

Pelos annos que se vão seguir até 11.750, o 
frio ir•á cresqendo prog'ressivamenl!e naquelle 
hemispherio e diminuindo no hemispheriü do 
sul. Ora, é evidente que no período que pre
cedeu na Europa a sua actual phase de calor, 
não houve alli civilisação alguma, ao passo que 
já e1la florescia no Egypto e nas regiões asiaii
cas do Tigre e do Euphrates. 
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Nem é i lo descoberta minha; é ob ervação 
feita, creio que a primeira vez, por Ad. d'A ier, 
nesla palavra : uQuanclo ugu lo omLe e ta
beleceu que é do sêre vivo que a ociologia 
lira ua , 1 rimeiras raizes, seu continuadores 
e puzeram a explorar com sério cuidado os 

diverso ramos da biologia para e Lab lecer a 
bases da sociologia. Entregues, porém, ele corpo 
e alma ao en inamenlos da biologia e da his
loria, não pod iam desconfiar que um dos faclo
res mais con ideravei ela dynamica ocial Iósse 
a applicação immediata dum grande principio 
da dynamica celeste, de percebido até agorã, 
poslo se ache con ignado em lodos o tralaclo 
ele astronomia desde Hippar h o. Queremos fal
lar ela prece são elos equinoxios, que o geo
log-o con ideram actualmente como a causa 
principal da vo lta periodi a cla's epochas gla
ciariCI!s . 

<< Iumcro as investigaçõe , executada nos 
ullimos annos, para o estudo do homem qua
lernario, demonstraram que existe uma intima 
ligação entre o apparecimcn lo dos phenomeno 
glaciarios e a direcção da correnle humana na 
suas migrações no Planeta, a expansão das 
raças, o urlo de ua actividade. E tabel'ece-se, 
de de então, no evolver das ociedades, uma 
especie de fluxo e refluxo que se manife ta 
por uma o cillação rhylhmica do eixo da civi
lisação. Oulras consequencias, não menos im
portantes para o futuro da humanidade, decor
rem desta lei. 

uE' nella, por exemplo, que se encontra a 
razão dum facto ethnologico inexplicado até 
agora (Toma nola'. Bom[im,). Queremos fallar 
da enorme desproporção ele eclacle que e ob-
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serva entre os povos do occidenle e as raças 
orienlaes. Investigações recentes parecem esta
belecer que os mais antigo vestígios humanos 
as ignalados nas turfeiras ou habitações lacus
tres da Europa, não passam além de 7.000 a 
8.000 annos. Resulta esta cifra da comparação 
de diversas médias fornecidas pelos sítios cujas 
camadas superficiaes encerravam medalhas ro
manas, qne serviram de pontos de apoio clu~o
nologicos. Avaliando em 15 eculos o intervallo 
que nos separa da occupação romana, póde-se 
calcular o tempo necessario para a formação 
da · camadas correspondentes ás epochas de 
pedra polida e de pedra lascada,. e limitar em 
setenta a oitenta seculos a edade do mais antigo 
desses depositas. 

((Ora, bem antes desta data, os paizes situa
dos enlte os valles d!o Ni lo e elo Indo tinham 
sido o centro de tantas eclosões elhnicas, que 
chegaram essas 1~egiões a ser con idcradas como 
o berço lendario da civilisação ... as nações do 
velho oriente fundavam cidades, levantavam 
imperios, (Vae vendo, invejado Bomlim ! ... ) es
creyiam seus anuaes, emquanto nossos antepas
sados europeus não tinham ainda estabelecido 
suas moradas nas ilhotas construídas nos lagos 
ou nos pantanos turfosos)). 

Segue-se uma larga analyse das chronolo
gias ·orienlaes que não urge citar, e conclúe o 
autor, que é um alto espírito, eminentemente 
culto c atilado: ttRetomemos agora nossa interro
gação: porque motivo cerLos povos do Oriente se 
revelaram á historia de 150 eculos a esta parte, 
ao passo que as raças européas ha apenas 70 
ou 80 seculos eram representadas tão sómente 
por Lribu de trogloditas? 
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«E ' á Lh eoria das épochas glaciarias (Toma 
fogo, Bomflm !) que e Lem, crêmo nó , de 
pedir a razão d se de vio . Privado ele altas 
montanhas e Locando por sua · tremiclade meri
dional no tropico ele Cancer, o Egyp Lo e teve 
sempre ao abrigo elo phenomeno glaciarios 
(0 autor e refere aos da · gun la e pecie, tão 
pro fi cien temen1 e cl is ling11ido por J\Jyes de Ma
~;n l hà l'~). Póde-c;e dizer o mesmo das vas ta pla
niric qn deco lam o sul da _Lia dc~ de as costa 
rlo ~lediterraneo a lé á da China . 

«O ilwerso se dá na Europa . iluacla longe 
do tropico e confinando com os mare bo
reae~ , ella é, pócle-se dizer. a terra ela ica dos 
periodo de fr io. O va to manto de neve que 
cobre então a maior parte (T,oma no ta, Bomfim !) 
de sua superjicie- faz parar o desenvolvimento 
de nossa especie. E só é, com effeilo, após o 
recúo dos grande gelos, que se encon tram nos 
lagos, nas cavernas e na Lurfeira , os primei
ros vesligios das populaçõe prehi Loricas. 

«Na épochas anteriore encontram- e alg tms 
fragmento d 'os os humano e e e res to vão-se 
tornando cada vez mais raros á medida que 
no. approximamo da ba e do L rrenos qua
lernariosll. 

O nos. o illustre dr. l\Ianoel - o Invejado, 
especie de D. Sebas tião - o Encobel'io , ousou 
di zer que eu, com o proclamar e as verdades, 
eslava no meu papel de ignorante e dissemina
dor ele insanidades m.entae.s ... 

Pobre do Invejado ! Que rapaz es tupido ! 
Se eu, repelindo verdades pois que não 

exi te uma ó propo ição no meu e criptos 
que não seja o resultado de acurado e tudo, 
sou um disseminador ele insanidades menlaes, 
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que ficará sendo o Invejado do Bont!im, que 
tem vivido a dizer tolices, erros e disparates? 

Larga essa hisLoria de lettras, l\Ianoel; toma 
meu conselho: não tens embocadura para isso. 
Larga, larga e vae por ahi a receiLar drogas e 
purgantes. 

Mesmo nisso não farás boa figura, por que 
és pouco intelligenle; mas, em fim, é onde, ape
zar de tudo, poderás ficar. Mas toma cuidado 
que te não entrem a invejar ... 

E' onde está todo o perigo; se te entrarem 
a ter inveja, ficarás perdido; ficarás sem clínica. 

Tão ha nada como a inveja para perturbar 
os Bomfins. Causas profundas devem existir 
para isso. 

ão poderei esmiuçai-as, porque não devo 
abuzar do gasalhado que me dão os Annaes. 

A's carreiras, pois, devo passar sobre as 
insinuaçõeEl do Bomfim, além ela tal elos perío
dos glaciarios, que ficou desfeita: a alludida 
inveja, o meu lusitanismo, o desconceioto do pu
blico letlrado do Rio, o apreço doS' sub-medio
cres do interior. 

Com franqueza e sem a mais leve sombra 
ele zanga, pois que estou a escrever estas linhas 
na mais perfeita calma, não sei porque é que 
o nosso manso Bomfim deu em se suppôr in
vejado. 

· Pela estirpe, pela geração, pela fidalguia da· 
orig·em? Creio que não, e elle deve, provavel
mente, saber o motivo. 

Pela fmiuna? Tamben1 não; porque o en
genho, hoje de fogo morto, de nome Bomfim, 
que demora entre Aracajú e o Patrimonio, nunca 
prestou para nada, desde os tewpos dos paes 
do nosso querido esculapio . E' de pesiSimas 
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terras pedrego as, onde ó brota com fartura 
o malvado capim espéta ... e a ar ore chamada 
pimenta. Abundam nella a ca cav is e puca
çús- e preiladas pelos. caracará . 

Pela posição política ? Creio que não, a de · 
peito da protccção do podero o cl'an que dispu
nha até pouco tempo do Instituto Profis ional. 

Pelo valm cientifico e litt rario ? .Menos ain
da; porque o joven Mano l Invejado é muito 
curlo de intclligencia, tanto que, mau grado 
vinte anno de e tudo , ainda diz- prohibir de 
não Jazer e a quatrocentos annos que e des
cobriu o Brasil. Coitado ! ocega a natureza, 
Bom fim; acalma-te e deixa-te ele hi to ria de 
invejas ... 

Aeu novo c ferrenho lu ilanismo. 
As im chama elle o desejar que as colonias 

allcmás do sul do Brasil ejam a_ imilaelas á 
nossas populações pelo uso ela lingua portu
g;ueza ! Vae sem commentarios. 

O merecer eu apenas alguma consideração 
dos sub-medíocres dn interior ... 

E te illu tre invejado ainda vive na tonta 
illu á o ele que o Rio ele Janeiro é um grande 
centro de cultura, alguma coi a como a antiga 
Athcnas, a velha Roma e a moderna Paris, 
Berlim, Londre e Vienna. 

inda pen a que as portentosas notabilida
de da litteratura carióca ão conhecidas alli 
do Pão de A sucar para fóra. 

Ainda pen a que. o lettrados da porta do 
Garnier são de massa diver a daquella de que 
são feitos o de S. Paulo, Recife, Bahia, Bello 
Hori onte, Porto Alegre, Ouro Preto, Belém, 
S. Luiz, Campina , Curytiba, etc., etc ... 

Ainda não pôde comprehender que a mo-
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cidade brasileira intelligente é a mesma· por -
Loda a parle e o animal litterario tem os mes
mos predicados em todas as zonas do paiz. 

Que moço curto ! 
Finalmente, o portentoso alvo das invejas 

assevera que sou desconsiderado pelo publico 
leltrado fluminense ... 

Neste ponto, poderia limitar-me a retrucar 
que não está por emquanlo perJeitamenle de
monstrado se é certo publico lelLrado que me 
aborrece. ou eu que o aborreço, a elle. -l\Ias 
não precisa, nem convém tomar e se caminho. 

Farei oulra consideração, em honra a meu 
tempo e ao meu paiz. 

I-louve no Recife uma velha famosa chamada 
Joaquina-Homem, (Não confundir com a Luiza
Homem, de Domingos 01ympio), que chegou a 
juntar avultada fortuna. Morava á rua da Impe
ratriz. Uma vez, foi passar um domingo no bello 
arrabaldc ela Magclalena. Os ladrões aproveita
ram-lhe a ausencia; arrombaram-lhe a casa e 
fizeram-lhe um aque em regra. 

Quando Joaquina-Homem soube do occor
rido, perguntou a quem lhe tinha levado a no
ti-cia: [6mm ao meu ora&wio ? 

1 -ão; foi a resposta. ((Então não estou r·ou
badn In- retrucou a velha. 

Diz o ~lanoel das Invejas que os leUrados 
brasileiros me repellem . Vá que seja. 

Quaes são elles ? 
Enlre os morlos, meus conhecidos, Tobias 

Barreto, Franklin Tavora, Celso de Magalhães, 
.José do Patrocínio, Theophilo Dias, Ferreira de 
Araujo, França Junior, Victoriano Palhares, 
Urbano Duarte, Raul Pompéa e outros e outros, 
de quem recebi innumeras provas de conside-
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raçfro, escriptas ou orae , estão no numero ? 
Não! 

Dentre o vivos Rio Branco, Ruy Barbo a, 
Joaquim Nabuco, Raymundo Correia, Luiz 
~ruraL Alberto de Oliveira, Graça Aranha, 
Fausto Cardoso, Affonso Celso, Magalhães de 
Azeredo, Arthur e Aluisio AzeYedo, Domicio da 
Gama, Lopes TroV'ãiO, Oliveira Lima, Mucio 
Tei ·e ira, Emilio de l\Ienezes, Sousa Bandeira, 
Rodrigo Oct.avio, Samuel de OliYeira Domin
gos Ol~rmpio, l\Iello 1\Iorae. Filho, Libera lo Bi t
tenconrt, Lniz Piza, A.rthur Guimarães, ugusto 
Franco, Arthur O.rlando, Clovis Bevilaqua, Phae
lanle da Camara, Alfredo de Carvalho, Medeiros 
e lbuquerque, Araripe Junior, 1\farlinho Garcez, 
Rodrigues Peixoto, Co lho Netto, Olayo Bilac, 

ssis Brasil, Justiniano de l\Tello e outros e 
outros, que não cito para não [azer uma carta 
de nomes, de quem tenho recebido inequívocas 
provas de apreço, escriplas ou oraes, estão no 
numero? Não ! Então, não estou roubado ! 

Onde, pois, o ingrato do rapaz foi buscar 
essa excellente pilheria de que os let lrados me 
repellem ? Você- como toda a gente- póde 
medir mais esta facecia do parasitismo do j Ja
noel pela obrigação que ella me im] oz ele de
clinar nomes em meu favor. P eço ao meu car o 
amigo que o console, a vêr se, menos ingrato, 
se menos malcriado, o rapaz recebe melhor 
ser J necessidade de castigo, as llções de que 
lanlo precisa ... 

Seu, etc. 

\906. 



XVI 

PINHEIRO CIUGAS 
(C<lnferencla reallsada no Theatro Recreio Dramatlco, do Rio de 

Janeiro, a 5 de Setembro de 1904) 

Minhas senhoras, 
Meus senhores, 

Esla é a ditosa patria minha amada ... disse 
o mais nacionalista, podera accrescentar- o 
mais jacobino de todos os poetas. E para m,os
trar-vos que foi o mais nacionalista de todo os 
poetas, basta que vos lembre o LiLulo do seu 
poema. 

Os ouLros grandes epic-os escolheram geral
mente assumptos remonLados, di Lantes, alheios 
ao genio e ás acções dos respectivos povos ou 
que lhes pertenciam por laços secundarias: a 
cólera de um heróe e a quéda duma cidade
a Illiacla, as peregrinações dum guerreiro- a 
Odysséa, a theoJ.ogia duma epoca- a Divina 
Comedia, e, assim, sempre alguma causa de 
longinq uo e de transcendente á vida popular, 
como a Eneida, o Paraiso Perdido, a Jerusalem. 
Liberlaclc~. o Fausto ... todos, todos os grandes 
poela. assim procederam. 

Camões- não; vae certeiro ao seu alvo e 
avisa, por assim dizer de ante mão, qu~ nin-
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g ue111 se illuda: é dos Lusiadas que fa lla, dos 
Portuguezes que sonha e canta; é do l'eino [orle, 
do ninho seu palerno, do barões assignalados, 
do poder mais [orle que se alevanla da Lusitania, 
para a ombro do mundo, emfim da clilosa pa
tria sua amada ... 

Dir-se-hia que todo o poema é uma glosa 
a este verso ; é um commentario de luz e ouro, 
cantante e sonoroso, a este mole perpétuo : a 
glori fi cação de Portugal. E não vos lembro, 
meus enhores, e sa singularidade do maim 
epíco dentre o modernos, por imples deva
neio li1lcrario; é uma notação cri ti c a que faço. 
Não poderia e r por outra fórma: o poema ty
pico, a expressão mais eminente do genio do 
povo portuguez nos domínios da poesia bnha 
de ser forçosamente uma affirmação de auto
nomia política, a que a arLe dava apenas o pres
tigio de sua fórma, a magia de seus encantos . 
E' que Portugal é um filho da vontade, um pro
duelo da energia conscien temente de pertada 
dum grupo humano ; e, por is. o, toda manifes
tação superior el e seu sentir, ante e acima de 
tudo, a. sume aquella altitude c cxpelle aquellas 
reverb erações . 

Dá-se com os povos, no ponto de vista de 
sua origem e de tino, o mesmo que se dá com 
certos indivíduos : dentre este uns tiveram ape
nas o traba lho de nascer, outros ó o ele casar, 
e, descl ahi, ficaram de velas desfralcladas na 
clirecção do futuro: ven tos galernos e viagem 
próspera . 

D'eguaes facilidades foi cercado o berço de 
mui la , ela mó r parte das nações: umas em 
grandes ilha isoladas, dando-se ao luxo da pro
teccão direcla e incondicional do mar· outras 
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em península , defendida pelo me mo pbde
roso alliado e por qua i inaccessiveis monta
nhas, auxiliar, ás vezes, ainda mais prestimoso; 
estas mettidas em largos continentes c atalaia
das a um lado e outro por vastos oceano ; aquel
las ao mesmo tempo por montanhas e mares, 
arranjados por tal arte, que mais pareceria cousa 
feita propositalmente do que a simples dispo-
ição de phenomenos naturaes. 

Portugal não lhe coube em orle nenhuma 
destas regalias: nada de montanhas intransita
veis, de maref' interpostos, de enormes rios se
paradores; nada de fronteiras naturaes ... 

Se tem a frente e os pés livres em face do 
irrequieto oceano, tem o dorso e a cabeça en
costados na ainda mais irrequieta e petulante 
Hespanha: não é um favorito da na Lureza; é um 
filho do seu proprio esiorço, é uma affirmação 
do querer individual e collectivo; porque, neste 
ponto, não existem alli diver ões antagonicas 
entre a mas a e os grande espíritos. 

Portu~al na historia e na polilica europêa 
é uma como representação da vontade scho
penhaueriana, o poder creador e organisador da 
vida, a faculdade maítresse do existir. 

Camões, uma das culminaçõe geniaes desse 
querer, tinha por instincto a inluiçãü niti.da do 
destino de seu povo e da disciplina a que elle 
havia de obedecer para viver. 

E' por isso que o poeta, o soberano poeta 
exigia até do rei que fôsse fórle para não gazer 
fraca a [órte gente; e dos grandes homens que 
Iôssem portuguezes nos feitos e tambem na leal
dade!. .. 

E' por isso que se poderia affirmar que, pra
ticamente. Portugal tem resolvido a famosa ques-
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tão, d.cbalida entre ociologos, de saber quem 
mai influe na vida da colleclividad humana, 
se o individuo, -se a sociedade. Dá-se a olá, 
meus senhore , uma perfeita penetração: o ho
mem é porluguez acima ele tudo; a ociedade, 
a despeilo de apparencias enganadora em con
trario, préza, venera, adora seu grandes es-
pirito . . 

E a fe la presente é di o uma prova: é a 
glorificação ele Pinheiro Chaga , um dos ho
mens mais illuslres ela errunda m Lael elo se
culo XIX em Portugal, um dos chefe e piri
luae daqu lle povo nes e período. E' delle que 
venho dizer e fal-o-hei em poucas palavra . 

Ha cerla difficuldade em o e~ Ludar: é o mai 
completo typo de polygrapbo que c poderia 
imaginar, dando-se áquelle qualifica ti v o o seu 
verdadeiro sentido, o do escripto I' [ L L e se r e ela 
e exhihe nos mais variados e de. nconlrados 
genero , não como erroneamente pensam al
guns, o do e criptor que, com um só criterio e 
melhodo, estuda variados ct peclos das cousa 
humana . 

De l'arlc foi polygrapho haga. numa pro
ducção febril, incessante, miraculo a, phanla -
tica, mulliplicando uns sobre outro , - po ias, 
dramas, comedias, cont-os, folhelin , ·hronicas, 
arlig·os ele fundo, romances, cliscur os, critica , 
biograph ia , traducções, livros diclaclicos, livros 
de historia polil.ica, de historia li.Lteraria ... e não 
o foi Jlippolyto Taine, analy ando sob o seu 
melhodo critico, a litteratura ingleza, ou a re
\'olução franceza, ou a pintura flam nga, ou a 
arte ilaliana, ou a architectura grega, ou o ge
nio de Tito Livio, ou o de Balzac, ou o de La
font aine, ou a philosophia de luart .\Iill, ou o . 

lR 
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romance de Thakeray, ou a HisLoria de C3{lrlyle, 
ou as paisagens dos Pyrenéos, ou as da Italia, 
ou, no mais solido de seus livros- a InteUi
aencia elo homem . 

Aqui, sob a apparente multiplicidade, ha uma 
unidade superior, fornecida pelo meLhoclo e pela 
philosophia: é ·a .critica, e só ella, enfrentando 
os assumptos mais variados e complexos; alli 
existe de facto, a multiplicidade, a variedade 
dos generos, a heterogeneidade das especies, 
além da confusão quasi inextricavel dos assum
ptos; e a só unidade existente é a unidade pro
veniente ela vida que em tudo insuff1a a imagi
nação potentissima do escriptor. 

Mas esta unidade, filha da imaginação e ela 
vida, vale muiLo, vale tudo; porque é um acto 
de creação, ingenuo, espontaneo, simples, in
tegro, como os que são obra ela propria creação 
natural. Em cada uma das espheras trilhadas 
pelo espírito irrequieto de Pinheiro Chagas
já alguns tiveram bastante vista para o notar
fez elle tanto, produziu com tanta abunclancia 
e Lalento que poderia dar fama a outros tantos 
indivíduos. Que pr·edomina, porém, nelle? O 
dramaturgo, o comedio.grapho, o romancista, o 
orador, o poeta, o jornalista, o critico, o histo
riador, o político, o traducto,r, o folhetinista? 
E' inutil indagar ... 

Seria a tarefa duma critica simploria, ele
mentar, amiga de fórmulas estereotypas, sem
pre prestes a desorientar-se, quando se lhe de
para a vida mesma, na sua incalculavel exube-

, rancia, na sua vertiginosa multiplicidade, na sua 
empolgante confusão. Não o farei eu, pedindo 
vénia para trilhar outro caminho. 

Praz-me vêr o homem nas relações com o 
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seu f\OVO c com o eu Lempo, ua gente e seu 
periodo hi Lorico. 

I Lo se rne anLolba mai. dig-no do individuo 
e mai rncriLorio para a nação . 

Pinh iro baga , na harmoniosa variedade 
de s ua obra, na abundancia lranslucida de . u 
es lylo, na limpida fulguração de . ua imagina
tiva, no cal,or allrahenle de ua loquencia, é 
hem um homem repre enLaLivo da genLe porLu
gueza na ultima. décadas do eculo XIX. 

E' por onde deve ser encarado, c, infeliz
mente, 6 poderei fazel-o em traço apagada
men te largos e inde i os. 

Falta-me o tempo e mais que tudo a compc
lencia. 

Exislr, meus . enhores, a caraclerisação. já 
hoje por assim dizer, elas ica, do povo porlu
guez, por loda a gente rcp lida , que vae pas
san do como artigo de fé. 

E' a qu c. Lá para . er lida em Oliveira .\Iar
lins, em Theophilo Braga, e lanlos e lanlo 
outros ... 

E con isle em affirmar ser a nola fundamen
tal, basica, irreduclivel do caracter, da indole 
do povo porlug uez- a melancholia, a tri Leza 
ingenita, incoercível, que se traduz, por um lado 
no cspirilo irrecruicto e aven tureiro, que se atira 
á navegação como de afogo, c chega até a 
emprehendcl-a, sem alvo e em de tino, aLraz 
de Ilhas en caniladas, de miragcn fabulosas, 
qual a de . Brendão, e de myLhos, como o de 
P1·éslP João. e por oulro lado, se va a nun mes
sianismos dolente e e perançadamenLe promis
sores, cuja fórmula mais vulgar é o fama o se
bastianismo ... 

LiHe-mc Deus, meu senhores, livre-me · 
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Deus da pretensão de querer emendar o fJensar 
e o sentir daquelles afamados escrip1ores a res
peito de seu povo. 

Elles que o dizem é porque o sabem . .. filas, 
com todo o respeito, peço licença para discor
dar e dissentir por modo completamente di
verso, senão de todo opposto . 

Filho de portuguezes, lendo vivido e1 Ire 
portuguezes, havendo Lambem viajado terras 
portuguezas, desejo apenas dar minha impres
são pessoal. 

A famo sa e falsi sima característica do ge
nio ela nacionalidade de Camões, de Albuquer
que e do Gama não passa da repetição das phan
tasias romanticas postas em voga por Ernesto 
Renan no seu, Lão brilhante quão inconsistente, 
rnsaio intitulado- La Poêsie des Races Celti
ques. As mirabolantes miragens ele merencorias. 
magoadas, dolentes, inconsolaveis tristezas ccl
ticas, ha muilo desfeitas pelos estudos sevéros 
de Gaspar Zeuss, ·d'Arbois de Juhaimille, 1lom
msen, nos dominios da linguistica. da ethnolo
gia e da historia e pelos de Edmundo Demolins 
nos da sciencia social, são tudo quanto existe 
de mais inexacto como retrato dos genuínos 
celtas, guerreiros e falladores, bulhentos c di
vertidos, todos amanLeticos de pilheria e de fa
çanhas de valentia. As duas notas de- Espril 
et GloiT·e não são as mais proprias para expres
sar a melancholia irrefreavel. Haveis de convir. 

A novella ethnographica de Renan aos pro
prios celtas decadentes e degenerados ela Bre
tanha franceza só com as maiores reducções se 
poderia applicar. A gente portugueza, vasa da 
noutros moldes, e feita de outros metaes é 4ue 
nada Lem a vêr com ella. 
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O:j) motivos com que a e coram em Portu
gal, difficilmente encontrariam outro mais fra
geis, mais improficuos, mai in ub istenle . 

São outras lanlas historietas para adorme
cer creança . 

A t1·is le:a negm, em Portugal, como nota 
caraclerisaüora elo povo, orno nota lonica da 
indole ela gente ! 

E' mistér Ler esquecido clepre sa o que são 
as [eiras, as 1 oman·as, as janeiras em lodo reino: 
haver deixado apagarem- e da memoria o ton 
fe livos do trabalho, da sachas, das des[o lha
clas ... a dansas, as cantigas, o [ado em umma. 

As navegações sem alvo, e sem destino, alraz 
de ilhas encantadas e elo mytho cvo Preste 
João! ... 

Como a apparencias illudem ! 
Como as preoccupaçõe. ce llisantes são en

ganadoras! 
Um olhar lançado para a realidade hislorica 

assi. te, como por encanto, ao desmoronar de 
tão frageis phanta ias. As grande empresas 
tentada pelos portuguezes nos clominio elo 
oceano nas ultimas décadas do seculo XV, e 
na primeira metade do seculo XVI ão o pbe
nomeno economico h i lorico mai .. impl s, mais 
nalural, mais logico, mais prático, que ao mais 
exigen te crilico se poderia deparar na Yida de 
qnaesq uer povos. 

Eram a consequencia ele toda a phase ante
rior, que parece andar assaz esquecida pelos 
moderno" fazedores da psycbologia popular 
porlugueza. 

Durante lodo o seculo XIV e no correr de 
todo o XV o commercio principal europeu era 
o commercio do Levante, feiLo pelas marinhas 
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das republica italianas, nomeadamente Vcmeza, 
na bacia do 1edilerraneo. 

Dalli se espalhava, por varia via , pelo 
mercado da Europa. 

ma des a via . des e caminho , o mai 
notavel de todos, era o poüo de Lisbôa, estua 
rio seguro e encantador , nalLlral in terposto das 
gentes ribeirinhas do Mediterraneo para o ma
res do orle do Con tinente. 

Todo inlercambio da cidades do ul com 
O" mercados do llantico. da ~lancha, do :\ [ar 
do Norte, do Baltico, ou demanda se a França, 
on a Inglaterra, ou Flandres, ou a Allemanha, 
ou a Dinamarca, ou as Ci dades Hanseaticas, 
passava pela famosa melropole elo Tejo . Du
nmte Lodo Tresentos e todo Ouatrocento·s
Lisboa foi um a8,'Sombro o cen tro mercantil, 
onde grego , egypcios, veneziano , genoveze . 
biscainho , catalães, italianos de todas as zonas 
flamengos- cntregaYam-se ao comm rcio da 
drogas do Orien te, dos arlefaclos do Levante e 
elos producLos do paiz. O vinhos por tnguezcs 
jú então circulavam por toda a Europa. 

Os filhos da terra. em cH ja ve ias giravam 
fortes e abundantes gôlla_ elo sangue phenicio 
c carthaginez, fôram desdr então altrahido para 
o commercio maritimo c para a.· vantagens da 
navegação, além dos lucrativo" negocias ter
restres, largamente por ellcs tambem manipu
lados, como bons cliscipulos ele judeus e arabes 
que eram. 

Ora em ludo isto póde haver um pouco de 
quanto se queira imag·inar, menos a decantada 
melancholia dolorosa do Celt as de Renan ... 

Estavam as causas neste pé, neste pratico 
ponto ele vista, quando os Turcos trancaram 
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a P•')rla do Oriente fecharam a entradas e 
. ahida , apoderando-se de Con lanlinopla, da 
Grccia, da :\Iacedonia, da ia anterior de bôa 
parl e da Arabia, do Egyplo e do norlc d' frica. 
Rolou por lerra o poderio de Veneza, de Ge
no,·a. da Rcpublica do i\I dilcrraneo. Li boa, 
scn ·atamenlc, pralicamcnle, juclicio am nle e 
preparou para recolher la manha herança: o 
comm rcio dir elo com o Oriente. Fechado 
pelo noyo c barbaro dominadore~ o caminho 
!erre. Ire. o la .. ·i o o lraelicional, o onhecido, 
o balido, o monarcha porlugucze do lempo 
como bons c. ladi la , D. \ff n o V e D. João li 
principalmcnlc procuraram outra r6la e 6 
dua. c lhes anlolhavam: a lo oceano, contor
nando a i\frica, c a da ELhiopia. E por que a 
E lhiopia cnhorc~ ? por uma lupla razão po
dero~issima: era, naquella direcção a Lerra livre 
do domínio ollomano e era g nle chri~ lã de ele 
o IV cu lo, lal qual hoje! ... 

Eis o molÍ\'O da embaixada nviada ao 0;e
gu cL\by. ·inia, COê\'O d D. João n. E a i lo 
se chama correr alraz do mylho do Prc. lc João, 
desf1gurando. em vantagem e em bell eza , pa
aina mal comprehendida elo chroni la ! ... -
E á navegação pelo Allantico, a ircumnavega
ção cl 't\fr:ica, inicio da phasc moderna na vida 
economica e social da humanidade, se deno
mina o an lar _em ele tino, nem alvo á ala de 
ilha. encanlada , 6 porque c a deliqu cen le 
interpretação da hi loria encontra frag -is po nlos 
ele apoio na philo. ophia e na crilica . uperfi
cia lis. ima do aulor ela l' ida ele Jesu . porque 
algum chroni La imbuído de leituras ela lillera
lur·a de ordel da epoca do Quinhentos e de li 
vros de cauallaria, ainda m moda em plena 



Rena cença, e de enfastia e pilhel'icarruente, 
fallando em .. Bl'endão... ão, e evidentemente, 
senhore8. lheoria edificada. na areia : esfare
lam-se ntre o dedos. 

Quanto ao Seba lianismo, devaneio emiti
sanle ligado ao celticismo da m lancholias in
loleravei. e ela viagens á ilha encantadas, 
alraz do S . Graal e do S. Brenclão eu o julgo 
ainda mais improprio para definir o genio ela 
valorosa naçãQ portugu za entre a demai na
(õcs elo m uncl o. ~ ão. não · po sivel, não o 
d Ye :-er pelo menos, que e tomem o augurio 
ele um apaleiro mentecapto d Tranco o a 
vi ·agens dum hy terico CQmo Frei Gil de ania
l'em. a. phanta magoria doentia do Padre n
tonio Vi ira, evidentemente de equilibrado na-
qu lla phase, que e tom m Lae ymploma 
morhiclo · por uma elas xpie õ mais authen
lica , mai genuínas, mais ad quada , mai emi
nente do caracter e do genio portuguez. 

Por mai que os Je. uila forja em Q mylo 
c o enfei la. sem, para eu u. o e conveniencias, 
sempre me pareceu u peito aceilal-o como 
cxpoenle p y hologico do compatriotas de Pom
bal. 

, üo, nada disto, enhore ! 
O Ycnladeiro interior da alma porlugueza, 

.;;e póde ser indicado numa fórmula, parece-me 
~e r csla: a alegria disCI'ela , contida, esponlanea, 
insinuante e communicaliua, - sim, mas calma 
e pondetacla; a intelligencia lucid'a, discursiva. 
melhoclica; a aclividade setena, tegrada, o que 
tuc~o póde set expre saclo nas palavras- equi
liútio das [orças do e pirito e do caracter. 

:'-I a da da melancholias cruei , como as do 
Slavos do . I o r te : nem da expansões ruidosas, 
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hila1\iante , da fanfarronada de ri os, como 
as do Ga cão, do Sevilhano, elo Napolitano . -

Nada da nebulo idades e pirituae . dessa 
especic de floresta escura do pensamento, de es 
e. conder ij·os profundos c in ondaveis, que tem 
cab ido por v zes. em vOrlc, aos Germanos e 
Hindú s. 

Nada das acliviclades tumultuarias, irrcfrea
vei , impu] ivas elo Ya nlíee . 

Equi líbrio, equilíbrio, senliore , da energias 
do cercbro c do coração, da intelligcncia c do 
caracter: alguma co usa que lembra o Provençal. 

Tudo mai me parece muito bonito, porém 
muito fa lso. 

As provas? a provas? 
São Lauta , que into difflculda le apenas na 

e colha, c pena tenho de não as poder desenvol
ver, pela impropriedade da occa ião. 

Indicai-as-hei- em fórma ynLbetica. O cli
ma do paiz o a pecto da natureza que, lem
brando, aqui e alh, a melhores zonas da Italia 
e elo ul da França, o ilio mai encantadores 
da Hespanha e da Grecia, ó pelo mais com
pleto ah ur.do poderia crear um povo de tris tes 
c merenconos. 

A indu Lria campe Lre predominanie da im
pies e Iacil cueillelle- de vinha , fruclos varia 
díss imos e produclos congcnere , partilha das 
gen tes afortun adas elo Meio-Dia, que é uma 
fonte constante de bom humor e suave ex
pansõe . 

O e pectaculo interessante do povo no seu 
trabalho, na mondas. nas sacha , na vindi
ma , nas desfolhadas ... 

O especlaculo, ainda mai curioso, e ullra
piltoresco das populaçõe ruraes no mercados, 
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nas feiras, e, acima de Ludo, nas romarias,o que 
nada sei que lhe possa comparar senão o que 
li em Gregorovius em seus Passeios pela Italia. 

As poesias e contos populares, onde tudo é 
commedido, doce, gracioso, meigo, sem mons
truosidades, sem tumulluarias aventuras, sem 
desgarrados rabelairismos, sem nojosas baude
lairisses, sem loucuras terrificantes, sem des
equilibrios eslapafurdios. 

As dansas, sempre galantes e vislosas, sem 
as extravagancias do Oriente, sem as licencio
sidades gaulezas, sem as grosserias das gentes 
inferiores. 

Os trajos das mulheres campezinas, princi
palmente no N orle, que são uma amostra de 
finura e bom gosto. 

O lyrismo dos grandes poetas, límpido e 
claro como as manhãs estivaes, dukeroso e té
pido como as noutes estrelladas dos céos me
ridionaes. 

A arte predominante na eslhetica do povo -
a arcbileclura -, que é toda ordem e harmonia, 
e a quasi ausencia da musica dolorosa e empol
gante, ao gosto germanico, que é a verdadeira 
arte dos tristes e melancholicos. 

As aptidões praticas do povo para o com
mercio, a naV\egação, a leve agricultura, as 
pouco complicadas industrias, sem descambar 
nunca na obsessão materialista dum mercanti
lismo infrene ou ignobil. 

As qualidades tbeoricas de seu espírito, sem
pre placidas, moderadas, quacs se revelam nas 
suas producçôes jurídicas, historicas, polilicas, 
scientificas, criticas, philosophicas, especial
mente estas ultimas, sempre muito parcas, e das 
quaes andou constantemente ausente a transcen-
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den~;:tl metaphy ica desarticulada c imponde
ravel. 

Finalmente, o eu grande homen , o 
!'eu.:: typos repre entati\'o em todo. o tempos. 
quer o_ heroes da acção, qu r o da idéa: um 
D. João II, um Bartholomeu Dia , till1 Vasco 
ela Gama, um Camõe , nm Albu querque, um 
Pombal, um Garrett, um ll erculano ... Difficil
menle c enconLrariam cspit itos e caracteres 
mai_ organico e mais harmonicos. lodo. elle_ 
do tados do que e poderia chamar a ela. ticidade 
pla tica do temperamento superi ormente ro
busto . 

Q1tão distanLe e tamo da apaoada e vil tr·is
Le:a de que falia o incomparav l poeta: qu ão 
di !ante._ da uiagens sem de tino. do sebastia
nismos doentio ! 

po to que nem um 6 dos oito porlugue
ze. citado. daria um passo sequer em bttsca de 
S. Brendão I 

Ora, pois, senhores, e este é o ponto a que 
desejava arribar, Pinheiro Chaga,, om lo ela a 
. ua cyclopica pmducção é tLm retrato de seu 
poyo: nada se nota nelle ele irr g ular, de enor
me. dr desequilihraclo, de monstruoso. 

!\ regiüo por .:;eu e pirito percorrida é ex
tensa, é Ya la; ma é i enta de de.·pcnh adeiros, 
de precipícios de aby mo·: é como as úri
dnnfec:; paisagens de sua lena, com s uas vriga-. 
floridas, uas encostas relvo. as, c:;eus rio. pit
lorescos: con tém campinas suavemente ondu
lada , ma não encerra ele crtos arenosos e re
sequido~: conta montanha~, ma· e~ta não de -
afiam as nuvens em alliluclc ameaçadoras. 
Tudo em ua obra é Yivo, an;mado, exuberan te, 
ás vezes, ele seiva; mas luclo é rhythmado, me-
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dido, normali ado, por um bom .::en o qur. e 
não de mente nunca, por essa clareza de idéa , 
essa facilidade de fórma, essa lransparencia de 
e ly lo, que são o apanagio dos espirilos sadios. 

Para bem comprehendêl-o não basta pôl-o 
em seu Jogar, em seu paiz; mi. lér se faz cal
local-o lambem em seu tempo: as q ualro ulti
mas Meadas do seculo XIX. 

Quando Pinheiro Chagas appareceu, já o 
romanli~mo porlugucz linha produzido suas me
lhore · obras. 

Já o triumviralo incomparavel de GarreU, 
Ca tilho e Herculano- havia perluslrado os do
mínios da poesia, do conto, do romance, do 
drama, da h i::- to ria, da eloquencia, c colhido 
algumas ela flôres mais vivazes e perfumadas 
da intelligencia nacional em lodo os tempo . 
GarreU já havia até desappareciclo da arena, 
e os seu dois companheiros cançados, sopesa
vam ainda os montantes, mas sentiam que iam 
sendo horas de recolherem ás lendas. 

eus quatro successores mai immedialos e 
mais Yultuo o - Hende Leal, Rebello ela Silva. 
Latino e Camillo- tinham já dado loda a me
clida de seu valor, no prolongamento das mes
mas lendencias, no encalco dos me_mos ideaes. 

\.cruillo que linha sido valido e progre siYo 
em 1832 já não podia satisfazer, trinta annos 
após, em 1802: a Yelha escola tinha sido co
berta por uma camada de folhas seccas, cabidas 
das mãos elos epigonos. 

Era urgente, era indispensavel reagir, e a 
reaccão veiu 

Tumultuaria, indisciplinada, irreverente, por
que era um leYante de moços, porém fecunda 
em resultados. 
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Tres pares de revolucionarias deram o as
sal! á velha cidadella romantica por varios 
lados, mais ou menos simullaneamenle, ou com 
pequeno. in! erva llos: Anthero de Quenlal e 
Guerra Junquciro, Theophilo Braga e Oliveira 
\1 ar Iins, RamaH1o Ortigão e Eça ele Queiroz
revolveram a poesia, o romance, a critica a 
historia, as questões políticas - sociaes . 

Em tudo o progresso foi real e innegavel, 
nomeadamen te na poesia, no romance e na cri
tica social. 

Na bistoria, apesar ele certa elanca macabra 
por conta das origen da populações da penín
sula, verdadeira orgia de duendes, na qual de
ram a palma, ora ao Troglodilas primitivo , 
ora aos Iberos, ora ao Ligures, ora aos Phe
nicios, já aos Celtas, já aos Carlhaginezes, já 
aos Romanos, já aos Godos, ás vezes aos A:ra
bes e não raro aos Berberes ... na hisloria, a 
despeito dessa vertigem mirabulan te e fa llaz, 
não deram um passo seguro c sério, além de 
Herculano, em que pé e a cer la critica pra
guenta que tomou a si a funcção de o injmiar. 
na impossibilidade ele o corrigir ... 

O mesmo é hcüo affirmar do drama garret
tiano que ainda spera os continuadore d'egual 
gemo. 

E reparae, ·enbores: entre os reprcsenlanles 
das velhas doutrinas c o, portadores dos novos 
modos de vêr, ergueram-se Lrcs vulto menos 
brilhantes, talvez: mais sympalhicos, por certo: 
.To5.o ele Deus, Thomaz Ribeiro, Pinheiro Cha
gas, formando o élo que prende uns aos oulros, 
a transição, o laço ele ouro, que liga o Portu
gal romanti.co ao Portugal realista, naturalista, 
syrnholisla dos ultimos tempos ... 
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Con tiluem em meio do firmamento d9 se
culo XIX, na lerra de Cam ões, uma espede de 
eslrclla tripla, clara, visivel, aos olhos dos que 
sabem amar todas as glorias puras. 

A's vistas desses desvendam-se elles mais 
modestos do que alguns outros, porém mai es
taYeis, mais seguros, de um brilho mai doce, 
mais saudosamente insinuante. 

A musa de J oão de Deus é plebéa na inge
nuidade de seu de alinho, na candura de seu 
olhar; mas é como a flôr de luz e neve, expres
são suprema de dez eculos ele sonhos da alma 
de uma raça bôa. 

-E' como serrana encantada que nos 
lransmitlisse de longe em longe, por en tre nu
ven. douradas, a elherea monodia cl'eslranhos 
mundos . 

. \ musa ele Thomaz Ribeiro é aristocratica; 
é como caslellan altiva e dolente, ousada e 
crente, gemendo nostalgias indefinidas ao mys
tico clarão das noutes enluaradas. 

A musa ele Pinheiro Chaga$ é como a alma 
integra, completa do povo portuguez na sua la
bula de lodos os dias; é o povo inteiro na sua 
faina, na sua actividade, visGo pelo lado eter
namente bello e bom do trabalho: todas as clas
ses. todas as jerarchias, olhadas da parte dos 
affectos mais nobres, das aspirações mais sãs. 
Se Iôsse preciso representai-a sob a fórma con
creta duma mulher-, seria a de mãe amanlis
sima, carinhosamente atarefada da prole, a 
musa desse homem que casou idyllicamente, ro
manticamente por amor e trabalhou incessante
mente quarenta annos por amor desse amor, 
o amor de uma mulher ... 

Vêde-o nas suas obras principaes; vêde-o 
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nes e bello Poema da Mocidade. Não é um 
livro\ de revolucionaria: não 6 um symbolo de 
morlc, ou eja a morte duma escola Jil teraria, 
ou seja a morte de um deus .. . 

E' antes um symbolo de viela; o poeta borda 
o lhcma eternamente novo e fa scinante do a[fe
clo dos affeclos; o livro não repre enta uma 
época, porque exprime cousa melhor, o pul ar 
alviçareiro elos coraçõe · melodioso de amor. 
E' lingnagem que ha de er entendida até a 
consummação elos eculo . 

Vede-o ne a encantadora Motgaclinfw rle 
V rtl/l61', o melhor, Lal vez, dos dramas roman
licos porluguezes. depois elo Frei Luiz ele 
Sousa, a obra prima de lmcicla Garrctl. 

E releva ponderar que ó por , te faclo , só 
por haver , ido, nesse drama, o hgn o succes
sor elo gran le genio ele D. Bmnca c Camões, 
Pinheiro Chagas entrou com pé firme na cate
goria elo immortaes. 

Vêcle-o dizia eu, nessa cncanlaclora llorga
clinfw de Valfl6r, com a uas anlilhe cs de clas
ses, c tão cheia ele caractere elc\'aclos, altiYos, 
nobres, inceros, como são o da bôa seiva por
tugueza em todas as camadas. 

Vêcle-o ne se patriolico Drama elo Povo, no 
qual o alento das grandes aspirações cl cmocra
ticas é tão inten o e a satira aos nobre e cle
rigos, que f Lejavam o e Lrangeiro inva or, é 
tão accracla e certeira. 

es a singulares Tristezas á Beira-Mar, 
ainda com suas antilhe es entre a cidade e o 
campo, onde a imaginação do romanci la der
ramou poesia á mancheia e crystallisou algu
ma bellezas peregrinas ela alma ela mulher por
tugueza. 
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Não é lambem a obra dum revolucio?ario: 
é a de um bom e de um puro. 

Nessa Côrte de D. João V, na qual as pai
xões e intrigas fervem e tumultuam, mas, por 
ser em terra portugueza, encontram-se peitos 
que batem sempre leaes . 

Nesses Estudos Criticas que exerceram, ao 
tempo em que sahiram a lume, dupla e indis
pensavel missão: chamar á ordem alguns inno
vadores improvisados, corrigindo-lhes os erros; 
mostrar aos moços as fontes onde aquelles es ta
vam atab alhoadamente a beber, revocando-os a 
idéas mais sensatas . 

essa portentosa Historia ele Portugal, a 
unica completa que existe, onde sentimos vive
rem os tempos, como s.e estivessemos no meio 
delles. 

Mas, meus senhores, ele lanto trabalho, de 
tão collossal producção, que vae ficar? 

Antes e acima de tudo, elle mesmo, o autor ... 
l\fanoel Pinheiro Chagas era um desses homens 
de que falia Goethe, que valem pelo que são 
e não pelo que fazem, por isso teem mais valor 
elo que a sua obra, a despieto do merilo extra
ordinario della. 

Antes e acima de tudo ficará o seu nome, 
o seu exemplo, apontado como norma aos tra
balhadores indefessos : o nobre devotamento dum 
homem, que, tendo chegado ás mais altas po
sições políticas em sua terra, conservou as mãos 
limpas, porque nellas estava o seu instrumento 
de trabalho, a sua penna; o nobre devotamento 
dum homem que fez do cerebro a seára enorme, 
donde tirava o pão material para os seus e o re
partia com o povo sob a Iórma ela producção 
litteraria ... 
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Denois, essa monumental I-listaria ele Portu
gal qJe traz colligidos os melhores documentos 
de todas as épocas da vida da nação, cuja nar
rativa de liza num estylo claro, limpido, tran -
lucido, d'encanlar. 

Lembra a de Henri iarlin , em França, pela 
extensão e minuciosidade, . obrepujando-a pela 
viveza e eloquencia da linguagem. 

Depois, ainda, a lembrança do orador Lor
rencial e de lumhranLe que só teve rivaes em 
José E. levam c Antonio Candido. 

Delle se poderia formar uma pequena biblio
theca em que figurassem dois ou tre dramas, 
outras tantas comedias, outros tanto romances, 
cinco ou ei artigos político , outro tantos 
ensaios critico , outros tanto discur o , do 
mais completos, dos mais perfeito , dos mais 
bellos da lingua portugueza. 

E' só escolhel-os quem para is o tiver gosto 
e saber. 

E sejam, senhore , minha ultima palavras 
a recordação dum passo de sua vida de orador. 

Era em Pari ; amigo , patrício e admira
dores tinham preparado uma festa, um ban
quete em honra de Pinheiro Chaga . Fulgiam 
entre os convidado notaveis figura da politica, 
da lellras, do jornali mo francez. O jantar 
havia começado oh impressão displicente cau
sada pelo comparecimento do fe lejado, depois, 
bem depois da hora convencionada, e pelo seu 
aspecto de homem pouco dado a apuro de ele
g_ancias: dois crimes perante a etiqueta pari
Siense ... 

Lá para o fim, por cumprir a pragmatica, 
alguem levantou um hriude ao orador portuguez. 

Este teve de responder, saudando a França . 
J7 
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Foi alguma cousa de inedito em labios e1stran
geiros na grande capital, alguma cousa üe su
perior ao proprio Castellar pela língua, pois 
este, começando em írancez, tomado o calor 
do improviso, passava insensivelmente para o 
hespanhol. 

Com o orador portuguez, diverso, mui di
verso era o que, com assombr.o, se estava a pre
senciar. 

Phrase larga e rhythmica, vocabulario va
riado e abundante, estylo brilhante e pittoresco, 
dum desenho firme e num colorido expressivo, 
tudo numa synthaxe correctissima, ao gosto 
dos mais aprimorados escriptores. O audiLorio 
foi-se deixando dominar pela magica influencia 
do orador, foi-o cercando aos poucos, no meio 
de delirantes applausos. 

E quando chegou áquella imagem final da 
França, como o Christo elos povos e da polí
tica, crucificada entre dois ladrões, acrifican
do-se, consumindo-se a si propria, para remir 
e salvar as nações, o enthusiasmo não teve 
mais limites. 

Levaram-no ao collo ... 
Pol.s bem, senhores ! Portugal teve seu bello 

dia na historia, quando desvendou ao mundo a 
In dia, a China, o Japão, todo .o Oriente em 
summa, e quando em terras d'America lançou 
as sementes dum grande povo. 

Portugal póde ainda, deve ainda ter dou
radas esperanças num radiante futuro com o 
seu imperio colonial d'Africa. 

Mas alli está elle sacrificado exactamente 
entre os dois ladrões que ladeavam a França, 
na phrase do magestoso orador. 

Para resurgir victorioso, porém, basta que 
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elle se inspire no sentir e no querer de seus 
heró~s, de seus. grandes hom(ens, e aquelle, 
cuja memoria aqui honramos, é certamente um 
destes ... 



r 

XVII 

CONCURSO DE LOGICA 

(Á Congregação do Gymnasio Nacional) 

Eleito para fazer parte da comm1ssao jul
gadora do concurso de Logica, a que se vai 
proceder neste Gymnasio, venho apresentar-vos 
as razões que me privam de cumprir essa hon
rosa missão. 

Graves motivos de consciencia impõem-me 
que jure suspeiçã·o, e é o que faço. 

Num pleito, como esse que se tem ele ferir , 
duas são a qualidades que hão ele ser severa
mente consideradas: a força e destreza da in
tell'igencia elos candidatos, a extensão e pro
fundeza de seu saher. 

Mas estas duas circumstancias não dão com
pletamente conta da tarefa do julgador, porque 
duas outras se estão a impô r: a natureza, a 
índole, o alcance da sciencia dos pretendenles 
e, mais, o grau das relações de tes com aquelles 
que os vão julgar. 

Para uma consciencia delicada estas ultimas 
co~siderações são de tanto pezo quanto as pri
meiras. 

Ora, por causas .que não vem ao caso expôr, 
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coll quei-me em lão e cabra a po ição no meio 
da uclas e pirituaes bra il eira , que me sinto 
privado do prazer de tomar parte no debate 
que se vai realisar. 

:\ ão se trata pura e _implc mente de di cu
tir alguma Lhe es de logica com uma cluzia de 
inlcllectuaes, o que me eria agraclavel ; trata-se 
de cou a mai · éria: decidir da capacidade, do 
saber, do valor, do merito r al de candidatos 
que se julgam com direito á inve tidura num 
cargo publ ico, decisão e a que dever~' er a 
base da ju Liça que ha cl prc idir á e colha do 
Governo federal. 

O jul rrador deve e lar a alvo de toda e 
CJnacsquer _u pei ta . 

Entre os candidato_ ha ectario confes os 
do pos ilivi mo religioso e sou autor de um livro 
Doutrina contra Doull·ina- que, bem ou mal, 
in surge- e e dá combate contra o ensino posili
vi. La. \ inda hoje mantenho toda aquella idéa 
sentindo apena não ter podido fazer mai forte 
mai renhida a oppo ição. 

Não é ó: em o numero do pret ndenles 
contam-se membro emin nles da igreja catho
lica, c ou au tor doutro livro que corre ob o 
titulo- A Philo ophia no Bl'asil- no qual a 
clo11trinas da philo oph ia ca tholica ão peculiar
mente atacadas no capitulo - con agrado a 
~font'i\lverne, Domingos de l\fagalhãcs, Padre 
Patricia l\1oniz, ariano de ou a e outro . Ainda 
agora perfilho a mesmas opiniõe , de !arando 
CJ Ue faria hoje ainda mais radical a minha critica. 

E · preci o e r s incero: tenb o por rroneas 
e muila. veze de a tradas a idéa combatidas 
no dou livro , e o meu p1'Ímeiro impu] o 
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seria reprovar e afa lar do ensino da mocjdade 
o portad.ares de taes doutrinas. 

Posso, pois, em consciencia, por mais que 
o queira, ter aquella suprema isenção de animo, 
aquella absoluta imparcialidade, aquella f-ria 
identificação com a justiça, indisfJensavel ao 
Juiz? 

Consciente ou inconscientemente, os nosso 
affectos, nossas emoções, insinuam-se sorratei
ramente em nossos juizos. 

Poderia sem prevaricar, diante de mim pro
prio, arvorar-me em julgador de espírito , cujas 
doutrinas me são antipathicas, se me antolham 
falsas nuns casos, incompletas noutros, retro
gradas quasi sempre e a que dei rude combate 
em escriptos que sã-o actos public-as? 

Poderei estar em erro; mas sinto-me feliz em 
chegar a ter a delicadeza de con ciencia que 
levanta taes escrupulos : s-ou suspeito: não posso, 
não devo julgar esses homens. 

Não é agora a ·occasiãü, nem é este o lugar 
para fazer a re enha critica, por summarissi
ma que fôsse, da essencia da religião positivista 
e de seu paradigma- ü caLholicismo. 

Bas ta lembrar de leve, por conta da pri
meira, não fallando já da parodia mesma que, 
por essa face, faz do seu modelo ; nem da cu
riosa trindade de Grand Fétiche, Gran Milieu 
e Grand Etre; nem da singular ingenuidade (os 
genios, quando são prophetas, pontífices e for
muladores de religiões, são ingenuos) com que 
arvóra Madame de Vaux em excelsa- Virgem 
Mãe, e suggére como nórmas á meditação dos 
fieis trechos de cartas inspiradas pelas condições 
demasiado prosaicas de uma insulsa paixão hur
gueza; não lembrando já tudo isto, hasta citar 
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o eu de accôrdo, que será cada vez maJOr, 
com \\toda a grandes conqui tas da cienc1a 
moderna no domínio da mechanica da physi
ca, da chimica, da biologia, da p ychologia, da 
anthropologia, da economia politica sciencias 
e tas, alguma das quae o comti mo não ad
mittc, appellidando outras de puro e preten
cio o gongorismo scientilico ... 

i\[ister ha de não e quccer o ca o, precípuo 
ao nos o a sumpto, o ca o da Logica, decla
rada em odio a tuart J\Iill, inexi tente, como 
di ciplina á parte, sendo, portanto, antes de 
mai. nada, muito de estranhar que ejarn can
didato ao en ino de uma ciencia indivíduos 
que lhe não admittem a exi tcncia. 

E', pouco mai ou meno , como e e pro
puzc em a dar lições de theologia. 

Isto não é ério. 
ão deixarei, entretanto de ponderar aqui 

me mo que, com essa anomal1ia, commettem 
pelo meno , o eguinte ele acerto : 

I. Confundir, porque elle a querem substi
tuir pela mathemalica a condições do mundo 
ubjcclivo, condiçõe do domínio do raciocínio, 

com a do mundo exterior, elo mundo material. 
Confundir- extensão, largura, comprimento 
profundidade, espaço, movimento, successão, 
coexistencia- corpo, que são a origem, a raiz 
e, ao me mo tempo, o substratum ab traclo da 
mathemaLica, com a fórmas, as relações inter
na , ubjectiva do raciocínio, o meio de in
ferencia do e pirita, já de si anleriore e indis
pen aveis para a comprehen ão da mesmas in
tuiçõc malhematica . E' o po terior tomando 
a frente ao anterior, o carro adiante dos bois, 
no dizer graphico do sertanejo patrício. 
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II. Não dar irnplicila, enão explicila:rnenLe, 
conta da immensa multidão de noções é idéa 
extra-scienti"ficas, que constituem o avu!Lado, o 
enorme saber vulgar da humanidade, saber que 
se não Leria con Lituido e accumulado, e, para 
ser obLido, fôra mister o conhecimento da ma
thematica. 

III. De conhecer a capacidade esponLanea 
do e piriLo para inferir, especie de logica ins
tincliva herança rnillenaria de nossas remota 
origens avitas, da qual a sciencia respectiva é 
apenas a descripção acurada, tendo por alvo 
de cobrir a lei da reali ação e de envolvi
mento daquelle facto inicial. logica é como 
a grammatica. Tal como esta, que não cria a 
linguagem e lhe de cobre apena as leis de cre -
cimento e evolução a im a outra não cria o 
raciocínio, nem qualquer faculdade do espírito. 
Propõe- e a e Labelecer a leis da inferencia in
ductiva e deducliva e nada mais. 

IV. I ão reparar que a exigencia do saber 
malhematico para desdobrar e fortalecer o ra
ciocínio em geral além de pôr fóra da condi
ções de raciocinar com egurança grandes e pi
rilo avessos á cultura daquella ciencia, é uma 
verdadeira contradictio in acljedo; porquanto, 
e a malhemaLica e encarrega de garantir o 

juizo e o raciocínio nos varios domínios das 
diver a ciencias, quem e ha de encarregar 
de o garantir nos proprios domínios della? 

V. Escolher, com equivoco evidente, para 
e cola de rneLhodo urna ciencia preponderan
temente, algun diriam qua i exclusivamente, 
deductiva, inapta, poi , para ajudar os proces
sos da observação, da experiencia, da compa
ração, da ela ificação, para tudo dizer numa 
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ó nalavra, da inducção, p dindo de culpas ao 
qu ·me ouv m por tanto aos, que o phariseus 
de man.ia idiomatica não conseguiram ainda 
apagar ·aa no a língua . 

VI. De conhecer, implicitamente er e la a 
razão pela qual a sciencia que se di tendem 
apó _ e ai 'm da mechanica, da astronomia e da 
phy ica (e las me ma ó em parte pódem ser 
!ralada pelo mcthodo puramente cl ccluctivo) não 
pódcm cr manejada mathcmaticamcnle, nem 
cp1anto ao proce, ~ os, n m quanto ao conceito 
capital do . cu conteúdo. 

E que nella , além da que tão do methodo, 
ha de ser con idcrado o peculiar conceito ela 
qualidade, que obrepuja o da quantidade. Tal 
o ca o da biologia, da p ychologia, da ocio
logia em toda a ua ramificaçõe : econo
mia, direito, e lh etica, política, critica da re
ligiões moral, hi s toria, etc. 

omo obrepór a tudo i Lo o conceito da 
pura c _imple quantidade fazer de andar a 
roda da inferencia deducliva ? 

E, notar que, com tae e conjuras e ingu
lariclaclc , po tam- e, por go to o po ilivi tas 
fóra da invc tigaçõe ele uma cicncia que, 
d poi de I-ler chel, \ iVhew 11 e tuart Iill, tem 
realizado admiravci e tudo !. .. 

Não é, claro, a intelligcncia e certo aber 
amputado que lhe falta: ma o preconceitos 
fanaticos d uma dogmatica fechada o ob cu
rcccm c de naturam. 

Que diz r elo ,·etu to e fundo clogmali mo 
calholi co, que, nos espirilo fiei á velha dou
trina e inccro com igo c com ella, deve influir 
até na concepçõe logica ? 

Evi lentemenle é que me limitarei a lembrar 
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só o desaccôrdo que essa veneravel religião mil
lenaria mantém com todas as innovações ~ien· 
tificas que alteram ou modificam em qualquer 
grau sua antiga intuição theologica do universo. 

Os conflictos distendem-se por todo o curso 
da historia. 

Se, de um lado, como os chamados m.oder
nistas actuaes, alguns espiritos fazem inauditos 
esforços para pôr de accôrdo as obsoletas in
juncções da fé com as conquistas da sciencia, 
de outro não é menos verdade que, afinal, se 
aTe:vanta o non possumus da cathedra pontificia. 

E essa barreira opposta á entrada de dou
trinas e theorias que contradizem, ou parecem 
fazel-o, ás inflexiveis concepções da dogmatica 
emperrada, não constitue um phenomeno exce
pcional, peculiar á egreja catholica. 

Tem sido o caso de todas, não esquecendo 
o proprio positivismo, ainda neste ponto muito 
parecido com o catholicismo nos processos de 
amaldiçoar. 

cc Frequentes, escreve Levy-Bruhl, são os con
flictos entre os dogmas religiosos e a especu
la. ão philosophica ou scientifica. A antiguidade 
conheceu-os, tanto quanto a Europa christã. 
Foi, porém, obretudo após o Renascimento 
que se multiplicaram. A causa que os deter
mina é sempre alguma descoberta ou algum 
novo methodo, em materia de philosophia na
tural, que pareça contradizer a verdade religio
samente consagrada. Será preciso lembrar os 
casos mais celebres: - Anaxagoras, quando 
di se que o sol era uma pedra incandescente; 
Protagoras, quando duvidou que o homem pu
desse conhecer os deuses; Galileu, ao provar o 
movimento da terra; Descartes, ao formular a 
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concepção da physica mo~ema; Diderot, por 
escr~ver a Carta sobre os Cegos· Darwin, por
que expoz a hypothe e tran formi la? 

cc Por toda a parte onde a tradição religiosa 
en ina determinada interpreta ão, metaph · ica 
e positiva, do univer o, e con equentemente, 
presuppõe certas oluções do grande proble
ma ela philo ophia e da scienc1a da natureza 
é certo que e opporá á concepções e soluções 
nova que o progre o da philo ophia e do saber 
po itivo faz pouco a pouco urair )). 

Não é ca o, como e vê. privativo do dogma
ti mo catholico, repito; nelle, porém, a ume 
ob certo a pecto , fórma dema iado chocante. 

Sei bem que a pura intelliaencia não é a 
medida unica ela · cou a . Outra força ha no 
espirilo que leem o direito de er ouvidas. 

1as dahi a pa sar a esponja em idéa im
pre as em livros que andam em publico, ó 
pelo gosto ele introduzir no en ino leigo da Re
puJJlica- um ou mai padre catholicos vai 
uma di tancia que me não into dispo to a trans
pôr. e o padre é incero, não deve aberrar da 
liçõe fundamentae de -ua doutrina oh lodo 
os aspecto e em todo o a umpto . 1\o ca o 
e pecial da logica não tem o direito de e afas
tar ela idéa da E cola tica exposta pelo gran
des me tre da Igreja, com . Thomaz de qui
no á frente. 

O chamado principio , verclacl s primei
ras, axiomas, idéas uni ver ae . . . ão todos, a 
parte mentis, innatos, a priori, transcendentes, 
e o rei do methodos é a pura intuição racional 
eguida da deducção formal. 

nclo por outros caminhos e não poderia 



268 PROVOCAÇÕES E DEBATES 

conferir a laurea da approvação, em concurso 
para provimento de uma cathedra no mtgiste
rio, aos portadores de taes velharias. 

Não é que deseje fazer praça de menospreço 
por tudo que possa Ler algum resaiho de reli
gião, muito menos tratando-se do christianismo. 

Oriundo da confluencia das duas principae 
correntes r·eligiosas da antiguidade: a corrente 
aryana, que lhe forneceu a idéa da Trindade e 
da Encarnação divina, e a semítica aue lhe ins
pirou o conceito da Cr·eação do nada por acLo 
voluntario de um Deus pes oal, o christianismo 
é muito respeitavel e terá viela longa, por ser 
susceptível de transformações indefinidas. 

Mas, para tanto, terá de reduzir a um mí
nimo aceitavel a sua dogmatica e de quebrar 
as dura aréstas elos seus non possumus. 

- ~fas não seria só com adversarios que 
me teria de avir. 

Camaradas e amigos clilecto , c-oncurrentes 
ao certame, tornam-me, por outra fórma, sus
peito . 

Como ter o espírito isento, radicalmente 
isento de quaesquer affectos amisto os ao julgar 
um confrade da Academia, como Euclydes da 
Cunha, em cuja recepção tive a honra ele func
cionar, fazendo-lhe os mais caloroso (rasgados, 
dizia certa casta de jornalista ... ) elogios? 

Como, sem o mesrrío perigo, julgar um 
amigo querido, como Ovidio Manaya, aff.eiLo 
ás lides elo magisterio, tão preparado nas lín
guas quanto nas sciencias e a quem, se ele mim 
dependesse, investiria sem pestanejar na posse 
da cadeira disputada? 

Escuso fallar de outros candidatos, com os 
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quae , no proprio Gymnasio, vivo em bôa ca
ma~a~agem, como companheiro nas tarefas do 
ensmo . 

Tão; é impo sivel: dou-me por suspeito, 
juro su peição. 1 ão posso, nem devo julgar 
todos esses a quem me refiro neste papel. 

Março do 1900. 



XVIII 

O DUQUE DE CAXIAS 
E A INTEGitlDADE DO BIUSIL 

{Conferencia reallsada no dia de seu centanarlo , 
28 de agosto de 1903) 

Meu senhores: 

E parece que fo i honLem ...... 
A vibração immensa, repercutida n'alma na

cional, pela e plendida e rapidamente ucce
didas acçõe de Estabeletcimento, !Lorot·ó , 
Avahy, Lamas Valentinas, An.gustum, Assum
pção, dirigidas, capitaneada pel-o 1arquez de 
Ca. ia , accordando lodo -o enthu ia mo al
voroLando todas a fibras, era uma como sagra
ção da gl-oria, uma antecipação do de tinos, 
a mo lrarem ao Brasil alevantado po to na 
enda do porvir intermino e fulgurante. 

E' como e fôra honLem mesmo .. . 
E já ho je a naçã-o, de consolada e abatida, 

desconhecendo a si mesma em meio dos pygmeus 
innomina ei que a de lu Lram e a phyxiam, 
olha merencoria para a banda do passad-o 
pungida de audades da geração de gigantes 
que a proclamavam immortal; pungida de sau
dades desse turbilhão heroico do Barr-osos, 



PHOVOCAÇÕES E DEBATES 271 

Inhaúma , Porto-Alegres, Itaparicas, Cameri
no , Andrade Teve , Sampaio , Fonsecas, 
Triumpho , que fórmam na hi toria a guarda 
de honra do inoomparavel par homerico de 
Caxias e Herval... 

Qu'é de as portento a· figura que ao povo 
en inavam a amar o dever e a confiar no ideal? 

Qu'é des e homens, cujo· nomes rutilavam 
como emblema de vida, de gloria de oTandeza, 
a incutirem e perança , a despertarem ousa

, dia , a compellirem o povo á avançada do 
progre o? 

Genio da hi Loria, que mal L hemo feito 
que nos re ponde com a de olação do presente, 
o amargo de crer elo dia a turva algidez das 
esperança morta ? 

Recordar- e ... con olar-se ... 
1 ão é ó verdade para o individuo: cabe 

tambem ás nações o salutar alvit.re. 
Recordemo~ , pois, tomemo lição na viela 

e nos feito elo grande homem, cujo centenario 
agora fe tejamos. 

E a ó lembrança ele fazel-o, o imple [aclo 
de er esse polenle caracter ainda capaz ele acor
dar adormecido cultos, prova é ele que, a de -
peito ela vinte olygarchia que no · matam, mau 
grado o ele norl amento , os erro , a proler
via , o crime do régulo que lançaram as 
garra obre o vinte E Lado do paiz, apodera
ram-se clelle e negregaclamenle o esphacelam, 
não está tudo ainda irremediavelmente perdido: 
o povo dormita apenas e o nobr impetos da 
raça pódem ainda despertar. 

E, quando o fizer quae quer que ejam a 
agruras do momento, por maiores as difficul
dades a superar, e fór fiel aos principio di-
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rigentes de sua propria evolução, se prestar ou
vidos ao seu mesmo genio, tomando . nellr as 
inspirações para a acçã·o, ha de faz.el-o por ca
minho já trilhado, quero dizer, ha de fazel-o 
pela senda aberta por Caxias e outros raros 
mentores de egual merito, de similar enver
gadura. 

Imitai-o é· contribuir para o engrandecimento 
do paiz; imital-o é mais ainda, é sal'var o 
Brasil ... 

Fui eleito por esse punhado de dignos jo
vens, que constituem a brilhante Federação dos 
Estudantes Brasileiros, para dizer de Luiz Alves 
de Lima e Silva, para fallar da individualidade 
do grande cidadão, prendendo-a ao desdobrar 
da nos.sa naJcionalidade, estudando-a em suas 
relações com a nossa historia ... 

São as textuaes palavras do mandato que 
recebi. 

A rota do meu discurso está, pois, marcada, 
meu caminho norteado, meu programma esta
belecido, e admiravelmente estabelecido ... 

E' que a mocidade, apesar de sua inexperien
cia, sabe por instincto, apprehende com a intui
ção divinatoria d'alma popular, de que ella é 
a fórma mais ingenua e mais vivace, que nesse 
homem está uma das culminações da patria, 
um dos guias immorredoiPos d'a jornada do 
Brasil a-o través da historia, um dos phanaes 
da multidão no labutar das tradições, um dos 
mestres, um dos chefes espirituaes da nação. 

V ale como força e funcciona como lei, re
petindo a phrase alada do poeta. 

E a mocidade vê bem, por outro lado, per
cebe ás maravilhas que essas diaholicas expe
riencias que se andam a fazer com a vida po-
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Iitica de Le pobre povo bra ileiro ão a de lrui
ção y temati camente satanica, incon cientemen
te crimino a de toda a podero a acção de Caxias . 

Se ell e Leve merecimento, por haver agido 
de accórdo com as neces idade fundamentaes 
el e no so povo cDnlra as nefastas Len lencias par
ticularislas, merecendo, em tal caso, a festa que 
ora . e lhe promove, a conclusão a tirar é que 
o que ahi anda descabelladamenLe pelos E ta
dos, garroLeaclos por outras tantas ol ygarcbias, 
diri gida por nefandos caudilho , está cynica
mente errado ! ... 

Sim · não ba não pó ele haver meio termo. 
Se Caxias é benemerilo ela paLria pelo em 

prego dado ás suas fortes e nobre qualidades 
de sold ado, ele cidadão e de poliLico, e esse cli s
tincto factor ela vida unitaria nacional é um'alma 
ele eleito, digna ele nossos preitos, o caudilhis
mo federali sta ou federalismo cauclilhisl.a, que 
esphacela todo o paiz, sacrificando a libCJ·cla
des mais elementares, oppriminclo os povos com 
seus impostos, eus confisco , sua sin ecuras 
e sua roubalheiras ele toda a ca La, armando 
Estado contr a Estados e até municil io contra 
municípios, E:om a resurreição de innumeras 
pratica abusivas, como seja o ystema fi cal da 
eclacle média, ele pedagios, barreira , entradas, 
sab ida , alfanclegas internas ... toda esta degene
ração elo systema federativo é um grandíssimo 
erro, um enormíssimo absurdo que urge deitar 
por terra, cus te o que custar . 

Infelizmente o dilemma é exacLo e já não é 
mais tempo de illudir a nação com vã apparen
cias: ou o Br3, il sabe desse pas o afflictivo, eles a 
especie de atoleiro político em que mergulhou 
até ao pescoço, safa-se ele sa elva e cura, ou. · 
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estará perdido para as grandes aspirações, os 
altos feitos, os adamantinos ideaes, os fulguran
tes destinos dos povos são e energicos, das 
raças fadadas a talharem fundo na historia, 
conquistando glorias, servindo de modelo ás 
gentes menores .. . 

Tão antecipemos, porém, meus senhores. 
O caso brasileiro, cheio de terríveis enigmas 

para o geral dos rhetoricos que, infelizmente, 
quasi sempre teem governado esta terra, no im
perio e na republica, cheio de rendosa confu
são para o geral dos espertos, que, ao lado da
quelles, a teem tambem governado, o ca o bra
sileiro em suas linhas geraes é susceptível de 
esclarecimento para todos os que em politica 
manejam os princípios de uma sociologia su
perior e as qualidades firmes dos caracteres 
severos. 

Não se resolve, é claro, c-om os palavrea
dos de uns e as matreirices de outros. 

Intelligencia certa e clara do problema, von
tade honesta e energica em a acção para o sol
ver, eis o que a muiLos, a mór parte dos nos
sos direcLores tem faltado, e eis o que em larga 
escala teve o Duque de Caxias, e é por iss-o 
que elle no céo, hoje nublado, das aspirações 
do desavisado Brasil é- duca, maesldo e si
gnore . .. 

Quaesquer que sejam, meus amigos, as dif
ficuldades praticas da polilica e mesmo por1 
causa dellas, parece-me não serem para des
prezar o ensino dos factos, a lição da experien
cia, os dictames do saber. 

A phase da colonia no Brasil, aliás, tomada 
em seu conjuncto, muilo mais hem orientada 
do que a do imperio e incomparavelmente mais 
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do que a elo federalismo actual, é de culpavel 
do e 1prego que fez dos expediente empíricos. 

J á não o é tanto o período monarchico, ma
xime no ullünos tempos do r egimen. 

E ' que no dias coloniae e no, dia s do ini
ci-o da monar chia não se tinha ainda produzido 
a immcnsa cad éa de facto de Lodo genero ins
pirado -o u r·egulaclos pelo sx Lema representa
tivo em ambos os continentes e, o que é mais, 
não se tinh am ainda definitivamente estabele
cido os dou grandes feilos, que ão a gloria 
immorredoira do seculo XIX, os clous profundos 
achados e piriLuae modern o : a unidade das 
for ça physicas, pr oduzin do a unificação do 
saber pela di Lincção, enum eração e subordi
nação mulua ele Loclas a sciencia do universo; 
a i.denl idade por toda a parte ela s leis evolucio
naes ela hurn"ani dade, pi·-oduzinclo a sociologia 
geral pela individuação, determinação e classi
ficação dos phen-omenos sociaes, sem cliscre
pancia ele um só, com a doutrina elas creações 
fundam entaes da humana especie. 

Unid ade. poi , e inter-dependencia na mul
tiplicid ade em toda a linh a, no universo e na 
humanidade, ei tud-o. 

Dahi muilas consequencias notavei em todos 
o ramos elo saber, em Lodos o domínios do 
pensamenlü, em todas as e phera da activi
dade. Dahi, nomeadamente, tre consequencias 
insophismaveis na política : 

a) obrigação ele es tar ella em accorclo e em 
con sensus com todas as outras manifestações 
espiriluaes e activas de cada povo, cuja vontade 
dirige e form ula, direito, religião, moral , arte, 
sciencia, viela economica: 

b) obrigação de r enunciar á mania de sup-
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pôr que inslituições se copiam indifferenLemente 
de estranhos, .sem aLtenção ás condiçõe~ de 
tempo e espaço; 

c) obrigação de abandonar no sys!Jema re
presentativo a base do materialismo grosseiro 
do territ01·io e da ci[ra da população e procurar 
o almejado apoio na representação das grandes 
funcções socures, correspondentes ás creações 
fundamentaes existentes. 

Este uHimo resultado, que é a solução fulura 
de innumeras difficuldades, é, por emquanto, 
um pium desiderium, tendo de luclar com mui
Los embaraços para firmar-se . 

Os outros dous, porém, são já meras im
posições do simples bom senso, attendidas por 
lodos os povos que Leem consciencia de si e 
por Lodos os estadistas dignos deste nome. 

E o imperio o não fez, em grande parte, e 
a republica o não tem feiLo em proporção ne-· 
nhuma, preferindo muiLos dos sonhadores do 
antigo regimen deixarem-se dominar por um 
dos mais nocivos engodos das fanta sia lalinas 
- a Política ConstitucionaL. de Benjamin Cons
l.ant., e deixando-se fascinar os extravagantes 
dcsorp;an isadorcs da republica pelo ainda mais 
prejudicial engodo da Demlo cra.ciOJ na America, 
de Alexis de Tocqueville. 

Das duas manias, das duas maleficas pre
occupações, esta ultima é, incomparavel'mente, 
mais íemerosa e mais cheia de tremendos pe
ngos para o povo brasileiro. 

O parlamentarismo britannico, aconselhado 
como norma de governo aos modernos povos 
por Montesquieu, repetido, neste ponto, por 
Constant, e, logo após, por Collard, Barant, 
Broglie, Thierry, GuizoL, Thiers, era cousa 
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aceitavel na medida em que o parlamentarismo 
se oonfunde com a idéa mesma do ystema re
pre entativo com a noção me ma de uma das 
fórma ·, uma da faces elo Estado moderno. 

O federalismo, este só é aceitavel, só é re
gularmente possível até o ponto em que se con
funde com a pura autonomia admini trativa sem 
entraves á grande vida política da nação . 

Mas aggravar inconsideradamente a disper
são anglo-americana de seculo e meio atraz, 
impingil-a a paizes norteados por outra nor
mas ; ma erigir em fórma definitiva de governo, 
imitav l por outros povos, aquillo que não passa 
em rigor de um dos momentos, uma das pha-
es. um do estadios da evolução da gente anglo

saxonia da America em seu caminhal' para a 
unidade, é o mais curioso erro politico dos novos 
tempos. 

Tanto mais estranhavel é a aventura quanto 
a imposição é feita a uma nação hi storicamente 
criada, edi ficada, construída nos moldes do ge
nuíno regimen unitario. 

E foi e é o caso do Brasil. 
O que e tem feito ne e entido é de co

nhecer a hi storia, a ethnographia os costumes, 
as tendencias, a psychologia, a vida inteira de 
ambos os povos- anglo-americanos e brasi
leiro . 

Aquelles adoptaram a fórma bastarda da fe
deração ; porque não podiam fazer outra cousa ; 
porque era o maximo que poderiam afcanç3.r 
do treze Estados inteiramente di spares, com 
governos, parlamentos, instituiçõe , lei , reli
giõe , e até, em vario caso . raça colonisa
doras divergentes. 

Ou a separação final e definitiva, suicídio 
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que patriotas insignes não poderiam nunca ad
mittir, ou a confederação, fórma espuria invia
vel que estadistas ele genio haveriam fatalmente 
de repellir, depois de praticamente tentada, o 
que foi o facto, ou a federação , pis-aller de mo
mento, que vai caminho para a unidade a pas
sos inilludiveis, sendo a demora havida até hoje 
oriunda tão só da as ombrosa plasticidade po
lítica do caracter, da indole, do genio anglo
saxonio. 

No Brasil tudo foi diverso, tudo teve outra 
coloraçã.o, tudo seguiu outros rhy thmos. 

Vêde. 
Os cokmisadores des ta porção cl'America 

e tavam de posse, desde dous ou tres seculos 
antes, da unidade de raça, de r eligião, ele go
verno, de direito, de in lituições . 

A pr.opria organisação municipal, raiz ele 
lodos -os erros de Tocqueville, que não a com
prehendeu nos Estados Unidos e ó por isso a 
offereceu á imitação de lodos os povos m.oder
no , já tinha chegado em Portugal, desde os 
fin s do seculo XIV e começos do XV, a perder 
o cunho político de centros aulonomos espa
lhados isoladamente aqui e alli pelo reino e a 
reduzir-se a meras divisõe administrativas com
prehendendo todo o territorio nacional. 

O velho municipalismo r omano, que, aliás, 
já não era mais o municipalismo primi tivo da 
época republicana, consideravelmente modifi
cado desde o imperio, tinha visto, é exaclo, seu 
anelar para a decaclencia, até certo ponto inter
rompido pelo influxo novo recebido das gentes 
germanicas, que se achavam em phase mais 
atrazada que os latinos no desenv.olvimento das 
instituições políticas . 
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Não houve, nem podia haver, por isso, pa
ralleli mo na marcha e olutiva das dua raças, 
romano e germano ) ante e durante a média 
edade. 

O particulari mo de te retardou apena um 
momento, durante o feudali mo, a acção cen
trali adora dos outros; ma bem cedo a. ten
dencia c enciae dos latino tinham de tomar 
a dianteira e tomaram-na de facto. 

De t'artc portugueze e ingleze não e la
vam, no que diz re peito ao particularismo lo
cal no mesmo grau evolutivo quando c deu o 
de cobrimen to e a coloni ação da America. 

No E-Lado - nido a di per ão, o particu
lari mo, o eparati mo vinham já no navio 
que tran portavam o colonos, qua i empre de 
credo religio o differenle de t ndencia po
lítica antagonica . 

Typo divergentes ele coloni ação se esta
beleceram por toda a parte de de o começo. 

lgr ja, in trucção, relaçõe com a realeza 
as emblóa , parlamento , município , tudo obe
deceu, de de o inicio, á multiplicidad de pla
no c aspecto . 

Lanclsgemeinde germanica re uro·iu quasi 
por todo os lado . 

1 a da disto no Bra i I. 
O ca l0chismo do je_ uita, a Ordenações do 

Reino garantiram , de de o primordio , a uni
dade religio a e a do direito. 

O Governador Geral e o Conselho Ultrama
rino re guardaram a unidade administrativa 
abroquelada, além de tudo, pela realeza e pelo 
proprio genio do povo. 

E tanto era te o Lypo ad q nado ao novo 
paiz que se ia povoar, á nova gente que e ia 



280 PROVOCAÇÕES E DEBATE 

constituir, que as tentativas dispersiva nunca 
lograram vingar, por si mesmas definhaWlm e 
mornam. 

Assim, a colonisação primordial pelas ca
pitanias hereditarias, que por toda parte cadu
cou; a sim, a divisão em dous governos, que 
nunca se poude manter; assim, a opção feita 
pelos nosso em prol dos portuguezes, preferi
dos aos hollandezes, quando no seculo XVII foi 
po sivel preferir uns ou outros. Durante quasi 
quatro seculos nunca mudou o rhythmo da evo
lução e, por isto, apresenta o Brasil o pheno
meno a sombroso de ser um tão enorme paiz, 
onde as tradições ão fundamentalmente as me -
mas, os costumes os mesmos, a lingua a mes
ma, sem a deturpação de dialectos locaes, o 
folJ.c-lore o mesmo, a coloração moral da popu
lação a mesma, as grandes aspirações nacio
nae as mesmas. 

Pelo menos até h ontem assim era; e se rara 
vez velleiclacles separatistas surgiram aqui ou 
alli, se algum phanta tico espantalho fecleralis
tico alteou o collo, foi sempre obra de igno
rantes glo sadores ele alheia ci ma , feibo de -
se importadores de fancarias, entregues á in
consciencia da repetição de phrases feitas. 

Franquias provincianas, tivemol-as nós, des
de os mais remotos tempos; estavam ellas nos 
costume e nem qua i mister se fazia definil-as 
no Aclo Acldicional de 1834. 

Liberdades, sob todos os aspectos, tivemol-as 
nós até á li cença e não preci avamos, meu se
nhores, garroteal-as sob o Lacão de vinte ré
gulas olygarchas, vin te despotas tyrannicos que 
corvejam sobre o cad.aver desta putrefacta fe
deração. 
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De L'arte o imperio, com todo os eus erros, 
foi c~m vezes mais fiel guarclador do lhe ouro, 
que lhe foi confiado pela hisloria, do que esta 
deturpação do federalismo que no degrada e 
aLrophia. 

O separa li mo da phase colonial, e tal 
nome se lhe póde dar, v·eiu alguma vez na bocca 
dos obuze ele e trangeiros que tentaram inva
dir e desmembrar esta formo a e promis ora 
terra. 

Os valoro os, o heroicos batalhadores da
quell e bon tempo tiveram a tenacidade da 
nobres causa e ouberam vencer. 

Os raros de ordenado sonho olygarchas e 
caudilhista da época imperial fôram Lambem um 
a um de feitos pela acção do clous monarchas, 
maximé o segundo, cuj a funcção, cujo de tino 
historico, pó de-se dizer , con i Liu j u lamente, 
exaclamenLe em combater o caudilhismo interno 
e ajudar a matai-o nas regiõe do Prata. 

* 

E aqui, meu senhore , é chegado o ensejo 
de deixar de tacar-se a altero, a e la tu r a de C a
xias, o debellador glorio o da revoltas e fac
çõe nacionaes durante cin coenLa annos. 

Typo repre enlativo elo mai con picuo ca
racter, bom en o e patrioli mo brasileiro de 
forte e pura eiva, Caxias é a figura político
militar de mais saliente relevo ne la I arte elo 
continente no XIX. 0 seculo. 

Que elle se mostre em eu alto feito . 
Filho e neto ele soldados, nascido em 1803, 

aos cinco annos de sua edade já era de ignado 
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cadete, com praça no regimento de seu avô; 
aos quinze, alferes, cursando com brilho a Aca-
demia 1ilitar. r 

Feito os estudos, pas ou a tenente aos 18 
annos. Era em 1821. 

Agi tavam-se as luctas da Indepenclencia e 
aqui começam os acLos valorosos ele nosso heroe. 
P ara onde a penclencia era mais difficultosa, 
mais renhida, a Bahia, para lá eguiu el~ . 

Debatiam-se portuguezes e brasileiros, aquel
les dirigidos por :\[adeira e este por Labatut, 
as dua figuras mais niLidamenLe individuali
sada das luctas da Independencia pa tria na 
esphera militar . 

Muitos e renhidos fõram os combates tra
vados nas cercanias da velha Capital, a cidade 
brasileira por excellEmcia . 

«0 jouen Luiz Alves de Lima e Silva, te
nente-aiudanle, a1ssistiu, diz uma parte official, 
ao ataque de 28 de março e ás acções de 3 de 
mado e 3 de junho, servindo dislinc lamente em 
toda a campanha. 

a primeira acção, á testa de urna compa
nhia, atacou urna casa jorle., onde o inimigo 
eslava entrincheirado, e o [ez te tirar com perda, 
perseguLndo-o até \o metlet nas uas linhaiS. 

Nós diaJs de [ogo, comparecia nos lugares 
de maior perigo, mostrando szw exemplar bra
vuran. 

Era em 1823; o futuro Duque de Caxias, aos 
vinte annos, deixava bem adivinhar que alli se 
achava o e corço elo general que havia, qua
renta e seis annos mais tarde, de praticar os 
estupendos feilos de valor de Estabelecimento, 
If oror6 e Lamas Va lentinas. 

Não era de clescançados lazere a época . 
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Dou anno apenas eram pa sado e o já 
entã~ capitão Luiz Alves tinha de partir para 
a Cisplatina. 

A província, incorporada por D .. João VI ao 
Brasil, e lava insurrecla por Lavall eja, insti
gado pela Republica Argentina. 

Quatro annos fez Lima e ilva essa cam
panha, sempre di stincl.o entre os mais di tin
ctos . Innumeros são o episodios em que e 
assignalou, endo-lhe conflado o commanclo elas 
linhas avançadas em frente a lVIontevicléo, onde 
fez proeza nas sortidas de 7 de fevereiro, 5 e 
7 de julho, 5 e 7 de ago to de 1827. 

As chronicas do tempo regi lam facto den
tre o quaes um de seu mais autori ados bio
graphos, Mon enhor Pinto de Campo , recolhe 
este, que tem cerLos saibo de aventura medie
val, do tempo em qu a fé inspirava c lranhas 
ousadias: 

(( Tinha Lavalleja um corsario que no Pra ta, 
armado de canhões, interceptava com grave 
elamno elas armas brasileiras as embarcações 
que transportavam petrecho e mantimento 
para o exercito, saqueando-a e recolhendo-se 
á noite a embicar na praia, co1locado á recta
guarcla ela linha inimiga. 

Sendo d vital imporlancia pôr lermo áquel
las investidas, Luiz Alves, uma noite, á testa 
ele um punha lo de hom ens, alravc ~ ou a ga
lope, á toda desfllada , a linhas dos OricnJaes, 
cahiu inop inadamente sobre o cinooenla ho
mens da guarnição, apri ionou-os, apoderou-se 
da embarcação e regre ou incolum e para o 
seu campo )). 

Parece uma façanha do LrnADOR um poe
tico feito de outras éras. 
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Por estas e outras proezas f.oi promovido a 
major aüs 2 de dezembro de 1828. r 

Mas tudo foi inutil; pusilanimidades polí
ticas do tempo tornaram inefficazes tantos es
forços e consummou-se o maiür erro do Jmpe
rio- a perda da Cisplatina ... 

As consequencias Leem sido tão graves que 
andam na consciencia de Lodüs e abstenho-me 
de as recordar . 

Em 1829 estava Lima e Silva á testa do 2. 0 

commando do famoso batalhão do imperador, 
a que pertencia desde a creação de tão sdecla 
milícia, destinada a combater pela independen
cia da Bahia. 

A época era de tremenda balburdia política. 
A Independencia eslava feita e reconhecida 

pelas potencias, a constituição jurada, a revolta 
de 1824, em Pernambuco, vencida, e, oh ! dôr, 
a Cisplatina desmembrada. 

Os partidos procuravam ainda um estado de 
equilíbrio em a nova mdem de cou as . 

Em principio de 1831 tinha attingido a agi
tação a seu auge e aos 6 de abril chegavam a 
S . Christovão, aos ouvidos do 1.0 imperador,· 
noticias alarmantes de movimentos rev.oluciona
rios na cidade. 

Tramava-se a sua depo içã{). 
A's 9 horas da noite os boatos se repetiam 

aterradores ; o batalhão commandado por Luiz 
Alves achava-se no pateo do palacio e a essa 
escolhida hoste cabia a defeza da pessoa do 
soberano. 

O monarcha . mandou perguntar pelo Mar
quez de Cantagallo a{) joven commandante o 
que suppunha do animo da tropa, ao que res
pondeu o moço official: 
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«Üs soldado da mór porção de corpos re
unidoc: no Campo de SanL'Anna e tão contami
nados do e piriLo faccioso ; mas permanecem 
firmes á fé sob jura garantida o batalhão do 
imperador c a arLilheria monlada n. 

O pr incipe lhe fez pelo mesmo men ageiro 
incruirir se, passando a commandar o batalhão, 
lhe garantiria fidelidade, ao que retrucou Luiz 

lves, que : 
«Ü espírito anarchico se havia apoderado da 

maioria dos offi ciaes, e, contando com essa maio
ria, os revoltosos nem sequer e tinham dado ao 
lrabalho de perYerLer os oldado . 

<<E se o imperador desejava deb elar a rebel
lião, deveria eguir immediatamenLc para a fa 
zenda de anta Cruz, reunir as milicia , á frente 
da quacs esLava prompLo a collocar-se. 

«Adoptado o alvitre, accrescentava, deveria 
ser cone dicla a baixa aos . oldados da l. a l'inba 
que a quizes ·em, o que foi feito· dentro de vinte e 
quatro hora os offi ciaes se achariam a ósn . 

De novo tornou o Marquez de CanLagallo com 
estas palavras do imperador: 

«Ü expediente lembrado é digno do major 
Lima e S ilva . Ião o aceito, porém. 

«Por minha causa não e ha de derramar 
uma goLI.a de sangue bra ileiro: vá o brioso 
official r eunir-se aos seus camarada do Campo 
de SanL'Anna n. 

Seguiu-se a abdicação. 
Lima e S ilva e tinha conservado fiel á fé 

jurada, á disciplina militar e era do numero 
daquell e~ que julgavam á nação nada aprovei
tar a simples mudança da pessoa do imperante, 
sujeitando o paiz ao azares de uma prolongada 
re~encia . 
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Os acontecimentos lhe vieram dar plena 
razão. r 

anarchia alastrou por todos os corpos 
armados da guarnição elo Rio de Janeiro, que 
fôram quasi todos violentamente dissolvidos. A 
desordem era geral e quem poude garantir a 
paz e res tabelecer a ordem cruamente abalada 
foi Lima e Silva com a previdente idéa de juntar 
os officiaes de Lodos os corpos e com elles cons
tituir o celebre batalhão de otiiciaes-soldados 
que se encarregou ele fazer o serviço da guar
nição e dar as ronda diurnas e nocturnas con
tra os soldados amotinados, tornando possível 
dest 'arte o funccionam en~o da autoridade go
vernamental. 

Assim foi durante os annos de 1831 e 32. 
E como não bastasse para garantia da paz 

e segurança publica o magnífico batalhão dos 
of.liciaes-soldados, o governo regencial neste uHi
mo anno creou o corpo de Municipaes perma
nentes, incumbindo a sua organisação e com
mando ao nosso já então notadamente clistinctis
simo official. 

Em taes funcções labutava elle, quando se 
deu a tumultuaria e perigosa aJbrilada de 1832. 

Foi este um caso em que mais uma vez rele
vante serviç-o presLou ao Brasil o homem que se 
hoje festeja. 

O tnajor Miguel de Frias, aquelle a quem 
Pedro I tinha entregado o original de sua abdi
cação, depois do 7 de abril, se tinha transfor
mado em turbulento e desordeiro federalista. 
Era amigo intimo e estremecido collega de Lima 
e Silva. 

Implicado em disturbios succedidos em um 
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theatro, foi mandado recolher á fortaleza de vVil
legai&non. 

No dia 3 de abril de 1832, lendo revolucio
nado a guarnição daquella praça de guerra e 
prendido o commandante, tran portou-se á for
taleza de anta Cruz, cuja guarnição alliciou, 
e de posse de um canhão salLou com um forte 
troço em Bolafogo, onde já o esperava compa
cto grupo de in urrecto da cidade. 

E la curiosa expedição foi-se avolumando 
pelo trajecto até ao Campo de anl'Anna onde 
Frias e tacionou e declarou deposta a regencia 
e pr.oclamada a republica federativa. 

Luiz Alves, á frente de eus perm.anentes, 
corre sobre os revoltoso , di persando-os com 
a rapidez do raio. 

Frias, sentindo-se perdido, foge a galope pela 
rua do Areal ; Luiz Alves o persegue. 

Um do revoltosos atira sobre o bravo offi
cial, que se desvia rapiclo do tiro . 

O cavallo cahe com o cavalleiro. 
De novo cavalgado o animal, prDsegue acce

lerado atraz do fugitivo , que tomada distancia, 
se havia occultaclo em uma casa da rua citada . 

Pedida venia, penetra nella o futuro vence
dor ele Avahy; percorre-a. 

Jum quarto fechado dá volta á chave; lá 
dentro eslava D major Frias. 

Luiz Alves fecha ele novo a porta sem dizer 
palavra nem dar a mais leve ordem. 

O cavalheiro urgia no militar e habilitava-o 
a praticar uma nobre acção. 

Frias escapou- e para os E lados Unidos. 
Mais tard e, no Rio Grande elo Sul e achan

do elle, Caxias, quando {oi pacificar a provín
cia, mandou-o chamar: 
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«Quere ervir commigo ?n 
ccComo não?! n foi a respo ta. r 
E Caxia lhe confiou a mai ardua mi -

ões, empre cumpridas com zelo e lealdade. 
Con tra a vontade de podero o , incapaze 

de eguaes ra gos, bateu-se pela promoção de 
eu antigo condi cipulo e camarada para o 

mais altos postos do ex,ercito. 
E con igno, meu enhore , e tas pequenas 

nota , porque são ellas a que melhor penetram, 
para a de enharem, a alma amoravel e cari
nhosa que foi a desse guerreiro cheio de er
viços ao seu amado Bra il. 

E não tinha de ser de ocios a larga existen
cia do brio o official. 

o eus atilados esforços nas luclas da 
Bahia, Cisplatina e Rio de Janeiro tinh am, em 
rapida uccessão, de juntar-se os rcalisados no 
Rio Grande do ul, Maranhão, . Paulo, Aiinas 
e de novo Rio Grande. 

E' que o espírito faccioso ele envolto du
rante o período regencial por todo o paiz, pondo 
em evidencia a nacional incapacidade para a 
fórm as governamentaes largamente autonoma , 
pelo acordar, de um lado, de criminosas ambi
çõe , e, de outro lado, pela inanidacle elas fan
tasia liberali antes elas suppostas ela cs dire
ctoras, supremo e forço a que e reduz a plas
ticidade politica do geral dos nos o pretensos 
pen adores, o espírito faccioso ahi e o tentava 
bravio, ameaçando a integridade da patria, e 
mister se fazia de um animo de estacli ta, ser
vido por um caracter e uma e pada da tempera 
do de Lima e Silva, e tae qualidade e acha
vam singularmente unida neste excepc ional 
brasileiro. 
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Em 1837, como tenente-coronel, mas ainda 
em pG: ição subordinada, acompanhou o }Jini , _ 
tro da Guerra, Rego Barros, ao Rio Grande e 
deu logo a sentir a clara intui ão elo que e 
deveria fazer para jugular a terrível e in en ata 
revolução dos Farrapos. 

Seu posto não era então de mando; fize
ram-no regressar ... 

Mas seu olhar, destinado a triumphar, des
cortinou-lhe desde logo as largas linhas elos 
planos que alli mesmo haveria de pro eguir 
mais tarde. 

Tinha de partir em 1839 para o 'laranhão, 
desencadeado em revolução ainda mais in en
sata do que a do Farrapos do extremo sul. Foi 
uma iracunda pendencia pelas arma entre Ca
banas e Bemleuis ou Balaios ... dous partidos 
politicos. 

E ta tremenda manifestação de anarchia in
digna, digna irmã das Cabanadas de Pernam
buco e Pará, pouco antes acontecidas, é, em 
ponto muito mais extenso e formidavel, pheno
meno que lembra a tetrica revolta de Canudos 
nos recentes dias da republica. Havia alli um 
evidente fundo ethnico de caboclos·, ca[uzes, 
mamelucos, cabarés, base da população serta
neja entre o Itapicurú bahiano e o Parnahyba 
piauhyense, gentes em cujas veia gira o irre
quieto, desconfiado e vingativo sangue cariry . 

De dez a doze mil rebeldes, sob o mando 
geral de Raymundd Gomes e Manoel Francisco 
Balaio, divididos em partida sob a orden de 
«Matroán, «Coucon, «Ruivo >>, «GaviãO>>, «Tem
pestade», «l\Iacambiran (notae a caracteristicas 
alcunhas), João da 1Iatta e outro talaram toda ~ 
a província e parte de Piauhy, apoderaram-se 

lll 
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de aldeias, villas e cidades, enlre e tas a prin
ceza do sertão, a formosa Caxias, a pat-ria de 
Gonçalves Dias . 

Os presidentes anteriores, soffrivelmente in
eptos, tinham commeltido toda a casta de erros 
c a revolução campeava infrene e victoriosa . 

. Não entra, não pó de, não deve entrar na 
índole e no plano de um discurso, por natu
reza syntheLico, qual é o que vos estou a fazer, 
a narrativa miúda dos varios acontecimentos, 
das complicadas peripecias, das mulliplas cam
panhas em que se achou envolvido o no so 
heroe e não tenho de vos descrever, poi , os sin
gulares epi odios da revolução do 1aranhão . 

Trabalho é este brilhantemente feito pe~o 
poela da Con[ederaçãlo dos Tamoyos e de Anto
nio José, que serviu de secretario sob as ordens 
de Caxias naquelle agitado período. 

Baste-me notar que, desde essa primeira 
campanha em que figurou de chefe, poz logo em 
pratica os dotes que o fizeram sempre trium
ph ar: presteza em decidir-se, rapidez nos mo
vimentos, segurança de planos, taclica intelli
gente, linha inabal avel, talento, energia de dis
ciplinador, capacidade para mandar e admi
nistrar. 

De t'arte, nomeado por decreto ele 12 de de
zembro de 1839 para as suas novas funcções, 
já dez dias depois, a 22, sahia do Rio de J a
neiro com as poucas tropas que lhe tinham ido 
confiadas. 

Com os pessimos meios ele transporte que 
sempre em serviços militares fôram o privile
gio de nos os governos, em deteriorados navios 
ele vela, ainda mais com a obrigação de tocar 
na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte 
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e Ceará, açoitado de temporaes, Lima e Silva, 
a des"[\eiLo de tudo, fundeava no primeiros dias 
de fevereiro no porto de S. Luiz e tomava conta 
do governo da província. 

Escusado é descrever a desorgani ação de 
todos os publicas serviços, corroídos pela lepra 
da politicagem dissolvente e in aciavel. O cau
di lhos provinciano da época regencial, ange
licos arremedilhos dos truculentos régulos es
tadoaes de hoje, tinham, senão fôram cohibi
dos, gafeiras de sobra para matarem aos pou
cos este desafortunado Bra il. 

O Maranhão ele 1839-40 era um la Limoso 
pantano, digno ele vêr re urgido o azorrague 
do portentoso Antonio Vieira para de novo o 
chico tear desapiedadamente. 

A delapidação era a regra geral: esfaima
dos, .as partidos cevavam- e na fazenda publica, 
q u~ndo se ·não saciavam no sangue dos adver
sanos. 

Era o quadro, mas em sinis tro relevo, do 
Brasil regencial e ainda do Bra il do ann.as 
proximamente posteriores até 1848; e toda a 
funcçiio h istorica dos benemerilos, como este 
Caxia que hoje reverenciamo e quizeramos vêr 
vivo, bem vivo, consistiu em apagar cs a des
atinadas protuberancias do caracter ibero-ame
ricano, que nos afeiavam, c agora ahi e tão a 
renascer sob a palavra magica elo farfalhantes 
rhetoricos, que, tomando phrases e palavrões 
por idéas, na sua indesculpavel ignorancia da 
exacta índole das nossas gente , crearam este 
espurio federalismo que no está matnndo, não 
direi aos poucos, senão segura e precipitada
mente... ' 

Sem recursos quasi do governo central·, con-
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taminado em parte dos vícios do tempo, qual 
hoje exaclamente acontece, Caxias teve cl~ pra
ticar verdadeiros prodígios, como militar e mais 
ainda como administrador. 

Levantou tropas com que constituiu o que 
chamava a Divisão Pacigicadora do Norte; dis
tr:lbuiu-a por tres brigadas, dispostas em pontos 
adequados, dividida em columnas volantes, sob 
as ordens de officiaes babeis e dignos de con
fiança . 

Fel-as avançar em direcções varias no en
calço do inimigo, que occupava magníficas po
sições por todo o Maranhão e regiões proximas 
da província do Piauhy; e elle proprio repeti
da vezes apresentou-se em meio dos sertões, 
no lheatro da lucta, dirigindo em pessoa mais 
de uma marcha, de um a.ssalto, de um combate. 
A campanha foi variada e fertil em sangrentos 
recontros, alguns delles verdadeiras batalhas. 

Em Bella-Agua, Brejo, Morro Agudo, Var
gem Grande, Egypto, Corimatá, Matão Grande, 
Tabatinga, Cabeceiras, Lagôa elo Meio, Curral 
Velho, Bocca da Matta, Curralinho, Macaco, 
Barro Vermelho, Detrás ela Serra, Cajueiros, 
Santa Rosa, Boqueirão, Curiaca, Mutuns, Ca
bezeiras, Cajazeira , Baixa Fria, Brejinho e de
zenas ele outros sítios feriram-se sanguinolentas 
pelejas em que as armas legaes sahiram vi
clor1osas. 

Vê-se bem que a cousa não foi facil. 
O inverso tinha-se visto em todo o anterior 

período da revolução, sahindo por toda a parle 
triumpliantes os Balaios. 

Releva citar neste ponto o ultimo episodio 
dessa accidentada campanha, digna de detido 

,estudo technico, muito mais. desenvolvido do 
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que o que lhe consagrou o autor dos Suspiros 
Poetix:os e auclades. 

Revela-se ncs e passo a imponente influen
cia da simple pre ença desses homen predes
tinado ao mando. 

Depois de mai de cem feito de armas de 
maior on menor vulto por toda a zona revolu
cionada ainda existiam, sob o mando de Pe
clrnsa, cerca de mil combaten te no Ica tú e uns 
setecentos oh o de Raymunclo Gomes e Matroá 
em Miriliha. 

O pouco depois Barão de Caxias partiu para 
os dous pontos. 

Chegado a Icatú, mandou chamar Pedrosa. 
((Delle soube da repugnancia da gra nde parte 

de seus sequaze em depôrem as armas a que 
estavam aifeiLos, e que muito temia qualquer 
rompimento, se isso se tentasse; que para elle 
era certa a morte, se tal lhes fô se commetter. 

((Ao que resoluto replicou o presidente- que 
fôssc e fizesse sem tardança entrarem todos 
armados como estavam, que mais réplicas não 
adm1ttia e dispondo logo as suas forças em 
ordem de batalha para o que dés e e viesse, 
foi esperai-o nas trincheiras . 

((Entraram elle em pelo lõe com armas car
regada c e corvadas de novo, e á voz impera
tiva do presidente iam humildemente depondo 
as arma a seus pés; e assim se recolheram no
vecentas. 

((Tão esfarrapadas vinham aquellas misera
veis crcaturas, que causavam piedade aos ven
cedores, c por muilos dias só cuidaram de comer 
e repousar». 

E' a narrativa do poeta. 
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oto que se nãü tocou em um cabello sequer 
de qualquer düs prisioneirüs... (J 

E' talvez possível, meus senhores, que nesse 
tempo não estivesse ainda em pratica a degolla 
para os míseros vencidos das luctas civis ... 

De Icatú seguira Caxias pela ultima vez para 
Miritiba, onde se asylara Raynwndo Gome.s, o 
famig~rado chefe bem•tevi: .. 

«Por uma escolta o mandou buscar á sua 
presença. 

«Insignificante era a sua figura: quasi negro, 
o que chamamos [ula, baixo, grosso, pernas 
arqueadas, testa larga e achatada, olhar vacil
lante, poucQ atilado de entendimento, voz baixa 
e humilde, nenhuma audacia de conspirador ... 

«Primeiro que elle se apresentou o velho Ma
troá, todo curvado com o peso de cento e vinte 
annos de edade e de crimes, arrastando uma 
longa espada, entretanto audaz, e fazendo alar
de de ter entrado em todas as grandes e pe
quemis revoltas do Nür'Le durante a sua vida. 

«Depuzeram as armas na Miritiba mais de 
setecentos rebeldes, todos elles quasi núls, e 
sem munições de guerra, além das armas. 

«Chegou a tres mil o numero dos apresen
tados em varias pontos. 

«Raymundo Gomes, depois de amnistiadü, 
assignou termo de evacuar a província por oito 
annos, sendo-lhe designada a de S. Paulo para 
sua residencian. 

E' ainda a narrativa do autor de Napoleão 
em vVaterloo . 

Quasi se poderia dizer, senhores, que o Ba
rão de Caxias ignorava ü uso da faca de eli
minar üs rebeldes ... 

Ninguem tocou com um dedo naquella gente 
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e o velho Jllalroá chegou a morrer tranquilla
ment~-em S . Luiz, um mez a pó a ua apre
c::entaçao ... 

Entretanto, em meno de um anno estavam 
pacificado ~Iaranhão e Piauby; e axia , nos 
ullimo quatro ou cinco mezes de sua admini -
tração, fez maravilho os serviço de de tro e 
atilado estadi ta e organisaclor. 

Pontes, canaes, igreja , cadeia , fonte , cal
çadas, colonias, fortalezas quartei , fazenda 
de lavoura, correios, policia, a tudo deu intcl
ligcntes cuidado e Yaloro o impul o . 

E digno de no I a é meus enhore . que o 
governo central empeceu-lhe muito e muito os 
planos pela mais estupida c incomprchensivel 
má vontade, umas veze leviandade e incuria 
outra . 

Neste sentido deram-. e fado cuja cxpo i
ção havei de permillir eja agora calada; mas 
que pódc er lida nas chronica do tempo. 

Estava entretanto, de volta no Rio de J a
neiro em julho de 1841. 

Brigadeiro do exercito desde en tão Barão 
de Caxias, não lhe era dado rcpou ar. 

A desordem, a anarchia, ateada pelo poli
tiqueiros do tempo, depois de ncgrcgado cpi
sodio em Pernambuco Pará, Bahia, Rio de 
J anciro c até Sergipe, que teve lambem ua 
comedia de revolução em anlo Amaro, per
durava na afoileza damninha da incon ciencia 
turbulenta de rombos mandões no Rio Grande 
do Sul. 

De repente, sem prcambulo , sem n ccna
ção alrruma que a preYeni e. e lalou em 
Paulo. Sorocaba, a terra de Varnhagen, se 
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sublevara e os rebeldes seguiam para a capital 
a marchas rapidas e triumphaes. 

ão havia tempo a perder. 1 

Eslava no poder um do homens ma is ener
gicos, mais dignos, mais graves, mais honesto , 
mais adivos, mais habeis que tecm dirigido os 
de tinos desta patria. 

Este, sim, este é que era o ministro apto a 
trabalhar com um Caxias. 

e um bem pensou, o outro melhor pensou 
ainda e mais atiladamente executou. 

Torneado para commandar a operações mi
litares na provincia recentemente sublevada aos 
18 de maio de 1842, já no dia seguinte Caxias, 
á frente de quatrocentos recruta tirados do 
depo ito, navegava para Santos. 

Tinha recebido carta branca de José Cle
mente, nestas palavra que honram tanto a um 
quanto ao outro: 

((A commissão com que S . M. o Imperador 
acaba de honrar a V. Ex.a é de tal natureza que 
se lhe não pódem actualmente prescrever ins
trucções determinadas. 

(( O fim é obter que a sedição que acaba de 
apparecer na província de S. Paulo seja suffo
cada no seu principio, ante que tome maior 
força. Os meios, deixam-se á intelligencia, dis
creção e actividade de V. Ex.a, fazendo o uso 
que julgar mais conveni enLe da força de linha 
como da Guarda acionai, c pra ticando tudo 
mais que entender conducente ao sobredito fim n. 

Estes dous, meus senhores, sabiam bem o 
que queriam e, acima de tudo, sabiam enten
der-se. 

Caxia decidiu que para combater o tre 
ou quatro mil rebeldes bastavam-lhe, além de 
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dous batalhões que já tinham eguido, os qua
Lrocento recrutas, inexperientes, bi onhos. 

Thdos os vasios gesliculador s do tempo, e, 
entre outros, um grande fanfarrão celebre, chas
queavam do arro jo heroico de Luiz Alve ne Las 
palavras typicas: 

<<Como? para combater homens da patria de 
Amador Bueno, para sub jugar pauli tas, man-
dam- e quatrocentos caclaveres ambulantes ! ... » 

Quanto se enganava o famoso rhetorico ! .. . 
Caxia é quem tinha razão, como os factos 

por elle previstos com sua intuição de aguia 
vieram bem cedo mostrar. 

Com os quatrocentos cadaveres ambulantes 
galgou a serra elo Cubatão e ó tomou folego 
no alto. 

Do Rio a Santos, ele Santos ao alto elo Cu
balão, do Cubatão a S. Paulo foi obra ele pou
cos, pouquíssimos dias. 

Quando os rebeldes chegaram a Pinheiros, 
pouco distante ela Capital, souberam que Ca ' ias 
já lá e lava dentro. 

Ficaram estupefactos. 
Pararam amedrontado , dando, a im, tem

po ao general de organisar a defensiva, o que 
fez sem detença. 

Os que não se disper aram, retrocederam 
a Sorocaba, para onde marchou Caxias que 
entrou a cidade sertaneja aos 20 ele junho, um 
mez depois de sua partida do Rio ele Janeiro ... 

Crescido numero de prisioneiro armas e 
muniçõe cahiram em poder do vencedor. 

Estava desmoralisada a revolução, rapida
mente suffocada em eu centro procluctor, fa· 
cilmente reduzida em Silveira , Lorena Tau
baté, Pindamonhangaba. 
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Ainda se achava o General na província de 
S. Paulo, quando, aos 10 de julho do mesmo 
anno de 1842, é nomeado Commandanté em 
Chefe do Exercito pacificador de Minas Geraes, 
onde, desde o mez anterior, rebentára movi
mento revolucionaria muitD mais serio do que 
o paulista. 

Não fazia ainda dous mezes de sua nomea
ção anterior e menos de um se passára de sua 
entrada em Sorocaba. 

Aos 23 de julho estava elle de volta ao Rio 
de Janeiro. 

Era ainda Ministro da Guerra o mesmo José 
Clemente; a mesma foi a actividade, a mesma a 
presteza, a mesma a segura decisão ! 

Quarenta e oito horas bastaram a Caxias 
para aprestar-se, aguardando as instrucções. 

Recebidas estas, uma hora depois partia para 
Ouro Preto . 

Parece, meus senhores, meus car:os amigos, 
que naquelle tempD estas cousas se faziam com 
um pouco mais de diligencia do que hoje em 
dia ... 

Não sei se acerto em dizel-o ; se não acerto 
perdDae-me, que sempre fui muito sujeito a er
ros, consoante constantemente me tem andado 
a dizer a crilica indígena. 

Eis as instrucções: 
<<Espera D governo de S. M. o Imperador 

que na importante commissão que lhe é con
fiada, empregue V. Ex.a todos os meios que a 
sua discreção e intelligencia lh·e dictarem, nãD 
só para a pacificação da província de Minas 
com a maior celeridade possível, mas tambem 
para organisação de uma força provisoria com
posta de gente da mesma província, que seja 
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por si sufficiente para fazer manter a ordem 
sem dependencia da Lropa de linha , que não 
póde ser ahi con ervada por muito lempo pela 
necessidade que eÃii te de di 1 ôr della para 
outro destino. 

«Logo que a referida província se achar li' rD 
de grupos rebeldes armados, e 'recolherá a 
esta cidade, onde sua presença e faz nece aria 
para. organi ação ele forças, destinada a outro 
serv1ço ... n 

ão poderia ser maior, nem mais merecida 
a confiança. 

A futura commissão já e deL-xa bem adivi
nhar, era no Rio Grande do Sul. 

ias acompanhemo o General a i\1inas. 
ma hora depois de recebidas a in lruc

ções, ainda verdadeira carta-branca, eguia para 
Ouro PreLo pelos pes imo caminho de então . 

Era aos 25 de julho· a 30 publicava no Bru
mado um edi tal, declarando poderem. voltm· 
para suas casas lranquillamenle lodos os que 
não sendo che[es ela rez;olla, estavam nella illu
didos e e apresentassem a dep6r as armas. 

E corno lhe ti' e se chegado a noticia de ha
verem os revolucionarias, pa ante de dous 
mil, victorio o em Queluz no di a 2 de julho 
marchado sobre a Capital para della e apo
derarem, accelerou incriYelrnente a marcha de 
sua columna por obre serrania e passos clifficj
limos, chegando a Ouro PreLo, que entrou antes 
elo inimigo. 

Desapontados, seguiram os revoltosos 1 ara 
Sabará, q-ue tomaram e em parle saquearam 
clirigindo-c;e em eguida para o arraial de anta 
Luzia em cu ia cercanias se entrincheiraram, 
em lugar de esplenclida concliçõe ele dcfeza . 

/ 
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Eram já tres mil e tresentos homens . 
Nos dias 18 e 19 de agosto tinha Caxias 

feito avançar as ua duas columna oble Sa· 
bará, onde pernoitou naquelle ullimo dia. 

A 20, á testa da segunda columna de oito
centos homens apenas, marchou para Santa Lu
zia, fazendo seguir a primeira ob o commando 
de eu irmão o coronel J o é Joaquim de Lima 
e ilva, pela e trada da Lapa, a contornar o 
adversario, devendo er este posto entre dous 
fogos. 

e le ponto é mister citar as propria pala
vras da magnífica biographia do bravo General 
a que já me referi: 

((Atraiçoado Caxias por um desertor, que 
revelou o seu plano, foi preciso varial-o e ir 
rechaçando o inimigo a passo de carga de 
posição em posição até que occupou o alto de 
uma das collinas que dominam o arraial. 

((Tomava posições, para no dia seguinte em
penhar o combate formal, quando os rebeldes, 
interpretando a apparente irresolução por fra
queza e conscio de sua superioridade nume
rica, romperam combate com os tres mil e tre
zentos caçadores e uma peça a cavalleiro do 
campo legal. 

((Contra a irresistivel primasia de numero e 
posiçãü luctavam indomitos os <Oitocentos valen
tes da segunda columna, e já parecia a situa
ção de esperada a ponw de tentar o inimigo a 
franqueai-a pela esquerda e investir obre o 
dous canhões Iegaes que, aliaz disparavam com 
pouca vantagem para a posição mais alta, occu
pada pelo adversario . 

«Eram tres horas da tarde. 
«"Ü lugar accídentado onde se passavam estes 
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ucce ~O era m dua collina : na inferior e -
Lavam a força expedicionaria ; o in urgente 
occupavam a nco ta da mai alla. 

((O coronel Joaquim Jo é de Lima e ilva 
achava- c a grande di tancia na e trada da 
Lapa, i to é, na prolongação longínqua da erra 
calcada pelo rebelde . 

(( Iã podia o General mandar-lhe a i o al
gum porque o caminho unico c Lava interce
ptado pelo inimigo. 

ccTinham entre ambo combina lo o ataque 
para o dia 21 c nenhum avi o em contrario 
recebera o coronel. 

ccE Le, porém, no dia 20, impre ionou- e com 
ouvir d de a oito e meia hora ]a manhã un 
como trovõe mui di tinclo . 

ccCollou o ouvido contra a terra conven-
ceu- e de que eram de carga de artilharia. 

cc Occorreu-lhe então que pod ria er combate 
entre oitocenlo homen e tr mil bem armados 
e municiado que e tive e antecipado por 
qualquer ignorado motivo. 

ccl i to, em demora, em ordem de ninguem 
ómente por propria iniciativa ayançou com a 

rapidez do raio e cahiu no momento do grande 
perigo obre o flanco e querelo elo ad' er ario. 

ccReconhecendo Caxia a opporluna chegada 
de tão valio o au.'<ilio e prevendo que a columna 
do coronel difficilmente entraria no arraial em
quanto o r beldes permanece em na altura 
dominante , i to que occupavam um té o que 
lhes ervia de padra lo imulou inlellia nte
menle fugir mandou tocar a r tirada· o 1n ur
recto cahiram na cilada vindo-lhe no encalço e 
facilitando as im a manobra do coronel Lima e 

ilva pela qual os imprudente perdidas a 
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inexcedíveis vantagens da po ição, ficaram entre 
dous fogos . 

«Apena o Barão conseguiu o seu infento 
conlramarchou obre elles, e, em uma carga de 
bayneta commandada por elle em pe soa, de -
alojou-os em menos de meia hora de posições 
que pareciam inexpugnaveis, obrigando-os a 
abandonarem sua artilharia muniçõe do guerra 
e boca, armamento, cerca de trczenlo pri io
neiro e o campo juncado de cadavere n. 

Era aos 20 de agosto, menos de um mez 
da sabida do General do Rio do Janeiro. 

A revolução eslava finda, revolução insen
ata, filha de futeis motivos, alguns dos quae 

admira houve se espertos que os inventassem 
e ingenuos que lhes dessem credilo. 

Eis aqui algumas de sas miragens do rhe
loricos do tempo· é bom ouvil-a para e tudo 
comparativo: 

Que o aclo addicional, uma da mai liberaes 
leis que temos tido, seja diLo entre parenlhe es, 
cerceava os poderes das assembléa provinciaes, 
que o Codigo Criminal e do Processo. dous mo
numento legi la ivo , cujo mór defeito é exa
clamenle serem demasiado liberaes, eram dous 
appa1'elhos liberlicidas: que os homen iam ser 
redu:idos ao capliveiro, sendo os mais validos 
recrutados; que se ia acabar com a religião ... 
estas tolices e quejandas ... 

E dizer que com tão declarnaLorias patra
nhas é que se tem, quasi sempre, feilo a politica 
nesta singularis ima terra ! 

lllas urge, meus senhores, proseguir nos 
serviços pre tado á ordem por esse Caxias, 
que ainda tinha tanto a fazer, á ordem, quero 
dizer, ás alta conveniencia da palria, que só 
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e Lreilamenlc unida se póde a har articulada, 
apparelhada para as ime Lida do progre o, 
da r~1ueza da gloria. 

Cornrnandante em ch fe do c.·ercito em ope
rações no Rio Grande e pre iclcnlc da província 
de de fin de outubro ainda de l81j2, ao 12 ele 
novembro tornava posse de tão elevadas c diffi
culto as funcçõe em Porto legre .• \ s circums
Lancias eram dem a ia do critica . 

A re olução, Lriumphanlc p la in pcia do 
maior numero claquelle que, desde l 3:-. tinham 
regido o destino daquella parte do imperio, 
e lava enhora da mór porção da província e as 
ü~opa nacionae achavam- c de morali adis-
Irna . 

em lclença, e com o maior tino, tratou 
de levantar o moral do soldado , completar 
-os batalhões desfalcados, disciplinai-o , Iecluzir 
de peza inutei , criar elementos bclli o c estu
dar -o planos, a iluação, o r cur o , os pro
jectos do inirnio·o . 

Com a rnai atilada comprchcnsfto política 
conci tava o no o patrício do ui á união, 
mo Lrando-lhe onde e acba\'a o nos~o tradi
cional e incorrigível inimigo. 

Aos 17 de março de 1843 ao pro. eguir a 
campanha encetada, previa aconlccimcnlo rrue 
se haviam de dar oito anno mai tarde. nesta 
rncrnorav is palav.ras, diri gida ao r bclcle , 
dignas ela meditação ele Lodos o brasileiros: 

<<Lernbrae-vo que a pouco pa . o ele vó 
está o inimigo de nós Lodo , o inimigo de ra a 
e de tradição. 

«Não póde tardar que no meçamo. com o 
soldado de Rosa e de Oribe; guardemo:- para 
então no a e padas e no o . angue. 
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c<Vêde que esse estrangeiro exulta com esta 
triste guerra com que nós mesmos no e ~amos 
enfraquecendo e destruindo . 

c<Abracemo-nos e unamo-no para marchar
mo , não peito a peito, mas homJJro a hombro, 
em deieza da patria, que é no sa mãe commum! )) 

Aqui está o signal immorredoiro das grandes 
individualidades patricias ... 

Como este fallar é bra ileiro ! 
Como esta palavra ào o palpitar subter

raneo de quatrocentos annos de luctas ! 
Como ellas são a vibração uni ona de algun 

milhõe de alma ! 
Como ella exaltam e engrandecem o oi

dado que as proferiu ! ... 
E' o signal que não mente; e é por isso, 

senhores, que ainda hoje elle "é amado do povo, 
elle é querido por todos que ainda teem uma 
pouca d'alma para sob o Cruzeiro sentir bra-
ileiramente, e uma pouca de coragem para 

proclamai-o aos quatro entos, em temor aos 
dous inimigos que ajoujados, unidos, no acom
mettem: o particularismo federali ta e di oi
vente e o olygarchismo rapace e compres or. 

Mas ouvide o resumo de seu altos feitos no 
Rio Grande, margeando e reduzindo a narrativa 
do seu biographo, hoje ela sica. 

Ao tomar Caxias o commando das forças 
legaes, provinha a princ1pal vantagem, na ad
versa da sua extrema mobilidade devida á ex
cellente cavallaria de que dispunham, em con
traposição á penuria de animaes e pa to no 
apertados e sitiados arraiaes da legalidade. 

E' admiravel o modo como alcançou esse 
desideratum, sem o qual a campanha não po· 
deria começar em 1843. 
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Era mister transportar para ponto adequado 
ao ini ,io da opcraçõe a pouca canllaria de 
que d1 punha na cercania de Porto Alegre, 
e era ncce ~ ario atrave sar 70 l gua de terreno 
em poder do inimigo, e tando c lc enhor de 
lod~s a ga rgantas do caminho . 

Os rebelde preparavam- e para e apodera
rem do General, de eus pouco olclado c de 
sua cavalhada. 

O illu. tre cabo de guerra manobrou ele modo 
a persuadil-os de cr o seu intuito lcYar o campo 
de operações para a fronteira do I io Grande 
e do Rio Pardo, fazendo seguir os conting nlc 
até S. Gonçalo por agua . 

Os revoltado correram ele Al grel para 
o rio de anta :\Jaria, em ob er ação da co-
1 um na de S. Gonçalo . 

Nesse meio tempo voou o Gcn ral á margem 
direita eles c rio c capiLaneou em pessoa a e -
colla que conduzia, com verligino a rapidez, 
os sete mil cavallos alé Camacuã, donde, graças 
ás dispo içõe do terreno, era mai facil a mar
cha para S . Lourenço, onde chegou em dis
parar um tiro ! 

Era islo em fins de janeiro; e ao 12 de fe
vereiro publicava alli ordem do dia, organi ando 
as sua forças, c tabclecenclo lrc columna e 
varia brigada proporcionada ao serv1ço a 
que se de tina am. 

Estabelecida naquelle ponto a base da ope
rações, destacou um pequeno corpo que foi 
afugentando de cima da . erra varia partidas 
rebelde , alé que, reunindo em \ accacahy o 
grosso da tropas, occupou S. Gabriel, a 24 
leguas ele . Lourenço, alrave ando arroio 
e va las planície 

20 
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Avançou até Sant'Anna do Livramento, de 
onde o revoltosos fugiram sem aceitar batalha 
E como tivessem elles surprehendido a guarni
ção de S. Gabriel, destroçando-a, Caxias retro
cedeu, percorrendo em 48 horas as 24 leguas que 
o separavam daquella povoação com quatro mil 
infantes e nove mil cavallos. 

Ainda uma vez os revolucionarios di para
ram. sem aceitar a lucta e dividiram-se em muitas 
partida volantes para varias bandas. 

Depois de marchas e contramarchas fatigan
tes, Caxias fez avançar uma columna pela mar
gem direita elo rio Santa Maria, atraz do ini
mig·o e seguia pela esquerda oom o grosso 
das forças. 

David Canavarro, chefe adverso, após mo
vimentos simulados, concentrou os seus ele
mentos de combate no intuito de atacar a oo
lumna da direita antes que o general lhe po
desse acudir. 

Era aos 25 de maio: dous mil e quinhentos 
rebeldes em Ponche Verde atacavam o mil e 
quatrocentos cavalleiros e infantes da columna 
perseguida. 

Duas horas durou a peleja, sendo destro
çados com grande perda os rebeldes. 

Canavarro correu para Alegrete, onde sabia 
pequena a guarni~ão; mas Caxias fêl-o perse
guir pelo Ibirapmtan, passando o chefe revo
lucionario para o~ Estado Oriental. 

De então em diante mudaram as condições 
da lucta. 

Os revoltosos começavam a ser perseguidos 
com vigor, celeridade e segurança e a e r ven · 
ciclos sempre que eram compellidos a combate. 

Caxias fez occupar Caçapava, S. Gabriel, 
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Alegrete e outras cidades e vi ll a , onde ficavam 
em campo entrincheirados guarniçõe de re
serva. 

«Em Lodos os ponto , pondera o escriptor 
que estou compendiando, é digna de nota a 
tactica . concebida pelo nosso grande Capitão; 
como, a principio, aproveitou a linha ele base 
crue rodeava .. José do orLe, por Porto Ale
gre, e e querela do J acuhy, ao l io Pardo; como, 
ao dispôr ele mais meios, e taheleceu a segunda, 
que do Rio Grande e dirigiu a Caçapava, ponto 
considcravel que fortificou ; como, emfim, com
pletou sua habil estrategia crcando a terceira 
linha, que do Serrito, sobre J aguarã-o, seguia 
para Bagé, S. Gabriel, Alegrete e Santa Anna 
do Livramento ». 

A legalidade avançava, a revolução e re
duzia de ponto em ponto até in anir-se de Lodo . 

Muüos e variados recontros tiver am lugar 
por toda a cxten ão do Rio Grande; multipli
cadas Iôram ainda as marchas e contramarchas 
celcres . 

Pódc- c, porém, dizer que, depois das vi
ctoria legaes em Triumpho, Camacuã. P onche 
Verde, Piralinim, Cangussú, a revolução estava 
morta, alé e trebuchar definitivamente em Po
rongos. 

~Tais um inapreciavel serviço linha sido ao 
Brasil pres tado por esse consolidador da unidade 
nacional, nunca assaz querido pelos que sabem 
avaliar a 1ncstimave1 importancia no mu'ndo 
de um gr ande povo, uma grande patria . 

Na Bahia, Rio de Janeiro, 1aranhão, S. 
Paulo, Mina e Rio Grande do Sul Linha elle 
sido factor preponderante nes e ublime ideaes . 

a Cisplatina é licito acreditar que os · re-
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sultad-os Leriam sido grandiosos para nós, se a 
direcção da guerra lhe tivesse sido confiada . 

Sua edade e posição, porém, privarcim-nos 
de H1o auspiciosa fortuna. 

A carta polilica da America do Sul teria 
hoje -outra feição e não haveria a chrm'lica de 
nossas desditas de recolher naquellas paragens 
algumas de suas mais deprimentes vilanias. 

Mas eis que a esse afortunado e venerando 
Caxias era dado servir os maximos interesses 
do Brasil ainda mais vezes naquellas regiões 
do Prata, pouco após as ludas c-om os Farrapos. 

E nesses feitos acharam-se, unidos ao do 
Brasil, serviços á America e á humanidade por
que taes devem ser considerados a derrota e a 
queda de dous typos tão sinistramente equívo
cos, quae são para as almas sãs Oribe e Rosas . 

Eu bem sei que, por um dos mais singulare · 
caprichos das contradições humanas, não existe 
tyranno da mais feia catadura, despota do mais 
cruel arreganho a que se não depare em época 
opportuna algum gracioso rehabilitador. 

Existe hoje até gente apparelhada para isto, 
pretensos philosophos, prestes a entrarem em 
funcções de tão curi-oso quão insensato officio. 

Que um homem faça a sua carreira por 
meio das maiores difficuldades, tropeços, em
baraços, e chegue ao cume da montanha afor
tunado, sem se afastar da trilha recta, sem man
char as mãos nos delictos, parece-me cousa mais 
para louvar do que se lá chegar por senda 
tortuosa, acompanhado de crimes e indignas 
acções. 

E semell1antemente os detentores do poder, 
os que se arrogam o direito de agir pelas na
ções, se teem a envergadura de transmutar im-
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pecilhos em vantagens, oppo ições em accôr
dQs, inimigos em aux_iliare , creio não er mui 
grave equivocQ affirmar serem taes obreinos 
mais dignos de applausos do que o da e cola 
dos Oribes e dos Rosas, nomeadamente quando 
os preCendido serviços por taes sujeitos pres
tados ao povos são o mais difficil de todos os 
problemas da historia, por rue a mais decidida 
boa vontade é impotente para os descobrir . 

Rosas Linha arvorado na Republica Argen
tina uma política aggressiva contra o Bra il e 
meditava a incorporação ao eu paiz do Para
guay e do Estado Oriental. 

P ara isto não trepidou em metter no Uru
guay por sua conta um agente de depredações 
contr a o brasileiros- Oribe. 

Ch ega.ram as causas a ponto de se recorr er 
á solução pelas armas. 

Era em 1851. 
Aos 16 de junho era o Conde de Caxias desi

gnado commandante em chefe do ahaz ainda 
nã{) creado exercito em operações e presidente 
da província do Rio Grande. 

Aos 26 já elle se achava na cidade de S. Pe
dro, a 30 tomava posse das suas nova funcções 
em Porto Alegre . 

No dia 9 de julho estava em Pelo tas, man
dando um brigadeiro dispôr as forças em Or- 
queta, para onde pouco depois seguiu, fazendo 
avançar varias corpos do exercito em cer tas di
recções predes tinadas, ao pa so que elle proprio 
se dirigia pelo Arroio Grande e Bagé a Sant'An~ 
na do Livramento, onde fez alto por algum 
tempo. 

Em agosto Linha alli organisado e c-oncen-
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trado o exercito de operações, composto de qua-
tro divisões e quatorze brigadas. ,.. 

Aos 4 de setembro transpunha a fronteira 
oriental na direcção do Rio Negro . 

Tinha espalhado neste dia uma ordem em 
que se liam esta's memoraveis palavras; ' 

((Não tendes no Estado Oriental outros ini
migos senão os soldados do General D. Manoel 
Oribe, e esses mesmos emquanto, illudidos, em
punharem armas contra os interesses de sua 
patria. Desarmados ou vencidos- são ameri
canos, são vossos irmãos, e como taes os de
veis tratar. 

((A verdadeira bravura do soldado é nobre, 
generosa e respeitadora dos princípios da hu
manidade. 

. ((A propriedade de quem q~er que sej~, ~a
cwnal, estrangewo, amLgo ou LmmLr;o, é mvio
lavel e sagrada; e deve ser tão religiosamente 
respeitada pelo soldado do exercito imperial 
como a sua propria honra. 

((O que por desgraça a violar, será conside
rado indign-o de pertencer ás fileiras do exer
cito, assassino da honra e reputação nacional, 
e como tal severa e inexoravelmente punido» . 

No interior ou exterior, em campanha, este 
General nunca se afastava de tão nobres prin
cipies, que entravam sempre por muito no se
gredo das assignaladas vantagens que sabia 
obter. 

O objectivo da marcha de Caxias era cercar 
as forças de Oribe por um lado, ao tempo que, 
por outra parte, o mesmo fizesse o exercito sob 
as ordens de Urquiza, alliado ao Brasil, sendo, 
porém, incomparavelmente maior a distancia a 
percorrer pelas tropas nacionaes. 
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Quando e viu em apertada po ição, Oribe 
fez pedido de capitulação que lhe foi concedida. 

&a ao lO de outubro. 
Pouco depoi fazia entrada o nos o General 

em Montevideu, que o recebia como a um liber
tador., 

Em rapido lances e Lava em tre mcze con
luida a campanha contra Oribe. 

Ho as, o furibundo diclador, angui eden lo, 
declarou guerra ao imperio . 

Era tudo acto contínuo : o de p La rabiava 
de colera contra o eluagen unilarios e o anti
americano r:JOuerno do Brasil lwrrido phra ea
do muito nos o conhecido. por o havermo cá 
dentro muita vez ouvido do labio de iracundo 
prégadore de truculentas e a1 avoran le dieta
dura . 

Caxias achava- e ainda no E lado Oriental, 
á te ta de vinte mil homens, em quatro divi õe , 
sob os commandos de Caldwell .t\1arque de 
Sou a, anto Pereira e David Canavarro o ex
guerrilheiro Farrapo, attrahido e di Linguido 
pelo General, que dante o vencera. 

De tacou quatro mil homen ob o comman
mando do e forçado bra. ileiro Jlarque de ou
a, futuro Conde de P orto-Alegre, para e irem 

incorporar á força de rquiza. que se acha
vam em Entre-Rio . 

Es e troço de exerci to embarcou em a es
quadra bra ileira commandada pelo legcndario 
Greenfell. A capitanea tinha por commandanle 
o bravo Lamego. 

Avançava a c quadra pelo Paraná. quando 
em face ao Pas o do Tonel iro, iti o e lr ilo e 
formidavelmente fortificad o, foi acommellida por 
tremendo chuveiro de bala ele arli lberia e fuzi-
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laria, dirigido pelo general .Hancilla, cunhado 
do diclador. 

Greenfell e Lamego su tentaram a rli'frega 
á moda dos heroes impavidos que se fazem obe
decido da morte: de pé sobre a rodas dos seu 
navios, debaixo de abobadas de balas . . 

Tran posto o difficil pas o, ancoraram no 
lugar aprazado- a ponta do Diamante, onde 
horas antes Linha chegado Urquiza . 

Era aos 19 de dezembro de 1851. 
Proseguia a campanha com varias feiçõe , 

quando a 17 de janeiro Caxia e Grcenfell, á bór
do da D. Allonso, andaram por muitas horas ao 
norte e ao ul de Buenos Ayre , em meio de 
extraordinar.io perigo , sondando lugares para 
um de embarque, caso tive se de er preci o. 

O exercito alliado, passando o Paraná, de
pois de marchas e acções diversas por Entre 
Rios, Corrientes e Santa Fé, achou-se á vis ta 
do inimigo ao 2 de fevereiro de 1852, em lon
tes Ca cros. 

Renhida foi a batalha; as honras do dia cou
beram ao e forçado -:\larque de ousa, e ao im
petuoso Osorio. 

1\. derrota de Rosa foi completa; fugiu, abri
gou- e· em um navio inglez, seguiu para a Eu
ropa onde viveu tranquillamente dilatado an
no . 

E nosso Lidador tinha ainda de revelar su
periorc qualidades de espirito e caracter na 
governação mais alta do Estado por differentes 
veze e de dirirrir, pel-o Paraguay em fóra, ven
cedora as hostes brasileiras. 

E' c la ullima cadeia de erviço de guerra 
que me falta rapido apreciar para algo dizer 
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delle nos eu labores da paz c pór o I onlo final 
a es tas de ataviadas palavra . 

A .desa Lradi ima política do partido liberal 
não tinha abido e itar novas guerra nas re
giões do ul. 

Co~ a Republica Oriental c o Paraguay ti
emo de Lerçar armas, e com esta uJ Lima a 

pugna Linha de prolongar- e por cinco inlcrmi
navels anno de afanosos acnílcios. 

E, a sabedona popular ha muito o reconhe
ceu, como as grandes de graças nunca e apre· 
enlam ó andam sempre acompanhada , além 

da guerra tivemo o vergonlwsissimo tra tado 
da tríplice alliança, que póz o Bra il na raba
dilha da H.epublica Argentina, e a exclu ão sys
lematica do :.Iarquez de Caxia do commando 
de no as força , por ser elle militante na fi
leira con ervadoras ... 

Esle dou formidaveis 1c acertos tiveram 
consequencias que ainda hoje atrapalham os 
pa sos do Bra il, algumas irrcmedia vci para 
lodo sempre. 

Entre outro ele a lre 1Jlho de scs primei
ro erro , a uJta a recu a elo plano ele Caxia , 
por elle in i lentemenle offcrecido ao go,·crriü 
imperial, ele e le\'ar a guerra ao coração elo 
Paraguay uma cz que esta nüo Linha ido evi
Lada, por no a províncias do Hio Grande, Pa
raná, Mallo Gros o e jámais 1 elo Passo ela Pa
Lria, alravez da Argentina . 

O re ullado é que e La veio a nadar em ouro 
que a levantou até hoje e no a províncias 
ahi ficaram a ra Lejar quando o contrario c 
leria inevitavelmente dado c liYe sem sido ou
vido o con eU1o do General . 

Como quer que se ja, depois de delonga · in-
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ju tificaveis e duros revezes soffridos pela trí 
plice alliança, decidiram-se os dono dos des
tinos deste povo a confiar a Caxias a difecção 
das nos as forças em lucta aberta nas inhospi
las regiões dentre o Paraná e Paraguay . 

E la tardia solução, depois de dou ' anno~ 
de erros todos oriundos do tratado da tríplice, 
teve Jogar ao 10 de outubro de 1866. 

E' que os desa ados mini Lerio de 31 de 
ago to de 1864 e 12 de maio de 65 tinham dado 
entrada ao de 3 de agosto de 1866, e este era 
dirigido por um homem, Zacharias de Góes e 
Vasconcellos. 

Em outubro dizia esse voluntarioso e tadi ta 
no Senado: 

«Entrando para o ministerio, conheci logo 
que a guerra precisava menos de remessas de 
forças do que uma cabeça, de um general que 
reunisse aos conhecimentos profissionae a pre
cisa vantagem de inspirar plena confiança a seus 
camaradas. 

(( isso chegou a noticia do de astre de Curu
paity e desde esse momento reconheci que era 
indispensavel a medida que se adaptou ... 

((O nobre Marquez de Caxia teve o grande 
merito de sopitar todas as intri~as · foi um gran
de serviço que prestou ao paiz ... » 

De certo um grande serviço; porque ia mu
dar completamente a face da campanha, condu
zindo-a a bom termo, o que teria sido feito em 
poucos mezes, e não fôram o invencíveis obs
laculo oppostos pelo inqualificavel tratado . 

Desde Montevidéu, Buenos Ayres e Corrien
tes foi logo reduzindo abusos, pallidos r eflexos 
da inominada desordem em que foi achar o~ 
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nosso dou corpos de exerciLo em Tuyuly e 
Curuzú. 

Procedeu a rigorosas medidas de orgunisa
ção e disciplina desde que chegou ao acampa
mento, ao 18 de novembro, vmte dia depois 
de ter sahiclo elo Rio de Janeiro. 

Em tão indi pensaveis quão uteis providen
cias empregou os ultimos dias de novembro e 
os meze de dezembro de 1866 c ianeiro de 
1887; pois que desde os primeiros cliãs de feve
reiro, aproveitando a ausencia de Mitre, que 
se havia então retirado para Bueno yres, deu 
largo impul o á campanha iniciando operações 
de avantajada valia. 

E digo aproveitando a ausencia de !Vi ilre, por
que, oh! desgraça, meus senhore , pelo tratado 
elle Linha ele obedecer ao general estrangeiro, 
a quem cabia o commando geral dos exercitas 
alliados, a direcção suprema ela campanha, a 
iniciativa cabal dos planos, o nervo, em umma, 
dos factos ! ... 

Em dous annos, depois de declarada a guer
ra, tinham os alliados avançado apenas duas 
leguas, que tanta são as que vão elo Pa so du 
P atria a Tuyuty ! ... 

Ahi se achavam elles paralysados, depois de 
tremendos combates de negativi simos resulta
elos, quando Caxias assumiu o commando do 
contingente brasileiro, cuja disciplina cedo res
tabeleceu, já vos disse, com providencias que a 
urgencia deste momento infelizmente me força a 
calar. Por ellas avaliaríeis do tino admini tra· 
tivo, do genio constructor do incomparavel ca
pitão. 

Tenho pressa em indicar o impul o por elle 
dado á campanha nos cinco mezes do seu · com-
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mando em chefe interino, o que importa dizer, 
ainda sem a completa Jjberdade de acção. 

Ordenou nos acampamentos obras de cléfeza, 
proprias a acabarem com as surprezas de ata
ques até então sempre repelidos; fez verificar 
em ascensões aerostaticas as posições e fortifi
cações inimigas; e, depois de taes preparativos, 
assentou um racional plano de campanha, cousa 
de que só mais tarde e mal cogitara o anterior 
commando em chefe. 

Pensou em encurralar Lopes no seu formi
davel quadrilatero, cortando-lhe as communica
ções com o resto do paiz. 

Neste alto intuito determinou e fez executar 
a famosa mard1a de flanco. 

O segundo corpo do exercito, . sob o comman
do de Porto Alegre, ficava em Tuyuty, susten
tando a base de operações e ameaçando o flanco 
direito do inimigo; avançou o grosso do exer
ci Lo com a vanguarda commandada pelo de te
mido Herval. 

Contornando o quadrilatero, passou Estero 
Bellaco e chegou a Tuyu-cué, que tomou de as
salto e onde levantou acampamento . 

Entrementes, acossado · Mitre pela imprensa 
argrentina, irrequieta pela nova direcção das 
causas da guerra, apresentou-se sem ser espe
rado em Tuyu-cué, onde em ordem do dia de
clarou que o commandanle interino dos alliados 
tinha zeilo iús á estima dJos exercitas, porque 
inici(])rCfJ com pericia as operações; elJecluara 
movimentos acertado.s e dictara disposições con
venientes. 

Achava o general argentino nossas vanguar
das em S. Solano, dominando nossa cavallaria 
as communicações com o interior do paiz. 
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egundo o disposto no nefando tratado ela 
triplico, ainda uma vez Caxia via relegado 
para segundo plano, em a iniciativa no andar 
das operações. 

Procurou diplomaticamente anar c e ter
rível il1conveniente; deliberou prü eguir fazendo 
appa:rentcs consullas. 

Fez rcchassar os paraguayos at6 per to de 
Pilar, determinou que a nossa esqua lra [orçasse 
o passo de Curupaily, brilhante acção, digna de 
allis~ünos encomios . 

Fez tomar, no empenho de fechar o cerco 
ao quadrilaLero, Polreiro Ovelha e Tayi, mas 
Ludo isto á cusLa de sanguinolento combaLe . 

Ei como o general paraguayo R quin re
sume e La parte dos planos c feitos ele Caxia : 

«Apenas os alliados occuparam as posições 
de Tuyú-Cné, immeclitamenLe abr iram trinchei
ras e collocaram baterias de oi to ou nove ca
nhões rai, dos 32, -oom os quac molestavam 
muiLo a nos as linhas de Passo Pocú c Passo 
Espinillo, dia e noile . 

«Ü marechal Lopez desde logo conheceu 
quanLo eram pcrig·osas es a ameaça ·, com a 
occupação das po 1ções ele Tuyü-Cué por forças 
consideraveis de numero as cavallaria hem 
montada ; poróm era-lhe impo ivcl contrastar 
aquella ·off nsiva dos alliados por falla de mo
bilidade para o exercito nacional e por is o 
não teve remedio senão c-onformar-se com a de
fensiva em suas posições de Passo Rojas, Passo 
Pocú c Ilumaytá, com o que deixou ao inimigo 
tempo basLanlc para estabelecer a ua linha de 
sitio por S. o la no, cortando o arroio Fundo, 
para occupar o importante ponto de Tayi, obre 
o rio Paraguay, entre a cidade do Pilar e as po-
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sições do exercito nacional de Humaytá, Passo 
PocÍb e Passo Rojas; sendo assim que tO marechal 
Caxias em pouco tempo estabeleceu o seu &tio e 
dest'arte cortou as communicações do exercito 
paraguayo por mar e terra com o interior da 
Repu.blica, não nos deixando outro recur;,so se
não o penoso caminho que se mandou abrir pelo 
Chaco até Monte Lindo, defronte da f6z do Te
bicuary .. . n 

E' a completa justificativa do plano de nosso 
heroico soldado; é a sua mais bella apologia, 
a apologia feita pelo proprio adversario ! 

O mesmo general Mitre, na tarde da tomada 
de Tayi veiu á barraca do general bra ileiro 
abraçai-o e confessar que estava então conven
cido das momentosas razões da insistencia com 
que ateimava Caxias em occupar aquelle pon to 
e das conveniencias do feito. 

Era aos 2 de novembro de 1867 . 
A 3 fiz-eram os paraguayos terrível sortida 

sobre Tuyuty, travando-se tremendo cambate 
em que Porto-Alegre foi epicamente superior . 

Os nossos sahiram vencedores. 
Cumpria antes de tudo conservar as posi

ções basicas dos exercitas alliados; e Caxias 
teve largamente de providenciar nesse sentido, 
ao que obtemperou Mitre, aos 24 do citado mez: 

ccEstou inteiramente de accôrdo com as me
didas que V. Ex .a indica e qu~ considero muito 
acertadas, tanto para o caso de uma sortida do 
inimigo, como para vigiar e garantir melhor a 
nova linha de communicações com Tayi>>. 

Releva nos historiadores technicos, como 
Schneider e Barão de Rio Branco, ler e medir 
o complexo e acertado dessas medidas para ava
liar.da capacidade desse cabo de guerra . 



PROVOCAÇÕES E DEBATE 319 

Estavam as co usas neste pé, a aber: de 
posse o alliados de tres ponto principaes de 
exlen~a linha de cerco- Tuyuly, Tuyú-Cué e 
Tayi; o dictador cercado no quadrilatero, com 
as communicaçõe de terra e fluviae cortadas 
entre Hwnaylá. e Assumpção, bombardeado dia
riamente pela esquadra, reduzido ao quasi in
transilavel caminho que pelo Chaco seguia até á 
frente do Tebicuary, acima da po ições occu
paclas pelo bra ileiros, quando, aos 12 ele ja
neiro ele 1868, e retirou Milre outra vez defini
tivamente para Buenos-Ayres. 

Estava o grande estraLegico brasileiro de 
novo em commando em chefe. 

rgia aproveitar o ensejo, levar a lucta por 
diante, custas e o que custa se. 

Era a serie homerica de a signalados feitos 
que e iam desenrolar por JJ umay lá, Estabete
cimenlo, auces, Laurelles, Ilororó, Avahy, 
Lontas 11 alenlinas, Assumpção ... 

Depois de observações atilada , em pessoa 
feita , a bordo elo couraçado Bahia. ordenou Ca
xia que na alta madrugada de 19 de fevereiro 
a esquadra forçasse o pas o de Ifumaytá, a-o 
me mo tempo que o general em chefe, com um 
troço de tropa atacaria o formiclavel posto ele
nominado Eslabelecimenlo, tre leguas abaixo 
de Tayi e mai proprio elo que este para fechar 
o cerco, imulanclo todo o exerciLo um ataque 
geral ás linha fortificadas do quadrilater-o. 

Foi o inferno: a monstruosa fortaleza trans
mudou-se num vulcão de fo go, balas, foguetes 
e granadas em respo ta ao chuveiro ele projecti.s 
despejados da esquadra. 

As ombroso e indiscriptivel o quadro ... 
Mas os navios brasileiros, com pa mo do 
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mundo, tinham levado por di ante o inacredi
tavel facto, inandi to como feito de armas, extra
ordinario como impulso ás operaçõe da guer
ra .. . 

o mesmo tempo que em frente ao Humaylá 
realiva-se a epopéa da e quadra, no Estabele
cimento outros successos se passavam dignos 
de nota. 

«Por ordem do General, egundo a narra
tiva anlhentica ele seu competen te biographo, 
avançou a primeira brigada a passo de carga 
c a bayoneta sobre o reclucto, e tal foi o impeLo 
elo ataque, tão varonil a coragem da tropa que 
transpoz logo os profundos e larg-o fossos e 
tentou penetrar incontinente no recinto. 

«Duas eslativas e doze canhões despejavam 
seus projeclis sobre o no o. : clous vapore ini
migos, atracado á barranca ela lagôa da 
Hervas resguardavam o recluclo e com a gra
nadas de grossos canhões impediam o ataque 
pela rectaguarda. 

«Devia, poi , este dirigir- e contra a frente 
e flanco esquerdo. 

((A extensa linha de trincheira tomada tão 
galhardamente era eparada por uma ponte le
vadiça que, erguida fechava a abertura prati
cada no parapeito da segunda trincheira; mas 
essa ponte estava por grossas cadeia pre a aos 
porlõe , e as difficuldade do terreno Linham ele
morado o corpo de sapadores, faltando por isso 
ferramentas, machados e as carreta de junco 
precisas para entulhar os atoleiros e fos o . 

(c.~landou então o General avançar a pa o 
accelerado a 5 ... brigada, commanclada pelo co
ronel Dr. Francisco Pinheiro Guimarães, e se-
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guiram as e cadas de assalLo e os alchichões 
que acabavam de chegar. 

((Es'!3a brigada e o 6. 0 corpo de cavallaria, 
apeado, galgaram os entrincheiramentos, já por 
escada , já trepando os oldado tms no hom
bros do~ outros. 

((O proprio piquete do commandante em chefe 
entrou na acção por seu mando. 

((Após tres horas de combate, afrouxou o ini
migo, vendo-se cercado pelo nossos, que pene
travam no reducto com indomavel furor. 

((O Marquez de Caxias em pessoa dispoz a 
ordem em que deviam manobrar os batalhões 
da brigada provisoria e tendo dirigido alguns 
delles, eguiu para o reducto, em cuja entrada 
entulhada de cadaveres, foi enthusia ticamcnte 
victoriado por officiaes e soldados )) . 

Eslava passado Humaylá c occupado o Es
tabelecimento. 

Urgia não parar e o General não parou. 
Na manhã de 20 de fevereiro ordenou ao 

chefe Delfim que eguisse rio acima, com parte 
da esquadra, até Assumpção, reconhecendo os 
rios Venn~lho e Tebicuary bombardeando os 
pontos fortificados das margen . 

O formidavel quadrilatero tinha ao sul as 
trincheiras de Sauces, Passo Gomes, Tuy uly 
e Anpulo: a lés te Espinillo, Passo-Pocú, Tuyri
Cué; ao norte Humaylá: a oeste o rio Paraguay . 

F<ez o General, para mais apertar o adver
sario, occupar a peninsula do Chaco em face 
de Humaylá. 

O dictador foi- e encurtando aos poucos 
para dentro da famosa fortaleza, deixando al 
gumas tropas em Curupaily, Sauces, Angulo 
e Espinillo. · 
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General brasileiro fez reconhecer e tomar 
Laurelles e bombardear Novo Estabelecimento 
durante os ullimos dias de fevereiro. ' 

No correr. de março mandou atacar Sauces, 
que foi tomada depois de rigorosissima resis
tencia, tendo este facto estranha influencia no 
espírito de Solano Lopez, que fez evacuar e 
queimar os acampamentos de Passo-Po.cú, An
gul·o, Espinillo e Curupaty, refugiando-se em 
Humaytá. 

Os nossos tinham mettido o ousado e ener
gico dictador num quasi completo cerco. 

E digo quasi completo, porque ao desventu
rado luctador, digno certamente de melhor for
tuna, restava ainda a sahida pelo Chaco, sob a 
protecção de Humaylá e Timb6 . 

E por alli é que elle se havia de escapar 
indo fortificar-se em S . Fernando, ás margens 
do Tebicuary. 

Importava, entretanto, batel-o dentro de seu 
grande e formidavel reducto e o General co
meçou a planear o ataque a I-lumaytá. 

Para isso fez, rezam as chronicas da guerra, 
explorar systematicamente a fortaleza por Lodos 
os lados; estabelecer novas linhas e novas bate
rias; abrir novas trincheiras, tão proximas das 
contrarias que lhes poderiam destruir as obras 
externas; preparar do Estabelecimen6o uma es
trada até Paré-Cué que servisse de communica
çãD do exercito com a esquadra; repetir bombar
deios diarios que cançassem e reduzissem os 
adversarios. 

Depois de algumas dezenas de feitos par
ciaes, cuja narrativa cabe ás historias minucio
samente exhaustivas, um esquadrão brasileiro 
tomou e arrasou na manhã de 15 de julho de 
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1868 um reducLo exterior á trincheira da for
taleza. 

a madrugada seguinte, sendo informado 
da pa agem de muila gente de Hwnay lá para 
o Chaco, mandou Caxia que romp e de todas 
a nos a bateria e da e quadra um geral e 
vigoro o bombardeio, ao tempo em que elle mar
chava para a vanguarda, á frente de cinco ba
talhões de infanleria e uma divi ão de arlilhe
ria e dispunha o 2. 0 corpo do xercito para 
auxiliar o movimento. 

Ao lendario O orio ordenava que avançasse 
com os eus oito mil homens das lre armas 
até o mais perto possível das trincheira da for
taleza, ficando ao seu uperior criterio e alta 
competencia segundo julga e, penetrai-as ou 
reconhecei-as apenas . 

Tes te ponto é mis ter ci tar ainda uma vo-z 
textualmente meu precioso guia: 

«Avançou com effeiLo o Vi conde do Herval 
com infanteria, cavall aria, ar tilheria e engenhei
ros; o inimigo deixou ilencio o approximar 
es a força até quasi a tiro de pi tola· ma , ape
nas a no a Yanauarda chegou perto dos para
peitos, foi sobre ella de pejada de toda a linha 
adver a descarga sobre de carga de fogo de 
artilheria com toda a ela se de projectis, e não 
ob tante i so e o accidentes do lerreno, trans
póz a primeira linha de fosso antepostos ás 
muralhas, logrou tomar uma bateria de qualro 
bocas e mandou o general carregar obre as 
trincheira por infanteria, que, afirontando o 
temporal das metralhas, granada , bala rasas 
e fuzilaria e, uperando mil difficuldade do 
terreno, ouriçado de abati e e outros acce -
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orios de defeza, chegou até á conlra-escarpa 
do íos o principal. 

uEntão, observando Herval que a resistencia 
lenaz do inimigo, coberlo por extensos e alte
ro os parapeilos, tornava mui duvidosa a es
calada, mandou parte a Caxias do que' estava 
occorrendo . 

uO Marquez immediatamente respondeu que 
reiterava a recommendação que de principio lhe 
dera, deixando ao seu criterio proceder como 
julgas e acertado. 

uHerval mandou tocar a retirada, evolução 
mantida na mais completa ordem, com as ban
deiras desfraldadas em marcha regular» . 

Em caso algum, porém, senhores, se deve 
con iderar perdido e te embaraçosissimo, arris
cadíssimo feito d'armas. 

Bem ao conlrario deve sqr aquilatado, por
que por elle conheceu Lopez sua crilica situação 
em Humaytá. 

Poucos dias depois a guarnição heroica 
abandonava a fortaleza, travando tremendos 
combales no rio e no fronteü~o Chaco. 

Lopez já se haYia relirado para Tebicuary. 
Todo o sul do Paraguay estava em nosso poder . 

Ca.'<ias apressou-se em ferir as batalhas de
cisivas da campanha. 

Forçadas as baterias do Novo Estabeleci
mento a 16 de agoslo pelos couraçados, deci
diu o general apoderar-se deste formidavel re
duclo, mandando avançar as forças acampadas 
em Paré-Cué . 

Passavam ellas por Nhembucú e com a sua 
approximação fugiram os inimigos do Novo Es
tabelecimento . 

Seguiram os nossos por Pas81o Partilho, Ta-
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quaras e arroio Jacaré em demanda dos acam
pamenLos do diclador em Tebicua.ry. 

~rapidez deste movimento incutiu pavor 
em Lopez, que sahiu precipitadamente de Tebi
crwr·u , tomado de assalLo pelas tropa brasilei
ras a s 28 de agosto. 

Os adversos tinham ido stacionar m Vil
leia. P ara ahi, por JacaT"é, Vil~a Fmnca e Sum
bihrt. onde se deu renhido combate, avançaram 
os brasileiros. 

O inimigo fugia a hoste palrias se
guiam-no de perto. 

Foi uma curio issima partida em que an
arentas batalhas liYeram de dar- e precipites e 
orilhanti simas. 

Tinha-se chegado em face de Angu lura dia
bolico c angustioso itio, em verdade. 

Para chegar até lá era mister atraves. ar in
transitavei banhados, lagôa exl n is imas e 
~nya~eavcis , sob mortífero fogo da baterias 
m1m1ga . 

Era impos iYel: ou tomar para I é te numa 
curva de dezenas de leguas, ou pa sar o Para
guay, ganhar o Chaco. e fazer seguir o exer
ci to pela marrrem direita do rio. atra,essal-o 
de novo acima de Angustura para atacar esses 
red ucto pela rectaguarda. 

~Ia como fazer passar um exercito de trinta 
mil homens pelos atolei ro do Chaco, sem ca
minhos, cheios de traiçoeiro lamaçae , eriça
dos de precipícios de toda a casta? 

E Caxia ordenou a Argollo c e impossível, 
a inacreditavcl e lrada do Chaco e a incompa
ravel marcha ubsequente ! 

Lopez, ante e a maravilha de tenacidade, 
ficou aterrado e comprehendeu nitidamente que 
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se achava já bem adiantado o começo do 
fim ... 

A musa da historia habituou-se em passos 
destes a entoar alguns dos seus mais festivos 
cantares. 

Ainda hoje nós os ouvimos echoar •dentro 
em nossas almas nas homenagens espon taneas 
que rendemos a esses benemeritos bemfeitores 
de nossos destinos . 

O arrojadamente inqualificavel feito fo i pra
ticado rapido e seguro : o exercito desembarcava 
em Santo Antonio sobre o Paraguay, algumas 
leguas acima de Angustura e Villeta . 

Para as aUingir tinha de passar os arroios 
Itororó e Avahy . 

Fallar em taes nomes é lembrar os dous ru
tilas prologos do poema de Lamas Valentinas, 
glorificação suprema de nosso her-ae . 

No mesmo dia do desembarque das tropas, 
mandou elle que se puzessem em marcha para 
atacar os contrarios. 

Tinha de ser passada a estreita ponte do 
Jtororó. 

Chegava-se a ella por um desfiladeiro talha
do a pique entre barrancas cobertas de maUo, 
de onde o inimigo, abrigado, fazia um fogo in
descriptivel de fuzilaria, além do bombardeio de 
artilheria da margem opposta, formidavelmente 
guarnecida. 

O segundo corpo de exercito, commandado 
pela especie de Kronje, esse leão indomito que 
se chamava Argollo, por tres vezes avançára 
sobre a ponte e tres vezes recuára .. . 

Era o inferno na frente. 
Caxias, que espreitava da collina, viu o passo 

perdido. 
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Desembainhada a e pada correu como louco 
ao brado de: cc igam-me... irram-me o mais 
val en~e !. .. » 

Os batalhõe que o avi inhavam, tomados de 
furia bcllica, desse frene i sem nome qn a idéa 
da Pa!ria produz nas hora terriv is, sinistra
mente decisivas, turbilhonaram trás elle . 

A torrente era irresi tivel ; o paraguayo re
cuou debandando . .. 

O pa so e lava vencido; era e plendida a 
victoria ! ... 

o seguinte dia marchava para a frente na 
direcção de Jpané, Anta1s e Avahy. 

Era ao ll dias de dezembro; todo o anle
riore , como vêde , ele de 5 em que e dera o 
desembarque em Santo Antonio, tinham sido 
pas aclos m marchas e combate de importan
cias varias, entre os quaes avult a o de Jt ororó. 

Em Avahy estavam seis mil paraguayos. 
Foi outra pagina da que e - crevem no 

campo a ferro e fogo, ao serviço da humana 
coragem, e no annaes em lettra ele ouro, para 
en inamcnto dos po teros e 'eneração ao que 
e fôram. 

E' a batalha transfigurada na tela por Pedro 
Ameri co, o artista irmão de genio de e outro 
Victor 1\[cirellcs, querido das almas eleita , mal 
pago pela in olente incon ciencia que não raro 
monopoli a a clirecção ele te ele afortunado Bra
sil, 1cirellc ·, o pintor de Riachuel•o c ela Passa
gem de Humaylá ... 

Caxias diri g iu a batalha. 
ssentou a artilharia no cimo da collina que 

dominava o campo, ao tempo em q uc a caval
laria c a infanleria do terceiro corpo inve Liam 
o mm11go. 
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Osorio sub tituiu a rgollo, ferido em lto
roró, no commando da vanguarda. 

Desencadeiou-se horrorosa tempestad«. e, no 
m io de diluviano aguaceiro, mandou o Mar
quez ao Visconde de Herval que tomasse uma 
bateria inimiga de dezoito peças que tausava 
lcrriveis estragos . 

ordem foi cumprida; mas urgia con ervar 
a po ição tomada. 

O General fez avançar o terceiro corpo, se
guindo elle á frente do segundo, ficando o pri 
meiro de reserva . 

Herval na investida e tomada da bateria foi 
gravemente ferido e retirou-se da peleja. 

Caxia , dirigindo os dou corpos de exer
cito carregou circularmente sobre os para
guayos, os quaes dei:x:ando as encostas das col
linas, no meio da mais tenaz resistencia, recua
ram para a planície. 

líi íôram elles de flanco e rectaguarda en
volvidos por nossa cavallaria numa carga pavo
rosa. Cercados por todas as faces, fôram com· 
plelamente destroçados. 

Seguiu-se a occupação de Villeta:, onde foi 
mister a demora de dez dias, parte para refazer 
o exercito e tomar acertadissimas providencias, 
parte por não se poder marchar, continuando 
torrencialmente as chuvas e alagados os cami
nhos. varzeas, campos e arroios. 

Lopez, o valente, o tenaz Lopez, apó os de
sastres de Itororó e Avahy, estava em Lomas 
Valentinas, com os restos de seu aguerrido e 
heroico exercito. 

rcsistencia que ainda oppoz teve alguma 
cousa de phantaslico e lendario, como paginas 
e quecidas da heroicidade antiga . 
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r ão me pésa, meus senhore , fazer ju_Liça 
a esse di tincto homem e aos seus auxiliare , 
dign()s delle. 

O General brasileiro ás 2 horas da madru
gada de 21 de dezembro punha-se á Lesla dos 
dou • corpo em direcção a Lo mas Valentinas. 

Ia ser ferida uma das mais renhidas, demo
rada e decisivas batalhas de toJo o mundo em 
todos os tempos. 

Dmou seis dias e poz virtualmente termo á 
guerra. 

Chegada as nossas forças á face da grande 
linha de defeza de Piquiciri, fez alto o gros ·o 
do exercito, mandando Caxias uma divi ão das 
trcs armas pelo flanco direito, afim de romper a 
linha e bater pela rectaguarda a guarnição. 

Atacando de ubilo, o inimigo perdeu de pan
cada 3L1 canhõe , seiscentos e oitenta morto , 
duzento pri ioneiros c avullaclas munições. 

Passou- e Piquiciri. 
A's Lres horas da tarde, após cnergico bom

bardeio, fez-se ouvir a ordem de avançar sobre 
o reducto de Loma.s Valenlinas. 

Eram dua collina cercadas de trincheiras, 
com lL1 bocas ele fogo á frente e numerosa arti
lhcria ao fundo, defendidas por malta , fó os e 
artificios varios. 

Caxias commanda em pessoa o assalto. 
A cavallaria e a infanleria voam ao reducto. 

Troveja a metralha inimiga sobre os bra ileiros 
que chegam á contra escarpa do fosso. 

Lanceiros paraguayos, c ·condido , urgem 
de repente a impedirem que os a alLante gal
guem as trincheiras. 

São qua i todos morto , entulham o fo o 
com o seus corpos. 



330 PRO\'OCAÇÕES E DEB TE 

Passmn os nossos sobre elles, entram a nra-
ça, c tomam as 14 bocas de fogo. · 

O terreno inferior do reducto porém, c heio 
de mattas, dá abrigo á infanteria paraguaya, 
que fuzila os atacantes. 

i\lorrem innumeras praça e officiae . •· 
Entre estes é gravemente ferido o esforçado 

Barão do Triumpho. 
Cabe a noite e com ella uma chuva selvagem. 
O fogo prosegue terrível de parte a parte. 
A lucia está vacillante; a pendencia incerta, 

o resultado indeciso ... 
Caxia comprehende que tem chegado uma 

dessa horas fataes em que e deve decifrar a 
orle da peleja e decide não arredar pó, ante 

manter as po içõe . _ 
Passa a horrível noite a cavallo, na linha de 

fogo, debaixo da metralha e da chuva; trinta 
e seis horas consecutivas não põe o pé em terra. 

os dias 22 e 23 prosegue a pel ja por meio 
do bombardeios de ar tilheria, mandando o Ge
neral bu car reforços ás nos as re erva . 

Por humanidade e por ganhar tempo manda 
intimar o dictador a render-se, dando-lhe o 
prazo de um dia para deliberar. 

Lopes recusa. 
E' de treguas o dia 24. 
A 25, desde a madrugada, 40 bocas de fogo 

despejam a confusão e a morte entre os adver
sarios . O l\Iarquez faz avançar duas baterias 
para metralharem a matta. 

Apezar das consideravei perdas paraguaya 
ne te arriscadis imo lance, ainda durante 25 e 
2G não termina a lucta. 

De parte a parte a refrega é horroro a. 
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O paragua ·o, na defensão o bra ileiro, no 
ataque, obram prodígio de valor. 

A s 27 o General dá no a f i ão á lucta; faz 
a arlilheria, protegida pela infanl ria, ir gal
gando terreno a cada ele carga . 

A- im penetrou e lia o in ler i o r elo r dueto_ 
Ao tempo que i to e prali ava por uma 

parte, metralhando- e o inimigo pela face era 
elle carr gado pela cavallaria na rectaguarcla, 
sob o mando em pe oa do General em chefe_ 

A derrota foi totaL 
Lopes, em tempo, ganhára o erlõe do 

paiz, caminho da Cordilheira ... 
Doi dia depois capitulava a guarnição de 

Angustura e c Lava desimpedido o caminho de 
Assumpção. 

Ao 5 ele janeiro entrava a capilal inimio-a 
o exercito bra ileiro, levado de icloria em vi
ctoria por trezentas batalhas, pelo mais glorioso 
de nos. o gencrae . 

1\ grande guerra e-tava acaba la . 
Devia seguir- e a lucla de recurso , o jogo 

de guerrilha . 
Qua i morto pela fadiga e uidado da cam

panha c pela inclemencia do clima, Caxia não 
podia, em uiciclar-se, continuar no Paraguay _ 

Via-se forçado a retirar-se. 
Eslava terminada a longa a lono·ui ima 

serie de s us serviços ele guerra a esta c Lrc
mecida Palria que tanto idolatrava. 

Da importancia e valor dclle não c faz 
mdér, enhore , que vo eu diga palavra. São 
tão con ideravei que não precisam de cl feza: 
defendem- c por i me-mo _ 

E nem nece ilo eu de vo lembrar o extra
~rdinario erviços de paz por ellc pr lado nos 
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altos cargos que occupou na administração. mi
litar e nos tres ministerios em que tomou parte 
na governação suprema do paiz. Baste-mP lem
brar que a mór porção de cousas boas que se 
nos depara em nossa organisação mililar foi 
obra delle! 

A conveniencia em resumir me força a calar 
essa face luminosissirr.a dessa privilegiada exis
tencia, que se finou em 1880, carregada de tí
tulos, e mais ainda de glorias, e mais ainda de 
bençãos, e mais ainda de saudades da Nação 
agradecida ... 

* 
E que significa essa vida, que lição pode

mos hoje tirar das obras do velho Duque? 
Sessenta annos de luctas, sessenta annos de 

esforços norteados todos por um ideal, o ideal 
supremo da independencia, da integridade, da 
unidade nacional, representam uma força de se
lecção historica, que nos está a mostrar o cami
nho do futuro. 

Esse bello typo de aryano occidental trans
plantado para as regiões brasilicas representa 
a continuidade da tradição ethnica dos Vidaes 
de Negreiros, dos Gomes Freires de Andrade, 
a acção civilisaclora de cohesão do povo, da 
nação contra as tendencias dispersivas ela des
aggregação tribal de indios e africanos que se 
acham incorporados em nossa vida . 

E' o germen da cohesão aryana, nomeada
mente portugueza, que devemos acima de tudo 
fortalecer. 

E' urgente, sob pena de morte, largar os 
atalhos do federalismo dissolvente e caminhar 
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com segurança e affoiLeza para a unidade . Sejam 
quaes fôrem o tropeços e embaraços, é preci o 
dei Lal'-os por terra . 

Catadura de alrapa locae , reincarnaçõe 
po Lhumas de Raymundo Gomes, o Balaio, não 
devem metLer medo a discípulos e continuadores 
de Caxias. 

tragi-comedia da soberania do E Lados, 
dos impostos inter-e tadoae e inter-mtmicipaes, 
dos exercito ob o disfarçado titulo de bri
gada provinciana , da magistratura particu
laris ta , da multiplicidade da leis do proce o, 
da desaggregação da Lradiçõc , das lyrannia 
caudilhas, da roubalheira de cenlralisante e 
impunidas, e a lragi-comedia, que · o federa
li mo olygarchico da aclualidade nacional, deve 
acabar, ou ella matará o Bra il. 

Ceci tuera c e lá ... 
Que o genio de Caxias nos ajude a Lri um

phar do Cabana , Bemliui Balaios e Farrapo 
da acLual idade; da tendcncia e impulso. car
niceiramente tyrannico do R uivos Jl acam.bi
ras, Matroás, Tempeslacles c Coucos de ouLr'ora, 
res urgido hoje no vinte truculento caudilho , 
chefiadore de outras tanta olygarchias Lribaes, 
barbare cas obrevivencia eJyagcn , que an
dam ugando a eiva das vinte bella províncias 
que a espada do grande homem ajudou a liber
tar e a integrar no Brasil . . .. 

Que esse e pirita, que é o mesmo e piriLo 
e o mesmo genio tutelar da no . a h i Loria, de 
nos a raça, no que ella tem de uperior nos 
faça sahir de e particulari mo federalda de 
nova especie, que é dis olvente para o grande 
todo, sendo inacredita relmenle cenlrali a do e 
compre sor em cada uma das vinte parte que 



334 PROVOCAÇÕES E DEBATES 

o compõem a ponto do Brasil consistir hoje 
numa nominal União, quasi desaggregada e 
nos vinte Estados mais unitarios e despotica-
mente mandados do mundo inteiro ! .. . 

Originalidade de nossos Balaios .. . 
Urge, meus senhores, acabar com e~la se

lecção morbida e inqualificavel de vinte lyran
nias, vinte satrapias nefarias, vinte antros de 
corrupção, vinte pornJocracias nojos-as, que 
transformaram esta bella Palria, amada por ho
mens como Caxias, na mais corroída organisa
ção política exisLente sobre a terra .. . 

Reacção, reacção, meus senhores, em vista 
do futuro, em nome de Caxias ! ... 



XIV 

ACADE~IIA BRASILEIRA DE LE '1 RAS 
(Discurso pronunciado aos 18 de Dezembro de 1906, por occaslilo 

da recepção do Dr. Eucl ydes da Cunha) 

Sr. Dr. Euclydes da Cunha 

O vos o brilhanti simo discurso, cujo pri
mores de fórma não disfarçam, ante realçam 
a riqueza de vo sas idéas, a ou adia de vo o 
pensar, constiLue para mim, velho luctador, em 
quem o e pirilo de combaliviclade é uma das 
mai con tante martellada , com qu a critica 
indigena ha por bem de me bal r á porta 
para intimar-me sua entença , uma tríplice 
tentação ... 

Di e Les, com a phanta io a irradiação de 
vo as phrase , que é o encanlo de vos. o cre
ver, muil{) bonita cou as de Ca tro Alve , de 
Valentim Magalhãe do Bra il ~ ocial.. . 

São as umptos que me in I iraram, de ha 
muito, velhas id6as defendidas em cincoenta 
batalhas por trinta annos tWui lo ·. A Academia 
não se me póde afigurar a organi ação da hy
pocri ia para que eu haja de impôr ilencio a 
mim me mo, acudindo d'alma. lá fóra. ele
elas convicções, como se e pana --e .o pó dos 
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~p~to no adyLo do~ templo mage Lo os e ter
nveis. 

Seria uma nova maneira de desertar, um 
proceder que a saz e pareceria com a traição 
a afagadas doutrinas e a memorias querida . 

dignidade desta illustre oompanhia é •a pri
meira a me recommendar que e teja a crosta, 
e sem con trangimento sustente coram Xcade 
rnicis fundas convicções sempre julgadas dignas 
de ser expo tas perante o povo. 

A situação não foi creada 2or mim e é apta 
a proteger-me, fazendo que fique ainda hoje 
firme num a sumpto no qual, em meio ás minhas 
supposlas e tão decantada contradicçõe , não 
achei até agora .geito de me contradizer ... 

* 
Castro Alves !... -Vale muito. Mas admiro 

a serenidade, a sufficiencia, a confiança, o ar 
de superior e competente alvitre com que a 
moda carioca, acoroçoada pela critica de arr i
bação, que e voaça sobre nós, de vario pontos 
do horizonte em .período climatericos, falia 
delle, qual se fõra o nosso I< oerner, o nos o 
Rückert. 

E' como se a no sa genuínas canções da 
espada que se intitulam:- A' vista do Reci!e, 
O Leoes do Norte, Os voluntarios de Pernam
buco, ele de Setembto, Em nome duma Per
nambucana, Capitulação de M ontevideu Os [i
lhos do Capitão Pedro Al[onso Volta de Vo lun
larios, Diante dum batalhão regressado da cam
panha, não existissem e eu autor não pa a se 
de um mylho .. . 

Entretanto, porque não dizel-o? 
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O títulos do poeta do Dias e 1 oites, na 
lucta pela gloria, diante de eu ventu ra o rival 
cuja f~ura, aliaz, fui sempre do · mai olícitos 
em des tacar e cuja ignificação hi. l-ori ca em 
nossa lettra fui talyez o mai es for cado em 
descrellcr, são daquelles que por si sós se de
fen dem e e impõem ao apreço da pe soas para 
quem os valores e titules cspirituaes não são 
negocio de camarilla e coterie. Apurado senso 
critico, per cucientc tino philosophico, seguro 
saber das letl ras classica latinas c e se inge
ni to faro de finura esthetica que não abandona 
jámais o homem genuinamente do povo, o fi
lho au lhentico das classe sertaneja , preserva
ram o poeta da Lenda Ruslica, d'Os Tabaréos, 
d'Os Trovadores da Selva. d'O Beija Flôr, den
tro das loucuras mesmas do romanti smo agoni
sanlc no Bra il, de muitas extravagancias que 
andam a afeiar as paginas de seu grande e jus
tamente a lmirndo émulo. 

Embalcle procurarei em seus ver os esses 
Tiradentes que, com o braço ousado, machucam 
(JIDL os com a robusta mãO; esse tempo que, entre 
os dedos, topando um seculo, uma nação, en
contra nomes lão grandes que n.Ci.o lhe cabem na 
mCi.o; esse pedaço de gladio no infini to e trapo 
de bandeira n'amplidão; essa eternidade que dia.
lóna com a immensidade, [a liando o l1eroe com. 
Jehovah; nem esse olhar que nCio se mo ve, Kibo 
em Oitenta e Nove, a lêr Homero. eswlando 
Jove, Robespierre e Danton ... 

O senso ela natureza, ela realidade, das cou
sas, por maiores que pretencl s em ser os des
regramentos da phantasia e a petulancia azou
gadas do concloreirismo hogoano, interpunha-se 
e revocava o sonhador á normalidade dos factos 

22 
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verídicos e dos phenomenos ohservaveis. E' por 
is o que na parle que se salvou de sua obra 
poetica- o tempo tem pouco a riscar na fron
teira da pura anarchia das metaphora . 

Como se, na esphera da arte, elle e consi
derasse nos inlerminos dominios da lib'êrdade 
absolu ta, segundo a doutrina kantesca, alar
gada por Schopenhauer, tambem imaginava um 
mundo a eu modo filho da phanta ia, ma um 
mundo que não escapava de lodo ás força eter
nas do Cosmos e ás leis immanentes á humanida
de. Dava-lhe quatro representações mais nítidas, 
quatro encarnaçõc varias em que o br inco da 
imaginativa, e scncia de toda poesia, alçava o 
vôo, em se perder na vacuidade e no nada, 
antes guardando sempre vivas reminiscencias 
das cousas rcacs c equilibradas: o quadro irisa
do, festivot embriagante, dos amores; o quadro 
encantado, hyper ensivel docemente chimeri
co, dos artistas; o quadro pittoresco fo lgazão, 
gracioso, das gentes campesinas · o quadro evo
lucionalmente progressivo, beroico, da humani
dade, das naçõe , preponderantemente de nosso 
amado Bra il. Preside-os, na ronda infinita das 
mutaçõe perpetuas, eternas, incalculaveis, no 
vo1'Lice perenne dos pbenomeno sem conta, tam
bem um Deus. 

~1a este é, allernadamen te, artista, provi
dente, humanilario patriota conforme as cir
cum Lancias. 

Se, aqui, não se furta, no tran es das mais 
cruciantes dôre humanas, a ver ter essa [agri
ma invisível, que tem nome cahind,o n'alma, e 
se chama resignação; não se esquece, alli, de 
bradar aos nos os combatentes victorio os, se
dentos ainda de vingança: Tranquillisae -vos, 
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leões! e não se dedigna, além, de recommendar 
aos anjos inquietos o não perturbarem o somno 
de um par venturoso:- São nJOivos ainda, dei
xae-os dormir ... 

O que não impede, porém, o vaLe de o in
terpeUe.r, ás vezes num certo Iom de verdadeira 
censura, como é o caso, quando o incr pa pela 
morte de um amigo: - M on'er tão depressa; 
quem joi que m.andou ? .. . 

Ah, Senhor, e mais um dia- que mal vos 
[a:em as rosas ? 

Nossas corôas mimosas- po1·que mandaei 
desmanchar?- ão tendes lá tanta estrella, -
c11jos cheiros sa.o [ulgores, precisaes de nossas 
fl6res, das perolas de nosso mar? 

Em cada um dos actos de e drama da vida 
existem gradações. Os aspectos mudam numa 
hierarchi ação das scenas, ele ele o mais lon
ginquo infinito, que encerra os mai afastados 
systemas pl anetarios, até um jardim de nossas 
habitações, um salão de baile, ou uma casa de 
espectaculos. 

~Ias são empre vi ões delicio as, cheias de 
fulgida miragens, de magica ternuras, de es
tr,anhas serena tas : visões meio phanla ticas, per
didas, ora nos lagos em que as deidades núa" 
lavam, cantando, seus vestidos de ouro, ora no 
seio de roseas nuvens, ou em ilha encantadas, 
ou em ermos graciosamente amenos, nos quaei 
as fl6res se encarregam de cuidar elos pares amo
rosos e corças bravias páram, pasmadas, don
tem.plando a belleza das mulheres ... 

São vi ões, onde passam genio , talentos, 
artistas, cantoras, crianças, que ão folhas de 
ethere.os jasmins, camponias e sertanejas que 
de cn.ntam e dançam nos terrados, jorr.adoi de 
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luar; matutos e tabaréos recordando e memo
rando as Jolganças e lendas da noite de S. João, 
ou batendo o bahiano ao som das viola::;. E' 
kaledoscopio que, com peculiar carinho, deixa 
vêr tambem os guerreiros, os esJorçados bata
lhadores, os heroes nacionaes, esses vult!as gi
gantes para quem morrer é não combater, esses 
que, jilando a noite estl·ellada á. espera de outrá 
GJlvorada, dormem nos copias da espada, de ixan
do lo sangue escorrer f 

E se surgem cascatas de vivos diamantes, 
borri[ando um tapiz de esmeraldas, se des[i lam 
deusas travessas , desjolhando laureis e grinal
das, e avistam-se virgens formosas, dormindo 
abraçadas em leitos cobertos de r{osas, e auroras 
que ao longe sacodem aureas [ranjas de ru.lilo 
véu e se vêem levantarem-se, cheios de perolas, 
alvos braços de lindas sullana,s, e cherubins qu.e 
apedrejam com astros esses banc!Jos de garças 
celestes; não se occulLam as nossas cidades, la
borando com crisóes, com os seios entu.me.scidos 
do germen c!Jos grandes vultos historicos, aben
çoadas colmeias humanas, que, com a morte, 
bebem a vida, não se abalam nem se doem f E' 
que em suas arterias circula a -liberdade, esse 
fluido electrisador, que lhes robustece a medula 
dos ossos ele pedra e cal .. . 

Nem são esquecidos os sepulchros dos gran
des bemjeitores elo nosso povo, promontorios 
elo mar ela, eternidade, de cima elos quaes é que 
bem se avista e cDescobre o que, ha de illustre,1 gno
rioso e betlo, dirigindo-se a nós, ao nosso mun
do, além no abysmo do porvir immenslo, bran
queando, como a! véla de Colombo! ... 

E nos arroubos do enthusiasmo das glorias 
que lhe acenam, soergue-se o Brasil, pizando em 
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nuvens, [itando olhos inda mais longe, lançando 
a voz aos écos das altura , a,os combates, ás 
luc tcm gloriosas que o [uturo longinquo lhe pro
mette . Leva comsigo seu passado illustre de ro
buslaJs acçoes-. [eilos brilhantes, como os deu.se5 
de Hómero mergulhavam nas batalhas com seus 
mantos de purpura no braço . 

E atira a voz aos éctos do in[inito, no seu 
avançar para a conquista das estrellas que além 
o chamam, tendo na larga dextra a tocha do 
progresso ... 

em nos escapam á vista o povos capLivos 
como e se da Polonia, no qual as garras do 
despoLi mo feroz não poude ainda ufiocar todas 
as esperanças de renovamenLo e para quem o 
poeta tem estas palavras que valem por uma 
philosophia: - (( P,ois que assim morres ta o 
[a rte, - deixa-te agora morrer .. . impCl'c iente da 
m.orte, lu tomarás a viver ... ,, 

E apparecem os povos que rejuvenescem, 
((como Portuga l rew8'citado do sepulchro de 
Camõe ,, . E desfilam bandos de proleLarios de 
llrir nos labias e callos nas mCiosn. 

E desLaca- e triumphalmenLe a Il umanidade, 
tomando todas as f,órmas, inlerpellando ao mar 
por que chora e ao céu em que pensa ... 

E no seu canto solemne, acena a um que se 
vai azulando, estendendo a mã1o so bre o outro 
que lhe diz: passae f .. . 

Travada em lu!C las imm.ensas, cançada, offe
gantc, núa , mas Lend·o sempre, na fronLe de seu 
gineLe, o symbolo do eterno alvorecer: a es trella 
da manhã ... 

Exce ldor f . .. Excelcior f Sursum corda I 
Oh ! não vo poder convidar para commigo 

percorrerdes, aos carinho ela musa da sympa-
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thia as q~atro estancia de poesia de um do 
nossos mawre espíritos e mais in olitamente 
atacado pela malevolencia lettrada. ~ 

1as <tO tempo, essa [orça que, se diz. tudo 
consomen, e afinal é o grande reparador aca
bará por destruir a obra do despeito e 'justiça 
se fará. 

* 
Valentim Magalhães r- Famoso homem de 

letlra , em verdade . .. Foi durante mais de vinte 
anno o porta-bandeira da opposição tenaz, im
placavel, irreduclivel, contra tudo crue se pen-
ou e se fez na Escola do Recife nas ultimas de

cada no seculo pas ado. Guerra foi es a cuja 
constancia, nunca desmentida, só podia riva
li ar com a . ua propria sem razão, sempre pro
vada. - O serviço prestados ás patrias lettra 
e ao pensamento nacional por uma legião in
teira de combatentes da idéa, os Tobias Bar
retos. o Victorianos Palhares, os Ca tro Alve , 
o Franklins Tavoras, os Orlandos, os Bevila
qua , os Viveiro de Castro, os França Perei
ras, o Theolonio Freires, os Paulos de 
Arruda, os Alfredos de Carvalho, um Cel o de 
Magalhãe , um Rocha Lima, um Sequeira F i
lho, um Martins Junior, um Graça Aranha, um 
Sousa Pinto, um João Bandeira ... não teem 
chegado para desarmar a odiosidadc ystema
tica a un , a cen ura infundadas a outro , o 
esquecimentos calculados a estes, a meias sym
pathias áquelles e até os fe tejos su peitos a cer
to renegados que por qualquer motivo cahirarp 
nas graça de determinados criticas, que se ar-
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rogam ne La boa terra a funcção de di lribuir 
os Lilulo e louvore e piriLuae . 

nlrelanlo a causa náo é as~im lilo , imples, 
nem é daquella que se riscam do livro <la \"ida 
com um Lraço de lapi . 

E);i lem obra que fazem hoje parte do 1he
souro inLellecLual da nação, que U1e germinaram 
n'alma, abrindo-lhe novas e mais ra gadas pers
pectiva , que s não podem ele falhar ao vento 
ao gosto da folha mirradas impreslaveis. O 
Dias e oite , as Jispwnas Flucluantes, J1l oci
dade e Tri te:a llisõr>s de JJoje, O .\Jaluto, O 
Lourenço, Os E ludos Allemae , Os ,\lefb()res e 
Loucos, Os Estudos de Direito. A Propedeutica 
Jurídica, Ensaios de Critica, O Pan-Americanis
mo, O Direito da Familia, O ela 'uccessões, 
Principias de Direito Internacional Privacl:o, A 
Nova Escola Penal, e cem outro não d ixam 
suffocar pelo negalivi mo gamenho elos confe
rencista da ultima hora. 1 ão ão da alçada 
dos que e prezam de .... ..,_c:r co/locar pronomes, 
mas não abem collocar icléas ... 1 ão entram na 
tarefa elo que pen am que tudo e lá feito, lodos 
os brilho do estylo con eguido,, todos o mean
dro da ciencia de vendado , lodo o degráu 
da gloria encido quando e Leve a Yenlura de 
tratando de causas do entendimento, a har que 
e deve dizer despercebido em vez de desaperce

bido, fórmas ambas correcta merece contes
lado em lugar de merece ser contestado, duas 
phra es tão certa uma quanl outra. Com -
pirita , cujo h·orizonte mental e praz em aper
tar- e tão singularmente, em cujo c 'u do pen , a
menta fulgem apena es e ,·agalumes em \ez 
do grande a tro aclaradores do magno pro
blema , nl!.o admira a cegueira com que negam 
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os títulos, por exemplo, a um dos mais cons
pícuos chefes intellectuaes da nação, o autor 
das Quest6es Vigentes de Philo.sophia •e Di
reito. 

Proliferam impertinencias, insinuadas nas 
cabeças de homens como José Maria Mérou, 
para que os esconjuras negativistas passem a 
fronteíra e se espalhem pelo c-ontinente. Percor
re-se toda a historia de quatrocentos annos das 
lides espirituaes brasileiras e não se encontra, 
em tempo algum, uma tal e tão prolongada 
sanha de desprestigio e denegrimento numa 
gente, que tem, aliaz, tão facil o enthusiasmo 
e sabe com tanto geito baloiçar os thuribulos 
diante de uma série quasi infindavel de mani
panços de toda a casta . 

Escusado é relembrar as varias fórmas re
vestidas pelo demonio da demoliçãü e as capas 
diversas que tem sido forçado a deixar no meio 
da rua. 

O bioco faz hoje uma confissão e julga-se 
com ella exonerado de culpa e quite com a jus
tiça e a verdade. 

O homem não valia nada; mas, oh ! singular 
antinomia mais embrulhada do que as de 
Kant ! ... teve a vantagem de tormar grandes dis-
cipulos e preclaros admir(JJdores... · 

Como se um medíocre pudesse fecundar 
almas, suscitar talentos, mover e pôr a postos 
os contendores da idéa ! ... 

E' uma critica que evidentemente desnorteia 
e vai, de quéda em quéda, de concessão em 
concessão, até negar-se a si mesma. 

O grande firado final é agora: a originali
dade ... mostrae-nos as novas doutrinas, as ori
ginaes descobertas do proclamado Mestre ... 
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Póde-se responder com elle mesmo, defen
dendo um companheiro, a quem, num passo 
semélhante, pedia a mesma faniarronice criLica 
que indicasse a originalidade produzida em cerlo 
livro: «Não conheço maior extravagancia no ge
nero,' não conheço cousa mais deslocada, nem 
mais exLemporanea, do que o gesto magistral e 
auctoritario do censor, affirmando que o autor 
não é capaz de dizer qual foi a original/idade que 
avançou em seu. livro, nem de mostrar ónde 
descreveu. alguma experiencia propria. E pro
mettera elle ser original, no sentido commum da 
palavra, para fazer-se-lhe tal exigencia? 

«E que vem a ser, em obras de historia e cri
tica litteraria, jurídica ou philosophica, a neces
sidade de descrever expenencias proprias ? 

«Pergunta qual é a m·igirw.lidade que se en
contra no livro questionado e não presente que 
se lhe possa responder: o livro mesmo, seu. me
thodo, sua tendencia. Já isto vale alguma cou.sa, 
no ponto de vista elevado da critica actual do 
mundo culto; no que, porém, particularmente 
nos toca, nos estreitos limites de nosso horizon
te, vale muito, vale tudo. Não é trabalho de 
póuca monta, que demande mais o talento da 
paciencia, do que a paciencia do talento, exca
var e revolver um terreno esteril, tido geral
mente na conta de auritero, para dizer-nos em
fim: não existe . ouro; é apenas uma camada 
degreda ... 

ttOriginalidade! ... E' pedir demasiado. O cen
sor, por certo, não entrou bem no fundo desLe 
conceito.- O original em uma creação do pen
samento, affirma I-Iermann Cohen, lim ita- e a 
um curto passo que muitas vezes sómente pela 
sua proponderancia no andar das idéas, ou pela 



346 PROVOeAÇÕES E DEBATES 

inesperada direcção que Loma, attinge a força 
de reformar, ao largo e ao longo, o domínio do 
saber.- Mas, mesmo assim, quantos são ._.capa
zes de sahir fóra de casa, e aventurar esse curto 
passo além do terreno conhecido? Ainda hoje é 
verdadeiro o que disse o grande Bõrne : ....-J assim 
c.omo entre um milhão de homens existem ao 
muito, mil pensadores, tambem entre mil pen
sadores existe apenas um original.- Tão é, 
portanto, no sentir dos homens competentes, tão 
importante, como parece aos olhos mal educa
dos de levianos e impertinentes aristarchos, para 
tomar as dimensões de um autor , pr incipal
mente de criLica philosophica, ou outra qual
quer, a medida rhetorica da eurésis ou da in
venho, a medida da originalidade ... n Eis ahi ; 
nada mais adequado ao caso, nada que melhor 
caracterize a hilariante attitude dos que articu
lam censuras, irmâs gemeas da vacuidade . Do 
nosso compalricio póde-se affirmar exactamente 
o mesmo: sua originalidade eslá em sua obra 
tomada em cunjuncto, na acção, nas Lendencias 
que despertou, no influxo por ella produzido . 

Só pelo mais irracional capricho ou pela 
mais inexplicavel ausencia de senso historico, é 
possível negar valor e efficacia no Brasil a es
ses movimentos delle partidos do integmlismo 
social em poesia, do germanismo em litteratura, 
do monismo evolucwnista em philosophia e 
direito. 

Uma consideração, que não tem sido assaz 
ponderada, por si só suiliciente para aclarar D 
ponto, destacando a figura do genial agitador, 
é que os grupos que constituíram as tres phases 
da escola do Recife, de seu inicio a seu fim, de 
62 a 89, a phase poetica, a cr itico-phüosophica, 
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a jurídica, não fóram o mesmD ; succederam
se, havendo, entretanto, um factor permanente, 
que ;:>residiu os tres perioclo e e e era exacta
mente o autor dos Dias e Noites, dos Estudos 
Allemães, do Estudos de Direito. 

Qr.tantos no Brasil se poderão gabar, com 
verdade ·e justiça, ele um tão harmDnioso e or
ganicD desdobrar de sua acção intellectual? 

E ' preciso ter vivido no Hio de Janeiro, es
preitando, mesmo de longe, o circulo do estu
dantes, dos profe sores, dos jornali tas, dos lit
teratos e políticos de toda ordem, para se haver 
sentido a temperatura e piritual do tempo, nos 
annos de 1862 a 68, exactamente o período em 
que se agitava a Escola elo Recife no seu Slurm 
und Drang e preparava o inicio ela phase critica. 

A poe ia movia-se mofina, pallida e phthy
sica a tossir umas cançaclas maguas ele mono
tono realejar. A minh'alma é triste como a nola 
attZicta, e o- se eu morresse ámanhã- anda
vam nos labios de todas as bellas, e o qual 
quebra as vagas o mar- resoa a do peitDs 
dos namoradDs, sonhadores e lamartine co . 

O burguez retrucava com o - 1Vaterloo, 
Waterloo! ... lição sublime ... e o rapazio pa
trioteiro com a - minha terra tem palmeiras, 
onde canta o sabiá .. . O nativista attento, a phan
tasiar caboclismos de opereta, desfiava como 
palavras duma ladainha o- Oh guerreiros da 
taba sagrada,, oh f guerreiros da tribu tupy ... 

Alguns scismadores de tri teza incleOniclas, 
ennevoada , dessas que cingem os Hamlets de 
chapéus descabidos e olhares chumbados nos 
luares my ticos, divisando monja em cada canto 
dos céus, eguiam, monologanclo o- quem 
passou pela vida em branca nuvem e em placiclo 
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regaço ado1·meceu ... Como diversão, meio bre
jeira, cheia dos effluvi,os das confidencias ro
mantizadas de um mundo feerico, no qual"a ba
nalidade sabe fallar em rimas doces, modula
vam mocinhas pallidas, num devaneiar de des
cuidosas incolas de sonhos e miragens, o~ lem
bras-te, Inah? Bello e mag'{J, da nevoa por entre 
o manto, erguia-se ao longe o canto do.s pesca
dores do lago ... numa terra que não tem nevo as 
nem pescadores de lagos ... Ao que a caixeirada 
sensata, fazendo phrases á moda geral, retru
cava com a- sympathia, meu anjinho, é o canto 
do passa>rinho ... 

E os pianos roufenhavam por todos os lados 
o recitativo que acabava de ser introduzido por 
Furtado Coelho: Era no loutomno, quando a 
imagem tua ... 

Asphyxiava !. .. 
O romance e o drama moviam-se entre a 

erotica carioca, meio burgueza, meio phantas
tica, engalanada de lentejoulas baratas e pennas 
de pavão dos heroes e heroínas, de Mac-edo, 
de um lado, e, de outro, os caboclos hyper-idea
listas, mestres em platonismo alexandrino, e a 
avultada galeria de bellas raparigas hystericas, 
nevropathas, de Alencar. 

Em philosophia ainda Victor Cousin era esse 
Deus que, na phrase declamatoria do rhetorico 
Montealverne, tinha trazido a ordem ao cahos 
dos systemas. 

Como supremo esforço do genio nacional 
nesse genero de assumptos recordavam alguns 
a doutrir:ta de Magalhã~s da possibilidade de não 
ter o umverso ex1stenc1a real, não passando de 
um sonho em nós suscitado pela intelligencia 
divina, na qual o vemos, pela mesma fórma que 
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o magnetizado vê as idéas na mente do magne
tizador ... 

Era o tempo em que o Dr . Dias da Cruz e 
o Pa re Patrício Moniz discutiam com Loda a 
seriedade a theoria da atzirmação pura.- Um 
pavor ... . 

A intelligencia nacional andava encurralada 
num circulo de romanticismo caduco e ele mela
phycismo banal, envoltos ambos numas rheto
rices sovadas, balofas, inanes, em que velhas 
phrases eram glorificadas e erigidas â cultura de 
theses scienlificas, de pilastras eternas do ver
dadeiro . Em polilica o Visconde do Uruguay 
e o Conselheiro Zacharias de Góes esbofavam-se 
por estabelecer a exacta doutrina âcerca da na
tureza e limites do poder moderador. 

Nunca o bysanlinismo linha alcançado mais 
nilido renascimento depois do seculo XV. Era o 
justo pendant da disputa da theoria da aUirrna
ção pura. 

Em critica lilteraria o Conego Dr. Fernan
des Pinheiro ensinava com lodo sério: «Preferiu 
Barros a tuba épica ao buril da hi toria, e assim 
como precedera Herodolo a Homéro, publicou 
elle a sua primeíra decada no mesmo anno em 
que Camões partia para a Indian. E interpre
tava -tinherabos, non tinherabos-por-linhe 
rabos, non tinhe-rabos ... 

Que tal ! - Cousas profes adas no collegio 
de Pedro li e repetidas diante do Imperador ... 

Em critica de religião e de direito ... nem é 
bom fallar. 

Taparelli, Ventura de Raulica e o Padre 
Gaume eram a ultima palavra. 

Foi nestas condições que um ar fre co de 
reforma e renovamento, que coincidia, ·em Pa-
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ris, com a decadencia crescente elo despotismo 
napoleonico e a acção innovadora dos mais fe
cundos escriptos ele Vacherot, Scherer, ':Ç.aine, 
Renan, passou os mares e tocou em Pernam
buco, primeiro porto nacional, destacado para 
o oriente, esperando, anhelante, as nov::ts do 
velho mundo. Tudo começava a revestir-se de 
novos rebentos e novas folhagens. 

Até os velhos chefes romanticos, os I-Iugo , 
os Quinets, os Michelets, sempre sequiosos de 
liberdade e cheios de ardor pelo progresso, mo
dificaram as tardas lyras, metteram-lhes cordas 
novas ~m que deviam soar a aspirações do 
povo, as dôres sociaes, as maguas da multidão. 

A Polonia estorcia-se sob a pata do cossaco, 
o Mexico sob as carabinas de Bazaine, os Esta
dos Unidos, com os Grants e os Lincolns, feriam 
tremendas batalhas para libertar alguns milhões 
ele escravos. 

A Allemanha preparava em Sadowa a sua 
transformação. Até o Brasil se começava a mover 
e embarcava na aventura das luctas com o Uru
guay e o Paraguay. 

Em quanto no Rio de Janeiro os espíritos se 
diluíam nas divagações das Cartas de Erasmo, a 
mocidade do Recife fremia sob o impulso das 
tentações republicanas, democraticas, abolióo
nistas, patrioticas. A expressão desse aspirar 
tumultuaria e intenso era natural que, em almas 
juvenis, se manifestasse pela poesia e mais na
tural ainda era que ella tomasse o tom e a co
loração dos grandes mestres que no Lempo fal
lavam mais alto aos instinctos generosos do co
ração francez, Victor Hugo e Edgar Quinet. 

Eis a razão do que se veiu a chamar o con
doreirismo, o qual deve ser apreciado no sen-
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Lido intimo da idéas que e palhou, do senti
mento a que deu expressão, do ardente lyri mo 
que ~oz em voga. Castro \lve foi o apo tolo 
andanle da novas intuiçõe . 

Na Bahia, Rio e S. Paulo appareceu succes
sivam nle como alguma cou a de inecliLo. 

A poesia mudou logo de tom em toda a linha. 
Deixados os primeiro exaggeros de fórma, 

dall i tinham de partir as escolas - na turali ta, 
a seientifica, a parna iana, que se uccecleram 
nos ultimas tempo . Uas. sóe quasi empre acon
tecer, os bemaventurados da margen de Gua
nabara esqueceram facilm ente o ponto de par
Lida, o centro provinciano , onde as primeiras 
idéas tiveram a ousadia de brotar. 

E agora exigem-nos títulos de originalidade ! 
E' curioso ! O que se fez em critica e historia 
lilleraria, em philo ophia geral e do direito, em 
[o lf.c-lore e hi sLoria nacional, em critica religiosa 
e política, em questões sociaes, de 1868 em 
diante, época em que Ca tro Alves deixou o 
Recife, lides portanto, em que não tomou parte 
e nem poderia tomar, porque não e Lava pre
parado para ella , sobreleva de muiLo a acção 
no méro terreno da poe ia, em que elle teve 
parte conspícua. 

Indicar, mesmo em resumo, o punhado de 
idéas e doutrinas lançadas então na leiva fertil 
das almas entbusiastas e nellas flore ceram e 
vieram espalhar dourados fructos por todo o 
paiz, não caberia, sem impertinencia, nesta oc
casião e lugar. 

Em ensejo proximamente opportuno erá de
balido em toda a extensão, com todos os ardo
res da refrega. 

Baste, por hoje, avançar que me não con-
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tenta a affirmativa, já feita, da originalidade, 
por assim dizer, g-enerica da obra e da acção 
do critico das Questões l!igentes, tomada erp seu 
conjuncto . 

Reléva resolutamente responder áquelles que 
o accusam e amesquinham, sem o hav-er j,ámais 
evidentemente lido, a esses que nunca se lem
braram de exigir o brevet d' invention das ori
ginalidades doutros escriptores, vivos ou mor
tos, que desasisada é a teima de pretender trans
formar um critico em o que os francezes cha
mam, com evidente espírito de mofa, un theo
risle, un taiseur de susteme .. . E, todavia, tantas 
são as idéas novas, os pontos de vista originaes 
que se nos deparam nos escriptos do grande 
ensaísta brasileiro, que ouso c h amar raríssimo 
o trabalho seu em que não surjam a facilmente 
ser notados pelos olhares competentes. 

Dest' arte, novidades escreveu em todos os 
ramos de critica de que se occupou: de litt-era
tura, de direito, de philosophi a, de politica, de 
de religião, de arte musical. 

Bastante seria para destacar esse espírito 
innovador, notar as analyses que fez dos mais 
variados escriplores, S. Thomaz, Kant, J ouffroy, 
Leveque, Francisco Huet, Vacherot, Strauss, 
J ellinek, J ules Simon, Auerbach, Guiau, G. Le 
Bon, Carrara, Hartmann, Gneist, lhéring, Al,e
xandre Herculano, Zacharias de Góes, Tavares 
Bastos, Magalhães, Soriano de Sousa, Oliveira 
Martins ... Ou apreciar o humour com qu-e se in
surgiu contra as paremias consagradas, tidas 
geralmente por verdades inconcussas, moedas 
de ouro de lei do mais elevado quilate, que não 
passavam, a seus olhos perspícuos, de solem
nes tolices: liberdade - igualdade -[raternida-
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de idéa perseguida- idéa propagarln, bt>nigna 
ampliancla - odiosa reslringenda. ,o esly lo é o 
h o me 1, o direilo não eleve er ca ui Lico ... 

Ou meditar no viYo quadro que traçou do 
Brasil lillerario, municipal, orlesão, político, 
religi o e social. 

Pódem d vem, entretanto, cr de a fiado. 
os aristar hos a percorrer os dom ínio predile
cto do crili ar do malfadado c crip lor. 

1 a critica liltcraria, e lhe.: deparará o con
ceito me. mo de litl ralura, corrigindo c alar
gando a definição do dinamarquez Georrre Bran
de ; a nolaçõe que faz da in lo! e natureza 
do e Lylo, da poe- ia, da confu~ã o de la com o 
sen o religio~o em determinado ca o : a pin
tura qu traça de hake peare do pen ador em 
V. Hugo, ele Herculano e tyli la e critico, de 
algun vu ltos a a lilteraLura elas ica all mã; o 
parallelo nlre Fcucrbach e lrau, e a deter
minação elo que chama o momento Lragico na 
vida deste ullimo ... 

Em critica jurídica. vm ia idéa ácerca de 
tentativa mandato criminal, co-delinqucncia, di
reito autoral: o concei to me mo que formava 
do direilo, ampliando a definição de Ihéring, 
ou como a di . ciplina das força. ociae_, o pro
ce so de a laplação da acçõc h tmana á or
dem publica, ao bem e tar da communhão po
lítica, ao de envolvimento gera l da oci dade. 

Por igual a analy e da thcor ia da imputa
ção no antigo odigo criminal bra ileiro . Re
leva obr tudo alientar o concei to elo crimi
noso como um e pecial Lypo di . L lcoloo·ico, que 
sahe fóra da finalidade ocial, verda leiro ca o 
de teratologia, que, entretanto, não e deixa ex
plicar pelo factores apregoado pela e colas 
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já então em lucta, ainda que sejam todos re
unidos, os naturaes -(e cola anthropologica), os 
sociaes (escola socialista), os do livre a:bitrio 
(escola classica), factores estes, que, multipli
cados entre si, segundo a phrase do autor, não 
chegam para exgotar a serie, porque entre elles 
ha termos medios, cujo valor não teem força de 
determinar. 

Doutrina esta expendida logo que appare
ceram os primeiros escriptos de Lombroso e 
de seu oppositor Tarde, atirando a barra adiante 
clelles. 

Claro é que a terza escuola teve em nosso 
criminalista um genuíno precursor, endo que 
os conceitos do crime e do criminoso são no 
escriptor brasileiro mais largos do que os de 
von Li zt, o famoso jurista allemão. 

Nova Lambem foi a doutrina por elle ensi
nada dos delictos commissivos, praticados, en
tretanto, omissivamente. Novidades para quem 
anda sequioso atrás dellas apparecem na ana
lyse do art. 10 do alludido Codigo, peculiar
mente no que diz respeito a mulheres e meno
re camponios delinquentes . 

E como esquecer as bellas e novas cousas 
accrescentadas á lição de Ihering contra a velha 
theoria do direito natural em prol da doutrina 
do puro culturanismo, e o que expendeu ácerca 
da morphologia physiologia e psychologia nos 
phenomenos jurídicos? 

Em critica philosophica, além de ter sido elle 
quem iniciou a campanha seguida e vigorosa 
contra o extenuado espiritualismo eclectico de 
Victor Cousin e consocios, ensinando succes
sivamente, como quem reformava seu proprio 
pen amento diante do publico, o naturalismo 
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ideali ta de Vacherot, o po itivi mo de omte, 
o critici mo agno Lico de cherer e Renan, o 
pessÍI!li mo de "' chopenhauer e Hartmunn, o 
moni ·mo de lireckel e :\' oiré, parando definiti
\'amen te ne te ultimo, cumpre adyertir , ao co
nheceáore e d param muito aso originaes, 
espalhado em eu e cripto do genero. 

De te numero é o que deixou dito , contra 
Jouffroy, ácerca do papel da imag inação no 
facto da con ciencia, c, contra Vach rol do 
papel da memoria na me ma con ciencia, até 
em e tratando de idéas, aclo , paL"Xõe e en
timentos que fórmam, egunclo a pr len iio d e 
philosopho o fundo e es cncia da alma humana. 
O que e crcveu do nenhum Yalor da acherra do 
poeta , dramaturgos, romanci la morali ta 
em psychologia da impo ihilidade desta tra
çar a historia de ua principae de cob rta de 
carac ter ub j clivo e fazer previ õe exa tas nos 
seus domínio . 

replica ao alludido acherot, quando en
sina que o e pirito humano se oh erva de duas 
maneira- na parte individual e na parte geral 
de seu er. A analyse fina que fez por quatro 
vezes diver as da philosophia de Kant, princi
palmente naquella em que mo ·tra que o pen
sado r de I õnig ·berg inutilizou para todo ·em
pre o chamado racwnali mo, de qualquer na
tureza e fórma não ba tando amrmar, portanto, 
que demonstrara a impos ibil idade da metaphy
Slca como cicncia. 

Varias da - ponderaçõe que adduziu contra 
a sociologia como corpo ci ntifico já organi
zado. O modo como explicou a falla de homo
chron ismo entre a evolução inlellcclual e emo
cional do homem. 
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Em critica política, -a analyse do parla
mentarismo brasileiro, isto ba trinta e cinco an
nos, em confronto com o britannico. A çagina 
profunda em que delinea o que deveria ser o 
governo e a organização política do Bra il, como 
um produclo de sua propria historia e n'ão uma 
copia do Estado ingl ez ou elo americano. 

A nota que lança ele passagem sobre o facto 
singularíssimo de não se haver o povo brasileiro 
constituído por si proprio, senão por um poder 
estranho, ele tal arte que, como activiclade, como 
força, como espírito, elle não se deu a si mesmo 
os orgãos e funcções ele sua viela social, sendo
lhe tudo outorgado, como a um automato im
menso, que devesse bulir e mexer-se por virtude 
de quem tivesse aquella magica e suprema chave 
de toda a organização politica, segundo a phrase 
do texto constitucional, metaphora tosca e futil, 
que, entretanto, se converteu em principio di
rector dos destinos da nação ! ... 

O que aventa sobre futuro realmente indu
zido ou simplesmente imaginado em política. 
Como explica a razão da inexistencia de uma 
intensa vida municipal no Brasil em face de 
um provincialismo as az vivace. A pagina em 
que descama o systema representativo nos Es
tados modernos como a estranha organização 
da desconfiança. Os dizeres humorísticos contra 
a paremia de Thiers-o rei reina e não govema. 

A censura que faz a um erro muito corrente, 
repetido por Tavares Bastos, do supposto cara
cter federativo do Estado inglez, cumprindo não 
esquecer a nota de ser em geral a fórma de go
verno uma questão mais de esthetica do que de 
ethica politica. 

Em critica religiosa historica- as consicle-
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raçõe , contra Herculano, obre o caracter in· 
trin eco do malc que atacam a igreja a sup
po ta ;mmutabilidade antiga da dogmalica e pre
tensas innovaçõe moderna , allegada pelo hi -
toríador porlugucz, e, portanto, obre o enlido 
e. car cter ela C\'olução no cio elo ca tholi
cJsmo . 

Em -critica religio a biblica, entre outras 
idéa. a~ que expcndeu do papel de amuel na 
insti tuição da r alcza em I racl e a explicação 
que c;uggere da oppo ição que o texto agrado 
lhe altribue á vontade do povo que lhe pedia 
um Rei . 

A obser\'açõcs que ajunta á crili a de ~Iichel 
:\icola a proposito da clua narrativa que o 
Genesis traz da reação. 

A conte !ação que oppõe ao tb eologo fran
cez no que e r fere á criti a ele te a Ewald 
sobre a origen do Pentateuco . 1 a intervenção 
e corrigenda que faz de parte a parte no debate 
havido entre Vachero t e o padre Gralry ácerca 
ela narrativa evangelica da paixão de Jc u . 

Como c ' la , outra idéa jogada no correr 
do c crip to que inlitulou- 1\'olas sobre a Cri
tica religiosa, 1 Irreligião do Puluro, A Hislo
ria do P.ot.:o de I Tael e o Sr. Oliveira Martins. 

Finalmente m critica mu ical, além de re
pellir o velho é tro, nc a c phera reinante, 
de tomar méras metaphora por analy e, subs
tituindo-as pelo e pirilo philo. ophi o-hi tori co, 
teve n~cio de a propo ilo de mu ico , como 
Bellini Carlo Gome , i\Jeyerbecr, \\ agner e 
critico como IIan lick c E cragnollc Taunay, 
espalhar varia. perolas de novo lavor. Ba tante 
,; lembrar a bella pagina em que a proposito 
da qualidade repre entat i' a ou não da mu ica, 
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se encontra indicada a theor ia da associação dos 
eniimentos ou da emoções con en uaes. 

Só isto era suffic!ente para lhe conf~rir a 
Jaurea de pensador original. Oh ! não vos poder 
convidar para, acompanhado pela musa da 
syrnpatbia, esquecidos o esconjures dos• nega
tivistas que apostaram em tapar os olhos, per
correrdes alguns dos mais ugge tivos en aio 
do selecto escriptor ! Se os eus desavisados 
cen ores tive sem uma visão clara da evolução 
total do e pirito brasileiro na poesia urna visão 
clara da evolução total do espírito brasi leiro em 
religião, philo ophia política, direito e critica 
litteraria, deveriam saber qual o estado de toda 
estas cousas nesta terra, em 1862, quando o 
grande pensador do orte iniciou no Recife o 
seu poetar, e em 1868, quando deu começo á 
sua evolução critica. Já se viu a dete lavei po i
ção dessa cou a no período alludido. rge 
mo trar agora a mutação. phase poetica, com 
ter grande valor, não tem a importancia e o 
alcance da pha e seguinte. 

O decennio que vae de 1868 a 1878 é o mais 
notavel de quantos no seculo ./IX con tituiram 
a nos a labuta espiritual. Quem não viveu ne e 
tempo não conhece por Ler sentido directamente 
em si as mai fundas commoçõe da alma na
cional. té 1868 o catholici mo reinante não 
Linha offrido nestas plagas o mais leve abalo; 
a philosophia espirituali ta calholica e eclectica 
a mais insignificante opposição; a auctoridade 
da in tituições rnonarchica o menor ataque 
é rio por qualquer elas e do povo: a in tiluição 
ervil e os direito Lradicionaes do ari tocra

ti mo pratico dos grande proprielarios a mais 
indirecta opugnação · o romantismo, com eu 
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doces, enganosos e encantador s scismares, a 
mai apagada desavença reacLora. Tudo tinha 
adorn~ecido á ombra do manto do principe 
illu tre que havia acabado com o caudilhismo 
nas províncias e na America do ui e prepa
rado a· engrenagem da peça política de centra
lização mais cohesa que já uma vez houve na 
11istoria em um grande paiz. 

De r e_pente, por um movimento ubterraneo, 
que vinha de longe, a instabilidade de todas 
as cou as se mo. Lrou e o ophi. ma do imperio 
appareceu em toda a ua nudez . A guerra do 
Paraguay estava a mostrar a toda a vistas 
os immenso defeitos de nossa organização mi
litar e o acanhado ele nosso progre os sociaes, 
desvendando repugnantemente a chaga da e -
craviclão; e então a questão dos captivos se agita 
e logo após é seguida da questã-o reli giosa ; tudo 
se põe m discus ão: o apparelho sophistico elas 
eleições, o sys lema de arroxo elas instituições 
policiaes e ela magistratura e innumero pro
blema economicos; o partido liberal , expeli ido 
do poder, commove-se desu adamente e lança 
aos quatro ventos um programma ele ex trema 
democracia qua i um verdadei ro socialismo: 
o partido republicano se organiza inicia uma 
propaganda tenaz que nada faria parar. 

a polilica · um mundo inteiro que vacilla . 
Nas regiões do pensamento lh eori co o trava
mento da p leja foi ainda mais formidavel, por
que o atrazo era horroroso. 

Um bando de idéas novas esvoaçou sobre 
nós de lodos os pontos do horizonte. Hoje, de
pois de mai de trinta anno , hoj e, que ão ellas 
corrente e andam por toda a cabeça . não 
teem mai o abor da novidad e, nem lembram 
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mais as feridas que, para as espalhar, soffre
mos os combatentes do grande decennio. Posi
tivismo, evolucionismo, dan;vinismo, critir-a re
ligiosa, naturalismo, scientificismo na poesia e 
no romance, .folk-lore, novos processos de cri
tica e de historia litteraria, transforma \}ão da 
intuição do direito e da politica, tudo então se 
agitou e o brado de alarma partiu da escola 
do Recife. O escriptor dos Me nores e Loucos 
foi o mais esforçado combatente, com o senso 
de visão rapida de que era dotado. Porque con
testar o seu merecimento ? Porque amesquinhar 
o seu esforço ? 

* 
Vós, sr. Dr. Euclycles da Cunha, tendes, 

felizmente, ficado e ficareis a coberto dessas 
asperas contingencias de precisar defender uma 
causa que, no fundo, não vale dois minutos ele 
lucta neste canto ela terra : o renome, a reputa
ção litteraria . De um ímpeto, adejastes por cima 
dos mais alLos píncaros, onde fluctuam aos 
ventos as flammulas dos enthusiasmos e das 
glorificações brasileiras . 

Lá chegastes e lá deveis ficar, porque não 
vos fizeram favor. 

Fostes levado pelo merito inegavel de um 
livro que é uma das obras primas ela mentali
dade nacional. 

Mas, cumpre dizer-vos, nada deveis á critica 
indígena; porque ella não vos comprehendeu 
cabalmente. Tomou o vosso livro por um pro
dueto meramente lilterario, como as dezenas de 
tantos outros que se afez a manusear. 

Viu nelle apenas as scintillações do estylo, 
os dourados da fórma, e, quando muito, consi-
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derou-o ao demais como uma especie de pam
phleto de opposição poliLica que dizia da orga
nisaç.:ão do no o exercito, de nos a cou a mi
litare uma tantas verdades que lla, a critica, 
não e atrevia a dizer. D'ahi o applauso . 

Nti.o era de se que preci aveis . 
V o o livro não é um produ eLo de liLtera

tura iaci l, ou de poli tiquismo irrequietos. E' 
um sério fundo estudo social de no o povo 
que lcm ido o ob jeclo ele vossa con lanLe pes
cr uiza , de vo sas leituras, de vo as ob ervações 
cl írecLa. , devo sa viagen , devo. a meditações 
ele toda a hora. Começa tes por querer surpre
hendel-o na índole, na con tituição mais intima. 
na e cncia intrin eca, ne a e pccie le renrte:
uous que elle e deu a si proprio no campo 
do Paraguay. 

Achastes, Lalvez, desmesurado o plano, e 
recuasLes até agora . Creio que o qu izcstes pegar 
em fla grante nas crúa lucLa · ele maragatos e 
castilhis tas elo Rio Grande do ul, ou na cu
riosas aventura da Revolta ela Armada . 

Tem ido a inilludivel nece idade de dividir 
o as umpto, agigantadamenle ex tenso para uma 
só téla. Andaes tentado hoje pelo Acre c pela 
Amazonia, qu vos con ornem os lazerc : por
que vós Lomacs ao sério vos o c tudo c tendçs 
o pundonor elos e criptorc que forcejam por 
ser verídicos e escrupulosamcnl cxaclo . 

Que a musa da felicidade, qu eleve ser o 
an jo ela guarda dos genios empr hendcdores, 
vos ampare abrigue sob largas aza e pro
pic ie ao Bra il o ensejo de receber ele vossas 
mãos ouiro. livros como es e d'Os Sertões. 

elle a narrativa, que occorre na segunda 
parte ela campanha ele Canudos é uma simples 
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exemplificação de indole sub alterna . O nervo 
do livro. seu fim, seu alvo, seu valor , estão na 
descriptiva do caracter das populações s~rta
nejas de um dos mais curioso trechos do Brasil. 

Para os que as conhecem, foi inestimavel 
serviço vêr ligados, presos, articul ados, os tra
ços diversos. esparsos na imaginação e na me
moria. Tomaram elles feição sob a vara magica 
e evocativa do poderoso esty lo do observador . 

Para os que não as conhecem, e é este o 
caso de todos os deliquescentes que enfiam phra
ses no Rio de Janeiro, fo i como a revelação de 
um mundo longínquo, afastado, estranho, alheio 
a tudo que os toca, tudo em que pensam, tudo 
de que fabulam, em sua irisadas vacuidades 
de immortalisados em vida ... Era como se se 
tra tasse de populações da Mong·olia, do Tur
questan ou do Sahará ... 

Tanto é profun do o inconsciente desconhe
cimento de nós mesmos I 

Tinheis o espírito cheio do ensino do divino 
Thomaz Buckle de quem me préso de haver 
sido o primeiro que lhe analysou as doutrinas 
em lingua portugueza, nos dous mundos, quan
do estudastes o vosso assumpto e escrevestes 
o vosso livro. 

Usastes de seus processos, que são funda
mentalmente os mesmos popularisados por Hip
polyto Taine e diluídos na prosa docemente on
dulosa de Ernesto Renan . 

Estudas tes a terra, sua organisação, seus 
aspectos, sua flora, seu clima, suas falhas, seus 
recurso , e podera dizer , seu male , seus pade
cimento , e tornastes nas mãos a mór porção 
dos fios invisíveis com que ella prende o ho
mem e o faz á sua imagem e semelhança. 
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Surprehende -la na lenta e egura laboração 
elas almas e dos caractere . 

De vo so livro deve- e tirar, poi , uma lição 
de politica, de educação demographica, ele tran- 
formação economica, ele remodelamento ocial, 
de qllle depende o futuro daquella populações 
e com ellas o do doze milhões ele brasileiros 
que de norte a ui occupam o corpo central elo 
nosso paiz e con tiluem o braço e o coração do 
Brasil. 

Dir-vo-lo-hci como; ma ante deixae-me que 
exerça livremente o meu direito de admirar. 

Tambem sei queimar go tosamenle bagas de 
incenso, quando o allar não e Lá va io e nelle 
existe realmente o que e deva venerar. Para 
tanto, no ca o, não hei mi ter improvi ar: ba ta
me abrir o vo o livro e ler nelle como se lê nos 
Missaes nas cerimonias do cullo. 

Vós sabcis retratar a.o vivo a natureza phy
sica, dando inten idade ás notas, em prejudi
car a veracidade dos facto , a qualidade do 
phenomeno . 

E' o grande escolho da arte da de criptiva: 
exactidão e relevo, naturali mo e brilho con-
sis tencia e colorido, poesia verdade. 

Em vos o livro mullipli am- e a pagma 
comprovacloras elo asserto. 

De crevei a terra. os are os hori onles, a 
flóra, a secca , a trevoadas, os bon dia das 
renascenças hihernaes, as labutaçõ s elos bo
mens, as vaquejadas, as partilhas. a ( s la elas 
sa õe propicia , os soffrimentos tragicamente 
heroicos do grande exodo inevitavcis e de -
crevci o costume as crença , as alma , em 
suml'na, na suas mai rccondila fibra . 

A dez ou doze pagina consagrada á flóra 
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não vejo que encontrem superiores ou sequer 
iguaes em nossa língua. 

Pequenos trechos esplendidos no correr da 
descriptiva: ((Dão-lhes na dehiscencia perfeita 
com que as vagens se abrem, estalando como 
se houvessem molas de aço, admiraveis &.ppa
relhos para a propagação das sementes, espa
lhando-as profusamente pelo chão. E teem to
das, sem exceptuar uma unica, no perfume sua
víssimo das flóres, anteparos intacteis que nas 
noites frias sobre ellas se alevantam e se ar
queiam obstando que as attinjam de chofre as 
quédas de temperatura, tendas invisíveis e en
cantadoras, resguardando-as .. . 

«Estes vegetaes estranhos, quando ablaque
cidos em roda, mostram raizes que se entra
nham a desproporcionada profundura. Não ha 
desenraizal-os; o eixo descendente augmenta-lhes 
maior á medida que se escava. Porfim se nota 
que elle se vai repartindo em divisões dichoto
micas; progride pela terra dentro até a um caule 
unico e vigoroso, em baixo. 

(( 1 ão são raizes, são galhos. E os pequeni
nos arbusculos, esparsos ou repontando em tu
fos, abrangendo ás vezes largas áreas, uma ar
vore unica e enorme, inteiramente soterrada .. . 

((Teem o mesmo caracter os joazeiros, que 
raro perdem as folhas de um verde intenso, 
adrede modeladas ás reacções vigoro as ela luz. 

<<Succeclem-se mezes e annos ardentes; empo
brece-se inteiramente o solo esbrazeaclo. Mas 
nessas quadras crueis, em que as soalheiras se 
aggravam, ás vezes, com os incenclios esponta
neamente ateia dos pelas ventanias, attritan lo 
rijamente os galhos seccos e estonados, sobre 
o depauperamento geral da vida em roda agi-
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tam as ramagen virentes alheio ás estações, 
floridos empre, alpintando o deserto com a 
flõr,vs cõr de ouro, alacre , e batida no pardo 
dos restolhos, á maneira de oa is verdejantes e 
festivos. 

((!.A dureza dos elemento cresce, entretanto, 
em certas quadra a·o ponto de o de nudar: é 
que se enterroaram ha muito o fundos das 
cacimbas e os leitos endurecidos das ipueiras 
mostram, feito enorme carimbos, os rastos ve
lhos das boiadas, e o sertão de Lodo se impro
priou á viela. 

((Então, oore a natureza morta, apenas se 
alteiam os cereus esguios e silentes, aprumando 
os caules circulares repartidos em columnas 
polyedrica e uniformes, na symetria impecca
vel de enormes candelabros . E avultando, ao 
descer das tardes breves, sobre aquell ermo , 
quando os abotoam grande fructos vermelhos 
destacando-se, nitidos, á meia luz dos crepus
culos, dão a illusão emocionante de círios enor
mes, fincados a esmo no sólo, espalhados pelas 
chapadas, e acce os .. . 

((üs mandacarús, attingindo notavel altura, 
raro- ap1)arecendo em grupos, assomando iso
lados acima da vegetação cahotica, são novi
dade attrahente a principio. Actuam pelo con
traste. Aprumam-se tesos, Lriumphalmente, em
quanto por toda a banda a fJóra se deprime . O 
olhar perturbado pelo acomodar-se á contem
plação penosa dos acervos de esgalhos extorci
dos, descança e reclifica-se percorrendo o seus 
caules direito e correclos. 

((No fim de algum tempo, porém, são uma 
obsessão acabrunhadora. Gravam em tudo mo
notonia irritante, succedendo-se constantis, uni-
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~ormes , identiws todos, todos do mesmo porte, 
1gualmente afastados, distribuídos com uma 
ordem singular pelo deserto. . . , 

«Teem como socios inseparaveis neste habi
tat , que as proprias orchidéas evitam, os cabe
ças de [racle, deselegantes e monstruosos melo
cactos de fórma ellipsoidal, acanalada de gom
mos espinescentes, convergindo-lhes no vertice 
superior formado por uma flôr unica, intensa
mente rubra. 

«Apparecem de modo inexplicavel, sobre a 
pedra núa, dando, realmente, no tamanho, na 
conf.ormaçãio, no mod,o porque se espalham, 
a imagem singular de cabeças decepadas e san
guinolentas jogadas por alli a esmo, numa des
ordem tragica ... 

«E a vasta família, revestindo todos os aspe
ctos, decahe, a pouco e pouco, até aos quipás 
reptantes, espinhosos, humílimos, trançados so
bre a terra á maneira de espartos de um capa
cho dilacerador .. . Aqui, alli, outras modalida
des : as palmatorias elo in[ern\0", opuntias de pal
mas diminutas, diabolicamente erriçadas de es
pinhos, com o vivo carmim das cochonilhas que 
alimentam; orladas de flôres rutilantes, que
brando alacremente a tristeza solemne das pay
sagens .. . 

«Vingando um comoro qualquer, postas em 
torno as vistas, perturba-as o mesmo scenario 
desolador: a vegetação agonisante, doente, in
forme, exhausta, num espasmo doloroso ... 

«Comprehende-se a verdade da phrase para
doxal de St. Hilaire: ha alli a melancolia do 
inverno com um sol ardente e ardores do verãü . 

«A luz crúa dos dias longos flammeja sobre a 
tena immovel e não a anima . Reverberam as 
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infiltrações de quartzo pelos cerro calcareos, 
desordenadamen te espar o pelo ermos, num 
alve,jar de banquises; e oscillando á ponta dos 
ramos seccos da arvores inteiriçadas, depen· 
duram- e as illand ias alvacenta , lembrando 
floco~ esgarçado , de neve, dando ao con juncto 
o aspecto de uma paysagem glacial, de vegeta 
ção hibernante, nos gelos ... n 

ão é, todavia, a natureza physica que tem 
o condão de arrancar á paleta do escriptor ima
gens, que são photographias. 

O typos ethnicos, o caracteres das collecti
vidades, as índoles individuaes, moldada no 
cadinho dos vícios ambientes, os vincos deixa
dos na almas pela athmosphera ocial fazem-se 
reproduzir com firmeza e ão, a meu olhos, 
mais merilorios; porque mais difficeis de con
cretisar. 

Tal é o estado de diffu ão da materia prima 
empregada. 

Mas o escriptor Rhe galhardamente da em
preza. 

Já viram causas e plendida . Ou am agora 
causa magnífica . Ei o sertanejo, o typo ap
parentemente molle, preguiço o, na horas da 
subi ta transfiguração, imposta pela necessidade : 

((Não ha contei-o, então, no ímpeto. Que se 
lhe anlolhem quebradas, acervos de pedras, cai
varas, moutas de espinho ou barrancos de ri
beirões, nada lh e impede encalçar o garrote des
garrado, porque por onde passa o boi passa o 
vaqueil o com o seu cavallo... oll ado ao dorso 
deste, confundindo-se com elle, graças á pres
sã·o do jarretes firmes, reali a a creação bizarra 
de um centauro bronco: emergindo inopinada
mente nas clareiras; mergulhando. na macéi"as 
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altas; saltando vallos e ipueiras; vingando co
moras alçados; rompendo, celere, pelos e pi
nheiraes mordentes; precipitando-se, a toda 
brida, no largo dos taboleiros. c 

«A sua compleição robusta o lenta- e, nesta 
occasião, em toda a plenitude. 

ccComo que é o cavalleiro for te que empresta 
vigor ao cavallo pequenino e fragil , sustendo-o 
nas redeas improvisadas de w r uá, suspenden
do-o nas esporas, arrojando-o na car reira estri
bando curto, pernas encolhidas, joelhos finca
dos para a frente, torso collado no arção, es
canchado no rastro do novilho e quivo: aqui 
curvando-se agilíssimo, sob uma galhada, que 
lhe roça quasi pela séla; além de montando, de 
repente, como um acrobata, agarrado ás crinas 
do animal, para fugir ao embate de um tronco 
percebido no ultimo momento, e galgando, logo 
depois, num pulo, o selim; e galopando sempre 
atravez de todos os obstaculos, sopesando a dex
tra sem perder nunca, sem a deixar no emma
ranhado dos cipoaes, a longa ag uilhada de ponta 
de ferro encastoado em couro .. . n 

São traços; mas são firmes; destacam com 
segurança uma das multiplas faces de um typo 
de nossas gentes dos centros . 

Ha mister vêr o quadro inteiro no Livro. E ' 
admiravel. E' uma téla empolgante : desenho e 
colorido ajustam-se e dão-nos a illusão da rea
lidade viva e palpavel. 

H a, porém, alli co usa melhor. Caminhamo 
por entre as filas dos crentes e sectarios do Oo n
selheiro: parecem velhos conhecidos com quem 
já fallamos noutro tempo ou poderemos fallar 
ainda, tão lucidamente se destacam e corno que 
veem ao nosso encontro : cc ... A multi dão repar 
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tia- e, eparados os exo , em dou . agrupamen
tos destacados ... E em cada um delle um bara
lham~nto enorme de contra. te ... 

<<l\lli e lavam ga fada de peccado velho , 
serodiamente penitenciados, a beatas, - ému
las da ~ bruxas das igrejas, rev stida da capona 
preta lembrando a hollandilha funebre da In
qui. içi'io; a. solteiras de envolta e de pejada , 
g,o ltas na ·rrandaice sem freio ; a moças don
::ella. ou moça damas recatada. e tímida : e 
honestas mãe de famil ia niv lada pela me ma 
reza ... 

«Face. murcha de velha e~grouviada vi
rago em cuja bocca de,·e "er um peccado 
mortal a prece; ro lo au_Leros de matrona 
simples : phy ionomias ingenua de rapariga 
credula., mi turayam- e rm conjunclo !ranho . 
Todas a. idade todo. o typo , toda as 
côres. . . Grenha mal tratada de creoulas re
tintas : cabcllo corrcdios e duro , de caboclas; 
trunfas escandalo a , de afr'i cana : madeixa 
castanh a e loura , de branca lerrilima , em
baralhavam- e em uma fita, em um grampo, 
sem uma flôr . .. ! 

<< q ui alli, extremando- ·c a relanço · no 
acervos de trapo , um ou outro ro to formo i -
imo, em que re urgiam, upplantando impres

sionadoramente a miseria e o ombreado das 
outras faces r barbativa , as linha dessa bel
Leza immortal que o typo judaico conserva im
mutav I alravez do tempo . Iadona emparcei
I'adas a furia . . bello olho profundo em cujo 
negrume afuzilla o de vario my lico ... 

<<. .. De laca- e mais compacto o grupo varo
nil dos homen , mo trando idenlico contra te : 
vaqueiro rude e forte , trocando, como heroes 
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decahidos, a bella armadura de cour o pelo uni
forme reles de brim americano; criadores, abas
tados outr'-ora, felizes pelo abandono das •boia
das e dos pousos animados; e, menos nume
rosos, porém, mais em destaque, gandaeiros 
de todos os matizes, recidivas de todos os de
lidos ... 

«Prestigia-os o ren-ome de ar riscadas aven· 
t uras que a imaginação popular romanceia e 
amplia ... 

<< De joelhos, mãos enclavinhadas sobre o 
peito, o olhar tençoeiro e máu e vae-se-lhes con
templativo e vago ... José Venancio, o terror da 
Volla Grande, deslembra-se das dezoito mortes 
commettidas e do espantalho do pr ocessos á 
revelia, dobrando, contricLo, a fronte para a 
terra . 

«Ladeia-o o afoito Pajehú, ros to de bronze 
vincado de apophysis duras, mal aprumado o 
arcabouço athletico . Esta ti co, mãos pos tas, v-ol
ve, como as sussuaranas em noite de luar , olhar 
absorto para os céus. 

«Logo após o seu ajudante de ordens inse
paravel, Laclau, quéda-se igualmente humilli
mo, joelhos dobrados sobre o trabuc-o carre
gado ... 

«Chiquinho e João ela Malta, dous irmãos aos 
quaes estava entregue o commando dos piquetes 
vigilantes nas entradas de Cocorobó e Uauá, 
apparecem unidos, desüando, crédulos, as con
tas do mesmo rosario ... 

«Pecll'ã.o, cafuz entroncado e bruto, que com 
trinta homens escolhido guardava as vertentes 
da Canna Brava, mal se dis tingue, afastado, 
proximo de um digno émulo de tropelias, Es
tevam, negro reforçado, disforme, corpo tatuado 
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á bala e á faca, que lograra vingar c ntena de 
conflito , graça á di Yulnerabilidade rara. Joa
quim Truncap ·s, outro pecimen de guerrilheiro 
sanhudo que velava no Angico hombrea com o 
Jlaior. uriema, de e talura mai eleaanle, li
dador em po ição Gxa, de Lemero o ma irre
quie to, talhado para a arrancada ubitanea · 
e atrevidas ... 

<<Antepõe- -lhe, no a peclo, o lragi-comico 
Raymundo Bocca Torta do Itapicurú, e pecie 
de funambulo patibular. face contorcida em 
esgar ferino, como um lraumali mo hediondo. 

« ... O velho JU acambira pouco a ffeiçoado á 
lucla, de coração molle, egundo o dizer e:xpre -
sivo dos malulo ma e pirilo infernal no gizar 
ciliada incrivei especie de lmanus decrepito, 
mas perigo o ainda, tomba de bruço no chão ... 

<< ... Alheio á credulidade geral, um explora
dor olerle, Villa Nova, Gnge que ora, remas
cando cifra . E na frente de lodo , o comman
dante da praça, o chefe elo povo o a tulo João 
Abbarle, abrange no olhar dominador a turba 
genuflexa... o meio destes perfi lragico uma 
figura ridícula, Antonio Beatinho. mulato es
pigado, magri imo, adelgaçado pelo. jejuns, 
muito da privança do Conselheiro; m io achris
lão, meio oldado, mis eiro de bacamarte, es
piando. ob ervand o, indaaando, insinuando-se 
gei to amcnle pela ca a . e quadrinhando lodo 
os recantos do arraial, e tran millindo a lodo 
o in~tant ao chefe upremo a nov1dade e:xi -
tente . Completa-o como um prolongamento 
José Fe lix o Taramella, quinboneiro da me ma 
predilecção, g uarda da iareja , chaveiro e mor
domo do Con e[heiro, tendo ob a orden , as 
beata de ve lidos azues cingida de cordas de 



372 PROVOCAÇÕES E DEBATES 

linho, encarregadas da roupa, da refei ão exí
gua daquelle, e de accenderem diariamente as 
fogueira para a reza ... E um t po adornYel, 
ManJoel Quadrado, olhando para tudo aquiHo 
com indifferenca nobilitadora. Era o curan-
deiro, o medico~ ' 

«Na multidão su peita a natureza tinha, afi
nal , um deYolo, alheio á de ordem vivendo num 
inve Ligar perenne pelas drogarias primitivas 
das mattas ... )) 

Eis ahi; é uma galeria de individuas que 
ão como que índices ou summarios de um 

meio, de uma situação, de um momento. 
, ão como feixe de facto . cada um com eu 

rotulo, ua rubrica inapagavel e eterna: ão 
como expoentes indicadores da, correntes sub
terranea. das multidões: formulas logica . ob ti
das por preces os inductivos, como integração 
completa de milhare de phenomenos ob erva
do, . Mas são definú;ões ditadas pela propria 
natnreza: cada individuo é um resumo e um 
compendio. lli eslão as cryslalisações huma
nas obtidas por quatrocento annos do labutar 
de uma meia cultura incongruente. cheia de 
falhas, gro seria e indi ciplinas de toda a ca la. 
E lodas são reaes e pegadas em flagrante. 

Parece uma pagina do Purgatorio ou dos 
quadros tetricos de Dostoiev ky. Mas onde o 
e criptor projecta em cheio os raios de eu ap
parelho de descrever é quando traça alguma 
cena de nevrose collecliva. Ouvimo o e plen

dido e o magnífico; ouçamo agora o surpre
hendente: <<E ' a cena do beija elas imagens. 
apó as reza inlerminavei : Antonio Beatinho, 
o altareiro, tomava de um crucifixo; contem
plava-o com um olhar diluído de um fakir em 
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extasis; aconchegava-o do peito, pro trando-se 
profundamente; im primia-lh e osculo prolonga
do; e entregava-o com gesto amolentaclo, ao 
fiel mai proxJmo, que lhe copiava, sem va
riantes, a mímica r everente. 

« epois erguia uma virgem santa, reediLando 
os mesmos actos; depois o bom J e us . 

«E 1 á vinham, uccessivamenle, Lodo o san
tos, e registros, e veronica , e cruzes, vagaro
samente, entregue á multidão equio a, pas
sando um por um, por todas as mãos, por todas 
as bocca e por todos o peiLos . Ouviam- e os 
bei jos ch irriante , innumeros e, num crescendo, 
extinguindo-se-lhes a as onancia surda o vozem· 
inclis tincLo das predicas balbuciadas á meia voz, 
dos mea-cu lpa, ancio amcnte socado no pei
tos arfante e da primeira exclamaçõe abafa
das, reprimidas ainda, para que se não pertur
basse a solemniclade. 

«Ü mysLici mo de cada um, porém, ia- e a 
pouco e pouco confundindo na n vrose collecLi
va . De e paço a espaço a agitação crescia, como 
se o tumulto invadisse a a sembleia adstricto 
ás formulas de programma prce Labelecido, 
á medida que pa avaro as relíquia sagrada . 

«Por fim as ultimas ahi am entregues pelo 
beato, quando as primeiras alcançavam a ver
dadeiras filas dos crentes . 

<<E daquella almas simpl es cumulava- e a 
ebriez e ,o estonteamento. Deshordavam as emo
ções isoladas, confundindo- e repentinamente 
avolumadas, presas no contagio irreprimível da 
mesma febre; e, como se as força_ obr natu
raes que o animismo ingenuo empr tava á ima
gens penetr a se afinal as con ciencia desequi
librando-as em violentos abalos, alteava a multi
dão o desvairamento irreprimível. 
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((E trugiam exclamaçõe entre piedosas e co
lericas : desatavam-se movimentos impul sivos ele 
illuminados; estalavam gritos lancinantes, de 
desmaios. Apertando ao peito as imagens babu
jadas ele saliva, mulheres allucinadas tombavam 
escabujando nas contorções violenta da hyste
ria, crianças aterradas desandavam em clÍoros; 
e, invadido pela mesma aura da loucura, o gru
po varonil dos luctadorcs, dentre o estrepito, 
e os tinidos e o e larclalhaço das arma entreba
tida s, vibrava no mesmo ictus a sombroso, em 
que explodia, desapoderado, o mystici mo bar
baro.'' 

ada, porém, iguala a gravura do fluxo e 
refluxo, da troca reciproca de influencias entre 
o grande louco e a multidão que o seguia. Fei
tura della a principio, veio a actuar como causa 
por eu turno; mas só chegou á posse completa 
de sua mesma vesania, quando a viu compar
tilhada pelas gentes que o cercavam. Essas va
riante ubtis, que só poderiam ser notadas por 
uma alma por ua vez complicada, resallam nes
tes períodos: 

((Dominava-os, por fim, sem o querer. ~o 
seio de uma sociedade primitiva pelas qualida
des ethnicas e influxos das santas missões ma
levolas comprehendia melhor a vida pelo incom
prehendido dos milagres, o seu viver myste
rioso rodeou-o logo de não vulgar prestigio, 
aggravando-lhe, talvez, o temperamento deli
rante. 

«A pouco e pouco lodo o domínio que, sem 
calculo, derramava em torno, parece haver re
fluido sobre i mesmo. Todas as conjecturas ou 
lendas que para logo o circumdaram fizeram o 
ambiente propicio ao germinar do proprio des
vario. A sua insania estava, alli, exterior isada. 
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«Espelha\'am-na a admiração intensa c o res
peito ab oluto que o tornaram em pouco tempo 
arbi tro incondiccional de toda . as divergencias 
ou b~igas, conselheiro obrigado em toda as de
ci ões. 

<<,;\.multidão poupara-lhe o indagar torlnran
Le ácer a do proprio estado emotivo, o esforço 
de sas interrogativas angu tiosa e de sa intus
pecção delirante, entre os q uae cvol v e a lou
cura nos ccrebros abalados. 

«Remodelava-o á sua imagem. Crcava-o. 
<< quclle dom inador foi um lilcrc. Ag in passi 

vo, como uma sombra . . . n 
Bello ! Bello ! ... 

Academia recebe em cu seio um pode
roso escriplor, mas um que póde collocar idéas, 
além de pronomes, porque e Lu la e medita, 
porque sabe vêr e inquirir. ~ ·la afinal, é pre
ciso generalisar e concluir . 

* 
Que lição podemos tirar do di curso, dos 

artigos, dos estudos, do livro do Snr. Euclydes 
da Cunha, eu digo lição que po a aproveitar 
ao povo que já anda cansado ele phrasc e pro
mes a ~ , ele ~ illudiclo ele engod o. r miragens. se
quioso de jus ti ça, de paz, el e ocego, do bem 
estar que lhe foge, e se amado povo brasi leiro 
paup rrimo no meio elas incalcu lav i riquezas 
da ua terra 7 

E' a terceira tentação a que não posso f11gir 
e não me furtarei a dizer meia clnzia ele palana . 

Já andamo farto de discu õe políticas e 
lüteraria . O Bra il ocial é que deve atlrahir 
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Lodos o e forço de eus pensadores, de seu 
homen de coração e boa vontade, ~odos os que 
leem um pouco ele alma para devotar á patria. 

E' onde pulsa a mór intensidade dos proble
ma nacionae que exigem olução, ob pena 
cnüo de morte, de retardamento indefinido no 

aspirar ao progresso, no avançar para o futuro 
Vós nr. Euclyde da Cunha, em vo o dis· 

r.ur o, alludindo celere, de ra pão, aos nossos 
ue vario e aos no so de engonçado e tumul
tuario e-forço e plano de refórma, dizeis que 
offremo da ve ania de rejormar pelas cima-

lhas ... 
E ' a verdade. 
Mas porque? 
Reformar pelas cimalhas e não pela base, 

pelo alicerce ... Porque? 
De onde provem esse perpetuo desatino de 

tantos homen inlelligenles? 
Em vos o livro, logo nas primeira paginas, 

tabeleceis que a no sa evolução biologica re
lama a garantia da evolução social ;-estamlos 

condemnados á civilisação; ou progredimos ou 
desapparecemos ... 

Logo é que nos julgaes no Lodo civilisado , 
e a despeito de tantas apparencias enganado
ra , corremo perigo ... Porque? 

Claro existe ahi um problema a resolver 
uma antinomia a explicar. 

Noutro lanço do vosso livro, como uma syn
the e delle como a lição que brota de vossa 
meditações, chegaste a e. te resultado ácerca 
da populaçõe sertaneja do Brasil: «A sua 
instabilidade de complexus de factore multi
pio e diversam nte combinados, alliada ás vi
ci ilude historicas e deploravel iluaçâo men-
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lal em que jazem, as tornam talv z ephemeras, 
destinadas a proximo desapparecimento ante as 
exigencias cre cenles da civi li ação e a concor
rencia material intensiva da correntes immi
gralorias que começam a invadir profundamen-
te a nossa lerra ___ Relardalario · hoje, ámanhã 
se extinguirão de Lodo ... Além di tu, mal unidos 
áquellcs patrício pelo solo, em parlc desconhe
cido, delle ele lodo no epara uma coordenada 
historica, -o lempo ». 

Logo, temos aqui a mai singular das situa
ções ociae alguma coisa de gravemente in
L[UielanLe que é indispensavcl escla recer para 
afastar, para corrigir, para conjurar, e possí
vel, como que dua nações que se de conhecem, 
separadas no espaço, e ainda mais no tempo, 
e uma dellas votada ao desapparccimento, no 
pensar de um dos maiores talento da nossa 
actualidade, um dos mais completos conhecedo
res do nosso povo I ... 

Mas essa parle das no. as gen te , de tinada, 
a seu vêr, a apagar-se da vida c da Li toria, é a 
maior parte da nação e é aquella que fundou 
as nossas riquezas, e é aquella que lem mantido 
a nossa independencia; porque é aquell a que 
sempre trabalhou e ainda trabalha. empre se 
bateu e ainda se bate . .. 

Tão ha nisso uma anomalia uma rari sima 
exlravagancia da evolução hislorica? Eviden
temente; e porque? E is o problema . 

Responder a elle cabalmen te não é causa 
para er feita nas quatro palavras elo final ele 
um di curso academico. 

ma vista completa do as umplo exigiria, 
por a sim dizer, o de montar das diversas pe
ças que formaram e vão formando o nosso po-
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vo; o erem ellas estudadas uma a uma na sua 
constituição intima e na grande alteração que 
tem offrido pela fusão ne te clima, neste meio . 
Haveria mister estudar o paiz, zona por 'zona,· 
porque exi tem differenciações varias a notar 
aqui e alli, ex4sidoras cl.e cliagnosti.cos cl~vergen
tes e terapeuLicas espec1aes. Não e aqm, claro, 
o lagar ele o tentar. 

Baste-me consignar que o nosso estremecido 
povo brasileiro apresenta a symptomatologia 
geral das naçõe , a cujo grupo pertence, esse 
grande numero de povos de indole e formação 
communaria1. especialmente os latino-america
nos, que teem de supportar a nova cDncurrencia 
das nações de formação particularista, colloca
clas aclualmente á fren te da civilisação industrial 
do nosso tempo: inglezes, allemães, america
nos, canadenses, australianos, flamengo , hol
landezes, francezes do norte, povos que retem 
em suas mãos os capitaes movimentadores do 
mundo moderno. 

Mas apresenta essa symptomatologia, ao 
lado de caracteres que lhe sãD proprios e o in
dividualizam mais ele perto. 

Indicar estes ultimas, mesmo de relance, é 
Ler uma resposta á pergunta formulada. Apon
tarei, por brevidade, minhas observações em 
phrases synopticas. 

A crise universal hodierna entre a velha e a 
nova educação, entre a can ada intuição com· 
munaria, que procura resolver D problema da 
existencia, apoiando-se na co lleclividade, na 
communhão, no grupo, quer da tamiliw, quer 
da tribu, quer do clan quer elos pode1·es publi
cas, do município, da provincia, do Estado, dos 
parlidlos, jogando como uma arma principal 
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das classe dita dirigente a polilica alimenta
ria, o emprego publico, a facei pro[issões li
beraes ou o n)~ro commercio, a cri e entre esta 
intuição e a educação parliculari la que encara 
aquelle probl ma, principalmente como cousa 
a . er~ olvida pela energia indi\ i<.lual, a autono
mia creadora da vontade, a força propu! ora 
do caracter, a inciativa particular no trabalho, 
a ou adia procluctora - elo e forço, e sa crise 
universal acha- e no Bra il complicada por cau
sas e circum Lancias especiae de eu desenvol
vimento eLhnologico e hi Lorico. Entre nó a ra
ça coloni adora, aco Lumada, geralmente ao 
commercio, e em varia zona do ul e das 
montanha de ua terra á vida de um facil pas
toreio, e no re Lo do paiz, á cultura doe , que 
é qua i uma jardinagem, da vinha, do fruclos 
arbore cente , como a ca lanha a nozes 
os figo , a azeitonas, e, em muito menor esca
la, do centeio e elo trigo, foi obrigada a uma 
cultura rud e peno a. Recorreu, pela força, 
ao capliveiro ele índio e negro , gentes selva
gen alheia ao trabalho agrícola. 

O me Liço da tre raça eram, por via de 
regra, pela mór parte incorporados entre os es
cravo . 

O colonos reinoes, ele gradaçõc c catego
ria varia , e encarregavam do uavis imo offi
cio de mandar. 

E como não, e eram os enhores dos outros 
e os donos ela terra ? 

i\la Lodo o mundo não podia er no campo 
senhor de engenho, fazend eiro ele ga lo ou de 
café, proprictario ele data aurífera ou cliamim
tina , o que importa dizer, que grande parte 
da população, o grosso proletariado rural:_não 
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escravo-não possuía um palmo de terra, por
que e ta foi de de o começo ficando açambarca
da em enorme latiJundios pelos conce )5iona
rio da sesmaria intermina . 

O alludido proletariado teve fatalmente de 
acostar-se como aggregado á patronagem do 
grandes proprietarios . E' a origem dos doze 
milhões de brasileiro que habitam todo o inte
rior do paiz : matlas, sertões, campos geraes, 
chapadas, chapadões e planalto , fóra das res
trictas gentes das grande villas e cidades da 
costa ou do centro. Desta , do habitantes 
da villa e cidades, os mandõe , directamente 
vindos da Europa ou já nascidos no paiz, apo
deravam- e do cargos publico ou exerciam 
o commercio, a mercancia, que Leve, no cor
rer de seculos, entre nós todos os caracteres de 
uma pirataria em gro so. O re to da população 
livre, o maior numero dividia-se nos po oados 
ainda em dou grupos o dos que mourejavam 
na pratica de un officio reles que lhe garan
tiam uma exi tencia peno issima e o do que 
resvalavam numa pobreza abjecta, repulsiva. 

Ainda hoje, por essas terras além, o Brasil 
é fundamentalmente isto mesmo, sendo apenas 
a grande novidade moderna a incorporação do 
ex-escravos nessa enorme mas a de populaçãü 
proJetaria, quer dos campos, quer das povoações . 
Originaram- e des a anomalia inicial varias an
tinomias que ainda hoje nos atropellam e fazem 
manquejar. A primeira dellas é a disparidade 
entre uma pequena élite de pos uidores e pro
prietarios e o avultadissimo numero dos que 
nada teem, nada possuem, principalmente na 
populações ruraes. 

egunda extravagancia do genero é a an ti-
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nomia entre outra élite, a do inlellccluae , ei
vada de cc;; trangeirice de loda a ca · ta, princi
palmrntc na capital e na granel cidade , e o 
immen, i imo numero de analphab lo ou in
cullos que con liLuem a nação por Loda a parte . 

E t a ultima exLravagancia aggrava- e de um 
peculiar dcspropo ilo que, repelido, a toda hora, 
nos jornacs, no di cur o e no · cscriplo do 
que en tre nós dirigem a opinião, tem produzido 
somma incalc ulavel de males. de iando o Go
verno~, c todo o que di o podiam curar, de 
cumprir o . cu dever para com a maioria da po
pulação nacional. 

Quero fallar da inaularis ima teima do 
nosso int llecluae de lodi'l a ordem de dizerem 
mal da gentes do centro, sertanejo ou não, 
sem se lcmhrarem que, ha quatr-o en io annos, 
ellas é que trabalham e produzem, ell a é que 
se balem, isLo é, em se lembrar m que ell a 
é que l m us lentado o Bra~ il como povo que 
vive c como nação que e defende . 

. o fazendeiro e -enhore de engenho tra
tam como adYer a rio e m áu u ieilo~ . 

Magnata . senhores [eudaes, despola . insa-
ciaveis parasita ão a gentileza com que o 
brindam. 

Ao homen do trabalho do campo con ide
ram uma turba amorpha que vae d apparecer, 
bandos de sertanejos, jagunços, mal u los, laba
rélos, caboclos, caipiras, gaúchos, qua i sem 
valia . 

E não lhes occorre r epiLo, que c . as gente 
é que, com o. ex-escravo , nella hoje incor
porado , cr· aram. com toda. a falha , a for
tuna. a riqueza exd enle no paiz. 

O fazendeiro exerceu e exerce ainda a na-



382 PROVOCAÇÕES E DEBATES 

tural palronagem, propria do regimen agrícola 
ou pa torial dos paize como o nosso; os serta
nejos, matutos e caipiras, gaúchos e rocBiros 
de todas as gradações- são os unicos opera
rios pastoris ou agrícolas- com que temo;; con
tado, não mettendo em conta alguns milhares 
de colonos que só recentemente fôram introdu
zidos e em raras zonas do territorio v a tissimo. 

A força de resistencia, em que pese aos phan
tasistas, da população nacional, es tá precisa
mente nessas gentes do interior, nos 12 milhões 
de sertanejos, matutos, tabaréos, caipiras, ja
gunços, caboclos, gaúchos ... 

O problema brasileiro por excellencia con" 
siste exaclamente em comprehender este facto 
tão simples e tratar de fazer tudo que fôr possí
vel em prol de taes populações, educando-as, 
ligando-a ao solo, inter~ssando-as nos destinos 
da patria. 

O maior obstaculo a isto tem sido as littera
tices dos escriptores e políticos Y. ue se julgam, 
elle , esses di Iructadores de empregos publi
cos, posições e profissões liberaes, os genuínos 
e unicos bra ileiros, a alma e o braço do povo 
e por isso se arvoraram em nossos directores .. . 

Outra singularidade latino-americana, ag
gravada no Bra il, e oriunda das precedentes, é 
que não conseguimos formar aincl a um pov.o 
devi damente organisado de alto a baixo. 

Faltam-nos a hierarchisação social, o enca
deiamento das classes, a solidariedade geral, 
a integração consensual, a disciplina consciente 
de um ideal commum, a homogeneidade intima. 

Falta-no a radicação á terra pela proprie
dade espalhada largamente, pelo cultivo, pela 
producção autonoma da riqueza naóonal. O 
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no o povo está em geral desenraizado do sólo 
ou nelle ubsi Le como uma vegetação estranha . 

Fnllam-no o aferro ao trabalho, a base eco
nomica livre, ampla e segura, e, mai , a mas
culinidade da vontade, o espírito de iniciativa, 
a aud'acia do e forço, do emprehendimenlo, da 
lucla pelo progre so e bem-es tar. 

To La- e de sobra a indi ciplina, o espírito 
de clan, a divi ão, a de harmonia, a falta de 
olidariedade, de consciencia collecLiva nacio

nal. De L'arte, se, por um lado, não Lemos o 
ope rariado rural organi ado, affeiLo ao traba
lho regular c seguido, nem uma ela se numero-

a, por toda a parte e palhacla, de pequenos pro
prieLarios agrícolas; nem a elos media proprie
Larios da mesma e pecie; porque as terras são 
devolutas, ele heréos, ou e Lão nas mão dos gran
des laLifuncliarios, hoje geralm nte decadentes; 
não possuímos, 1 or outro lado, o va Lo opera
riado urb ano nacional pelo Bra il em fóra ; nem 
a pequena burguezia proprielaria, farta e abas
tada; nem Lã o pouco, a grande burguezia com
paravel á das fortes naçõe parLiculari las, opu
lenta, poderosa, progres iva, e, menos ainda, 
a vasta ari tocracia do dinh eiro, o grupo dos 
millionarios, dos banqueiro , do capitalistas 
compalricios emprehendedores . 

Não possuímos os grande mineradore , os 
grandes criadore , os grandes agricultores, os 
grandes indus lriaes á moderna . 

E la geral falta de base cconomica estavel 
e independente, que repercute na família e na 
indo! do povo, pela incerteza do meios e mo
dos de viver, leva-no a não Ler nem como os 
povo orien laes, a es tabilidade paLriarchal, de 
uma parte, e nem de outra, a iniciativa da cora
gem e espiri lo emprehendedor parLicularisla. 
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E' tambem uma antinomia, ·e das ma1s sé
rias, de nossas gentes. 

Este mal provém, como se viu, das origens, 
da materia prima humana empregada no po
vüamento, na formação da nação e tambem da 
natureza do meio, aspero, em grande paHe do 
paiz, e ao mesmo tempo enganJoso, pelas faci
lidades outorgadas á vadiagem com a abundan
cia de productos espontaneos, aproveitaveis 
sem labor; duro para a grande e a intensa cul
tura, do~e para a vida imprevidente dos im
progressivos. 

A estes dois factores fundamentaes juntam
se, neste particuar, effeitos que estão desde o 
começo actuando como causas maleficas; os vi
cios, accumulados por quatrocentos annos, da 
escravidão, da política mei•o de vida, da em
prego-mania, do horror pela vida afanosa do 
campo no meio das industrias productivas, da 
attracção para os folgados affazeres dos cargos 
officiaes, das profissões lettradas e da mercan
cia nas cidades. 

Outra grande singularidade da evolução 
brasileira é o facto -originalíssimo que não tem 
sido notado e menos apreciado na sua genuína 
signíficação, e é explicavel pelos phenomenos 
sociaes e políticos já adduzidos. 

Refiro-me á negação pelo Brasil dada á lei 
historica, observada na millenaria evolução 
do Occídente, por toda a parte, quando os escra
vos e servos se tornaram em homens livres. 

Em todo o Occidente a mór porção daquel
les trasmudou-se nessa massa de pequenos pro
prietarios agrícolas, presos, pois, ao sólo pelos 
mais solidos interesses, e que veio a constituir 
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o cerne, Q amago, o nervo da nações mQder
nas; a outra porção transformou- e nes e corpo 
de operarias ruraes, lambem liaado ao solo, 
e qué' é outra da ba es firme da naçõe fortes 
e futuro as. o Bra il nada disto. 

Tiwemos por dua veze a olemne abolição 
em massa. A primeira vez foi na ultima phase 
do scculo XVIII, quando fôram libertados os 
escravo índios e mesti cos de indios . 

Fugiram quasi lodos para o matto e o que 
fica ram em aldeiamentos não se transformaram 
em proprietario de terras e nem e entregaram 
á cultura. 

Prolongaram uma vida de mi erias, servin
do officio inferiores até se obliterarem quasi 
inteiramente na massa do proletariado anonymo 
e apagado da visinhanças. 

outra vez foi honlem, em nossos dias, 
quando se libertaram o escravos de origem 
africana e me ti ços delles na pennllima decada 
do ecul o XIX. 

debandada foi ainda mai geral. 
O ex-escravos, que não tinham sido prepa

rado pelo colonato nem pela ad cripção ao 
solo, devido á solemne incapacidade da famosa 
elite de bacharei palreiro que tem ido empre 
Governo ne la terra e tem lido nas mão QS des
tino do Bra il , o ex-e cravo deram em ge
ral na calaçaria e emigraram para os povoados .. . 

Ahi vivem aos trambolhõe nuns empregos 
pifiQS . 

Alli, na cidade , como ne la Capital, ne
nhuma aspiração elevada e nobre lhes despon
tou na alma. 

Augmenlaram apenas a nota comica que 
no cerca por todas as faces da exist.encia. Uma 
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das mais característica dos doi . ulLimos decen
nio é ü sério com que di linctos e graves da
ma de côr imitam os trajo , o ge to , Q. ca· 
coele da mais finas aryanas europeias ou flu
minenses, e a doce ternura com que se tratam 
de Excellencias ... V. Exc ... para aqui, V .'- Exc ... 
para acolá. E ' um regalo. 

Mas não era disto que havíamos mister. 
A politicagem, embevecida no desfrutar das 

pingue posiçõe e tupidificada pela dupla mi
ragem dos capitae e do braços estrangeiros, 
como se esses tive sem idü creados para esta
rem á nos a disposição e no serem üffertados 
de mão beijada, nada viu, de nada curou e nem 
abia curar ... 

Pois poder-se-hia lá pensar que avesados 
cullore da advücacia admini trativa in ignes 
inventore de rnalabaresca concessões, elles e 
, eus alliados dos Governo , elos Ministerios, 
do Parlamentos, do jornalismo, e preitadores 
de lucrü , favores e vantagens, interrompessem 
seu graves affazeres para pensar no povo na 
plebe, nos matutos, nos ertanejos, nos ex-es· 
cravo I na lavoura ! ... 

fe iar o estylo aleijar a phrase1 e quecer, 
por instantes que fô. se, o embevecirnentos idio
malico , com es e plebei mo rebarbativos, es· 
pecialmente agor a que tudo ele e er chie, como 
as avenidas e os palacete da moda. 

Que loucura ! ... 
Mas eu in isto: não era disto que havíamos 

mislér. O que preci avamo 1 e seria de urna 
vantagem maxima, incalculavel, era que não ti
ve emos de mentido a lei h i Lorica · era que no 
eculo XVIII e mais ainda no seculo XIX a mas

sa enorme de Lres milhões de escrav0s, ou mais, 
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levando em conta a libertaçõe parciaes opera
da em Lodo o correr do dou cculo , tivesse 
sido t:çan formada num corpo olido de proprie
tarios e operario aaricola . 

Havia meio de o con eauir, se o go,·erno 
em no~ :a terra tivesse sido empre uma 'runcçi'í.o 
dos mai capazes e não essa elecção inomina
da, essa fl oração inclas ificavel que tem sido o 
espa nto das almas digna . 

~ E ei porque perdeu-se, em dua occa iões 
solemnes, o en ejo de se irem enchendo o, qua
dros da população liue com a ua natural hie
rarchi ação. E eis porque, c é mais uma das 
nos as peculiare originalidade , no Bra il ão 
só facilmente realisaveis, em intencnção e -
tranrreira, os fados políticos c até sociacs, que 
pódem e ponlaneamenle ser Lran formado em 
thenws lillerario, , em assumplos de e criplo e 
di cur"os, que deixem larga margem a phrases 
bonitas, a período elegantes, a meneios rhelo
ricos, e oquenle". 

Ilh1dem os falladores toda a gente com os 
bellos e onoro palaueado . pontam o dis
colo como relardalarios, senão inimigo da pa
tria c do povo o pobre João Sem Terra, na 
phra e de Prouclhon, que é no Bra il amarissi
ma realidade. Temo chegado a perder até a 
conscicncia de nossos destinos e não abemos 
ma i para onde nos levam. 

E ei porque, quando aporl.a em nossas pla
ga o lrangciro intelligen L e, illn trado_. sabe
dor, como es e saudo o Luiz Couly, CUJO hvro 
O Bra il em 18 4 deveria andar em todas a 
mão e estar traduzido e espalhado por todas 
as escola , apena lança os olhos para a noss~ 
população, não essa que flana na rua do Ouv1-
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dor, julgando-se digna rival da que perc{)rre o 
Bois de Bounogne {)U a Unter den Linden, senão 
a outra, a que produz o pesados milhõ~ com 
que se pagam os encargos e esbanjamento. da 
lista civil, do funccionali mo publico, das lou
curas de uma administração tumullutria {)U 

imbecil ; essa que trabalha, porque é ella quem 
supporta os asper{) affazeres dos eringaes, 
da canna de a!'; ucar, do café, da mineraçãü, 
dos criatorios e pastoreio , das charqueadas e 
de todo o duros mi léres da producção nacio
nal, lá fó ra nos campo e nos recessos do paiz, 
ou na cidades, nas fabricas e no mais agros 
officios; essa que trabalha e se bate, porque é 
tambern ella que na generalidade enche os qua
dr{)s do exercito e da armada, e, quando chega 
a hora do perigo, deixa, na phrase do poeta, a 
pagina. da vida dobrada e parte para morrer ... 
eis porqu , dizia, o e trangeiro, que tem olhos 
para vêr, ){)go qu e os lança sobre o nosso tão 
querido e tão mal dirigido Bra il, é para ter 
phrases como esta tão verdadeiras, que nos 
fu tigam como flammas: 

cc Tomem{)S a qu estão do alto, estudemos o 
conjuncLo da população. O estado funccional 
da população bra~ileira póde-se resumir numa 
palavra: o Brasi l não tem povo ! 

cc Do eus doze milhõe de habitante (h{)je 
serão talvez quinze, o que não muda em nada 
o raciocínio) um milhã·o é de índio inutei {)U 

quasi, um milhão e meio é de e cravo (hoje os 
ex-escravo e eu de cendente andam quasi 
inuteis, e par os nos povoados e raro nas an
tigas fazenda e engenho ). Ficam nove milhões 
(serão talvez, ag{)ra doze), mais ou menos. Des
tes, 500 mil pertencem a famílias proprietar ias 
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de e cravo : ão fazendeiros , advogados, medi
co , engenheiros, empregados, admini Lrado
re nego iant . Acontece. porém, que o largo 
espaço comprehendido entre a alla classe diri
gente e o escravos (ag;ora creados e emprega
dos de "toda a ordem) por ella utilizados não se 
achn ufficientemente preenchido. Seis milhões 
(actualmente mais) de habitante , pelo menos, 

1 nascem, vege tam e morrem em ler quasi servi
do a ua patria. 

cc~o campo erão aggregado de fazenda , 
caipiras, matuto caboclo ; nas cidade , erão 
capanga , capoeira , ou simple mente vadio 
e ébrio . Capazec: Lodo elles muita vezes de la
bore. peno. o . orno o da de hravação da mat· 
taf; c arrot am nto da terra , ou da criação de 
gados, não terão , porém, nem idéa da econo
mia 11 -m elo trabalho seguido c per everante. 

ec Os mais intclbgente , o mais activo dou 
milhõe. talvez, er ão negociante:, empregado 
ou criados. 

ccE m parte alguma se encontrarão, nem a 
ma sa fortemen te organ i ada do_ livre pro
ductorc arrricola ou indu_Lriae , que no po
vo civili aclos ão a ba e da ordem e da rique
za nem tão pouco a ma sa dos eleitore con
sciente , , abendo olar e pensar, capazes de 
imporem ao governo uma direcção definida n. 
E' forçoso accrescentar que, com todos e ses 
defeitos c lacunas, trabalham muilo mai que 
a fau tosa elite dirigente. cujos e forços nega
tivo leem , ido qua i sempre em pura perda 
do paiz. ão o agente da políti ca alimentaria, 
cujas vantag ns pratica para a nação são pu
ramente illu orias . 

E ainda não e lá terminada a li la das nos-
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sas antinomias latino-americanas, nomeadamente 
nacionaes. Uma dellas, e das mais sér ia , é que 
não tivemos nunca, durante qua tro seculPs, se
não revoluções e movimentos políticos, ·que 
longe de faci li tarem a constituição social do 
povo, embaraçaram-na ao envez consideravel
mente . O começo de fa lha revolução ocial que 
se devia iniciar com a emancipação dos escra
vos, foi logo entravado e desviado pelo abalo 
político da proclamação da Republica . 

O movimento social que devia proseguir no 
intuito de se crear um povo 4 e pequenos pro
prietarios agrícolas e de trabalhadores livr es, 
todo ligado á terra, já com elementos nacio
naes, já com elementos alienígenas, remode
lando a propriedade terri~orial , parou de su
bito e tudo atordoou-se com a ine perada e in
tensa reviravolta politica, que altrahiu ~odas as 1 

atlenções. Veiu á tona, um mDlnento ao menos, 
o militari mo, cercado de abusos. 

Surgiu de todos os lados o espírito de re
volta e de ordem. 

Reappareceu a velha tendencia oligarchica ' 
mais ou menos apagada pela acção do imperio 
e retomou posição em todos os estados. Desen
cadeou-se febrilmente o espírito de ganancia e 
fortuna facil ou a loucura do ensilhamento; pa
rou a colonisação; surgiram as crises do tra
balho e da proclucção. 

Ensilhamentos .. revo ltas, elas quaes a de Ca
nudos tão vigoro amente clescripta pelo nosso 
consocio foi apenas um rapido episodio, trou
xeram a bancarota, a moratoria, o [unding-loan, 
a desordem economica geral. 

E como era preciso que nos illudissemos, 
fascinando-nos com faustosas miragens, decre-
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taram-se avenidas e boulevards , multiplicando 
fanta Licamente os empre limos avolumando as 
div~qas a um ponto inacreditavel e gravemente 
pe;1goso . 

O capital estrangeiro, sempre soffrego por 
empr"gar- e, canali ou-se para cá, mas com a 
segurança de garan tias defmidas na hypotheca 
de rendas aduaneiras e, em varios pontos, com 
agentes seus nas repartições fiscaes . 

A escravidão foi abolida e com ella a reale
za ; ma , com as nossas loucuras políticas todas 
fei tas pelas admiraveis classes dirigentes, não 
curamo de educar as populações no trabalho 
remunerador e autonomo, não cuidamos de pre
parar o operariado livre nacional nem da colo
ni ação hab ilmente encaminhada nem da explo
ração da terra pela industria magna-a cultura . 

Chegamos dest'arte á suprema degradação 
de retrogradar, dando de novo um sentido his
torico ás oligarchias locaes e outhorgando-lhes 
nova funcção politica e social, que es tão a exer
cer nos estados com o mais afoito desembaraço: 
e essa nova funcção vem a ser a consciencia ge
r almente e palhada da impossibilidade de se 
deitar uma oligarchia abaixo sem que se levante 
ou tra, porque ou oligarchia ou anarchia ... 

E mais, digo-o com dôr, chegamo ao pon
to de não poder atirar em terra qualquer um 
desse gouernichos criminoso e a phyxiadores 
senão pela traição ou pelo assa sina to ! 

Com estas nefandas preoccupações políticas, 
cujo principal movel é fazer uma parte da po
pulação trabalhar para ustentar a outra, não 
admira que eja detestavel o estado social da 
nação e peculiarmente instavel e embaraçosa 
sua posição economica. 
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I ão admira que se levantem clamores cons
tantemente de todos os lados. Intelligente, a seu 
modo, a afanosa élile sonha reformas ap~as a 
calarem os brados das populações e mais aptas 
ainda a conservai-a na direcção dos negocios . 

E' então que surge o negativo esforço de re
formar pelas cimalhaJs, na vos a phrase, nr. 
Euclydes da Cw1ha. No principal, o estado so
cial do povo que deve ser remodelado por uma 
educação adequada á vida moderna, e pelo apro
veitamento habil da colonisação estrangeira e 
nacional, não se cogila . 

as suas reformas começam pelo fim . Jul
gam que com o alarg·amento de ruas pódem re
solver os tremendamente inquietadores proble
mas brasileiros. A nação chegou ao seculo XX, 
o seculo em que se vae r·es·olver o seu destino, 
inteiramente desapercebida para a lucta. 

A crise de nossa transformação para o mo
derno viver, tivemos a infelicidade que viesse a 
coincidir com o surto assombroso de força e ri
q~.J.eza dos grandes povos progressivos de for
mação particularista . Assás temos já sentido a 
garra do leão em nossas carnes . 

As forças vivas da economia da nação estão 
pas ando -ou já ·estão quasi todas nas mãos delles, 
o grande commercio bancari·o, o farto jogo dos 
cambios, o alto oommercio importador e expor
tador, as melhores emprezas de mineração, de 
viação, de transp-ortes, de navegação, genero 
de obras de toda a casta- acham-se nesse nu
mero. 

Classes inteiras da antiga mercancia nacio
nal desappareceram na miseria ou de~atem-se 
nos paroxysmos de um morrer mglono como 
essa dos commissarios de café. 
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A singular rubiacea, incrível facto, chega 
hoje para enriquecer com milhões as casas im
port.adoras do I-lavre, Hamburgo, Londres, Nova 
York e a filiae exportadoras que aqui mon
taram, além dos grandes torradore estrangei
ros, 'e ó não chega para enriquecer quem a 
produz: o fazendeiro nacional, reduzido á rui
seria com a aggravação dos impostos e o ope
rario as alariado que vence mínimas pagas por 
eu trabalho ... 

Só falta que os millionorios alienígenas, blin
dados pelo lrusls. se apoderem directamente 
das fontes da producção, da fazendas. Cami
nhamos para lá, porque esta evolução já está 
iniciada. 

De te modo, claro, não é de re[ormar pela-s 
cimalhas que havemos mister. 

ão e Lamos no caso de ter academias de 
luxo, quando o povo não sabe ler; de Ler palacios 
ele Monroe, quando a mór parte da gente mora 
em es talagen e cortiços, e as ca as de pensão 
proliferam ; de ter avenida á beira-mar e thea
tros monumentae , que vão ficar fechados, 
quando não temos farta fonte de renda, quan
do a mi eria é geral e quasi todas as cidades 
e Loda as villas do Brasil são verdadeiras tapé
ras; de ter cá a reunião do Congresso Pau-Ame
ricano, para dar-lhe, como illustração, as truci
dações de Matto-Grosso e o assassinato de de
putados e senadores, em pleno dia, nos desre-
gramentos de uma política feroz ! . . . . . 

I ão estamos no caso de contrah1r empresll
mo ],oucamenle avultado e ruinosos para os 
applicar em obras sumptuarias, quando os ser
viço mai imples estão por organisar por 
todo o paiz; quando temo eno1·me de[ictt, não 
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fallo do orçamentario, o de[icil da União, dos 
Estados, das Municipalidades, fallo do de[icil 
do povo, aquelle que os economistas chamam 
dijicit de subsistencias, porque pos uindo o paiz 
talvez mais fertil do mundo, precisamos de com
prar fóra a mór porção das coisas indispensáveis 
á vida .. . e as ás consideravel parte da popula
ção desceu até á degradação do ioga do bicho ... 

Os governos, os chefes políticos, os directo 
res dos parLidos, os grandes, os potentados, to
dos os que fórmam essa classe diri gente, que 
nada dirige, não teem querido cumprir o seu 
mais elementar dever para com as populações 
nacionaes, inquirindo de seus mais inquietantes 
males, de suas mais urgentes necessidades . A 
litleratura não o tem tambem cumprido, estu
dando-as, dizendo-lhes a verdade, educando-as, 
estimulando-as, corrigindo-as ... entretanto. é ur
gentíssimo que nos 'apparelhemos. A situação 
é es ta: 

O grande proprieta6p e produclor de toda 
a ordem do interior perdeu o escravo, nervo do 
trabalho ; não lhe sendo possível reduzir o co
lono es trangeiro, nos ponto onde elle existe, 
á condição do antigo trabalhador, não tem tido 
a plasticidade exigida para a transformação im
posta pelo novo estado ocial. E, como não tem 
capacidade por si para o trabalho, nem o encon
tra amplo na população rural ambiente, nem 
lhe occorre dividir os enormes latifundios e ten
tar a creação da pequena exploração agrícola, 
deblatera-se e decahe . 

Perdeu o Brasil o quasi monopolio do assu
car, do ouro, dos brilhantes, está muito abalado 
no elo café, e. pelo systema eguido no Amazo
nas, não admira que venha a ficar abalado tam
bem no ela borracha; e que fará elle? 

I 

6 
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I to nos eus eminentes e culminantes ramos 
econom1cos, nas suas mais pingues fontes de 
riqueza. 

O gro so da população é pauperrima e des
articulada. Nos campos, nas roça , nos sertões, 
no ,.interior, produz. ma produz pouco e em 
systema. as villas e cidade quasi nada produz 
em pequenos e mal organizado oillcios e um 
pouco mais nas modernas fabrica s in talladas 
em varios pontos, onde não avultado operariado 
nacionaL impelliclo loucamente por pessimos 
elementos e trangeiro , explora um capitalismo 
que e poderia· chamar quebrado: porque nós 
não lemo. grande fortunas, farta ommas accu
muladas. 

E aqui occorre a signalar ainda uma inqua
lificavel extravagancia da nos a invencível ma
nia liberalisante . Quero fallar das duas contra
dictorias c pecies de immigrantcs que com mais 
frequencia demandam agora as nossas plagas, 
e que nos irão fatalmente trazer, e já estão tra
zendo, con icleraveis tropeços: [rades e anar
chistas ! . .. 

Os que ninguem quer, os que a velhas na
ÇõPc:; culLa expellem de seu seio, os oh curan
tista refeces e os desordeiro incuraveis, nós 
os acolhemo com a mais criminosa leviandade. 
Tal o motivo da exquisita situação em que nos 
debatemos, as istindo ao original connubio do 
fanati smo e ela desordem. Tàl a razão, porque 
temo as paredes qua i diarias, antes de termos 
as indu lrias ... 

Singular paiz ! 
Singulari simos governo ! 
-m funccionalismo inconlavel se· vae encar

regando de encher o vacuo. E ' o caso de con-
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cluir comvo co, nr. Euclydes da unha: ou 
no·s transJormamos pela ba e ou succu.mbiremos. 

Vós vo referi tes ao c quecido e des~vi-
ado ertanejo de entre o llapicurú da Bahia· 

e o Parnahyba, do Piauhy. ão vejo motivo 
para e a selecção da morte, e a e colha 'do 
que vão desapparecer ! 

Desappareceremos então Lodo ; porque to-
do offremos fundamentalmente do me mo 
vicio e defeitos . ..\Ia ha alguma coi a a tentar 
para re istir. Olhemo para o Japão; Lran for
memo-nos, como elle. Testa ordem de assum
pto dizia-me, não ha muito, um intelligente 
viajante e Lrangeiro: V 6 bra ileiro entra le 
ago·ra numa grande febre de melhoramentos 
ne La cidade e creio que noutra pelo paiz em 
fóra - im; é facto. 

Ma obl mperou tende Lido idéa de iniciar 
a coloni ação e povoamento na admiravei ter
ra do Rio Branco re erva providente, que 
. rá a unica base que Lerei para manter a pos e 
do valle amazonico? Tão. 

Tende Lido o cuidado de y Lemalizar o 
trabalho do eringaes edando o estrago da 
planta , e, principalmente, tendes procurado 
prender alli em ponto vario, a população ao 
olo, pela agricultura e industria e lavei ? 
ão. 

Tende providenciado para que renasça na 
vos as extensíssimas zona paslori , de de o 
norte até as fronteira do Rio Grande, a excel
lente indu Lria da criação em toda a ua mul
Lipla variedade ? ão. 

Tende com o sy tema da barragen roma
na , corrirrido as condiçõe do o1o de vosso 
paiz na fama a região das secca ? Tão. 
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Haveis cogitado do renascimento da indus
tria do assucar, fonte outr'ora da vossa riqueza, 
e qu_e, por cuidados especiaes, póde levar de 
ye1k1da a beterraba, attenta a superiordade in
calculavel da canna? Não. 
~ o da magnífica indu tria da mineração, 

no utro tempo tão florescente? Não. 
E haveis, sem duvida, já vos preoccupado 

com o florescímcnto das cultura do algüdão 
brasileiro, que não tem superior no mundo, e, 
peculiarmente, com a do tabaco, que rivaliza 
com o de Cuba? :\Tão. 

Com certeza, porém, tendes attendido, com 
peculiar carinh o, á producção dos cereaes nas 
regiõe aptas do norte e sul, para que não an
deis a comprar fóra o meios de subsistencia? 

ão. 
/ Sem a menor vacillação, andaes preoccupa

dos com os meios praticos elo povoamento da 
terra, aproveitando o que se póde chamar a co
lonisação nacional, attrahindo para o trabalho 
rural as populações desherdadas, e e esfor
çados cem·en es, por exemplo, fazendo-lhes con
ces ões, dando-lhes terras, meios de trabalho? 
Não. 

Haveis, em oompensação, envidado hercu
leos esforços para a diffusão cuidado a dos co
lonos e trangeiro por todas as boas zonas bra
ileiras no intuibo de ir reforçando as gentes 

existentes? Não . 
E, nomeadamente, estae preparando a assi

mílação do nucleos germanicos que subsistem 
íntegros em terras vossas? Não. 

Ma não vos deve, por certo, ter escapado 
a nece siclade urgentíssima de articular o paiz 
com vias ferr~as de norte a sul e de leste ª 
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oe te, via ferreas que levam empre coms1go 
o povoamento do paiz em fallar em estrada 
vicinae ? Tão. 

Afinal, porém haveis acabado com o ve• 
lho abu o , com a famosa moleza do meridio
nal, e Laes, por uma educação rija, segura, ~o r
le, energica, adequada, transformando o cara
cter nacional e preparando-o, pela disposição 
de coragem, e pirita de progre so, de activi
dade, de iniciativa, de ardor pelo trabalho pro
ductivo, para di pensar os habiLo communa
rios, a tulella do E lado e outro achaques la
tino , que Leem sido a praga de no sa gentes? 
_ -ão. 

Então, meu caro senhor, não tendes feito 
nada! ... 

Tendes ido apenas o joguete do capital e -
lrang'iro, offrego por emprego a bom juro, 
r ele certas corporaçõe. ou individuo-, posto 
por elle a seu ervi o, e que preci avaro de apa
nhar grossa somma numa e pecie de novo 
encilhamento... Tão consta, que, em Lodo cor
rer da hU01·ia de mai de dez mil anno , alar
gamento de rua e abertura de avenidas numa 
cidade qualquer méro luxo a que a nações e 
entregam quando, can ada ele riqueza, ntram 
a caducar, tive sem ido meio de , olver os fun
do male ociaes, a gr avi sima inquietações 
de um povo. 

De pediu- e e deixou-me tri te. Tinha- e des
moronado, a meu olhos, lodo o pre ligia da 
Avenida á Beira-Mar, por onde cu já andava a 
vêr de-filar o Bra il glorio o e pro pera, dando 
leis ao mundo ... E mais ainda e a phanLastica 
raridade do Canal do Mangue, que devia offus-
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car todas as Venezas exis tentes e por existir. 1 E, 
todavia, o procrramma esboçado, a correr, em 
meia duzia de palavras por meu interlocutor es
trpngeiro é o que temos a fazer, esp cialmente 
na sua ullima parte. Senão cahiremos na vossa 
alLernaliva, nr. Dr. Euclydes da Cunha . O 
Brasil progred irá, é certo; porque elle tem de 
ser arra lado pela enorme re erva de força, 
poder e riqueza, que está nas mãos das tres ou 
quatro grandes naçõe po Ladas á frente do 
imperialismo hodierno. Progredirá quasi exclu
sivamente, com os braços, os capilaes, os esfor
ços, as idéas, as iniciativas, as audacias, as 
creações dos estrangeiros, já que não queremos 

J Em relação aos tão gabados melhoramentos do Rio 
de ,Janeiro, á famosa obra do t umultnari o e dospotico 
Dr. Passos, meu intorlocuto r u. ou destas phrases que eu 
não quiz reproduzir no texto elo discurso:- Mesmo pelo 
que t oca a esta cirlarle, ou o perguntar-vos : pensou-se em 
expnn g-il-a do terríveis cortiços e estnlagens que a en
chem e afeiam pestil encialmente quasi po r t.odos os la
dos ? Não. 

Pensou-se em tirar de seu centro tantas cocheiras e 
estabulos, e de seu. arrabaldes tantos capinzaes que a 
deturpam e corrompem-lhe o ar? Ião. 

Cuidou-se de rectifi car e ranalis:n os lobregos e no
jentos riachos que a damnificam, do Rio Comprido, da 
Joanna, do Trapich eiro, ela Banana Podre, Mn racanã. 
e out ros que a inundam na época elas chuvaR? Não. 

Elevaram o olo ele zonas inteiras urbamts no intui to 
de impedir essas desastrosas inundações? Não. 

Tratou-se de melhorar o systema dos e gotas, o abas
tecimento d'agua, a não ser no papel? Não. 

-Então, mesmo por esse lado, quasi nada ten des 
feito, a não ser obra para inglez vêr, segundo vossa ca
racteristica expressão. 

E é a verdade, em que pese aos basbaques de encom
menda, que fazem offioio de elogiar a todo transe, á troo!. 
de dinheiro ou de emprego ... 
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ou não podemos entrar directamente na faina, 
occupando os primeiros lugares como collabo
radores. 

Progredirá, cer to; porque, afeiçoado o 'paiz 
pouco a pouco a seu geito, elles, de posse das 
grandes forças productora. , de todas as fontes 
de riqueza, virão chegando opportunamente e 
tomando posição selecta entre os habitantes da 
terra; e, senão estivermos apparelhados, aper
cebidos, couraçados por todos os recursos da 
ener gia do caracter,' para a concorrencia, ire
mos. nós os la tino-americanos, insensivelmente 
e fatalmente, para o segundo plano . .. 

Assistiremos, como Dotas, o banquetear dos 
poderosos ; ficaremos, os da élite de hoje, na 
mesma posição a que temos, mais ou menos 
geralmente condemnado os africanos e indios e 
seus filhos mais proximos que trabalharam para 
nós ... 

Triste vingança da historia l 
Sabe Deus a magoa com que o digo ... 
Portanto, excelsior, excersior! Su r.sum corda! 
Tr~balhemos, eduquemo-nos, reformemo-nos 

para v1ver .. . 
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AS OLIOAitCni1\S E SUA CLASSIFICAÇÃO 

(Disoura o pron unciado aos 31 de Maio de 1908) 

\leu enhore : 

Alma vê 15~ , e terilisadas pelo odio e pelo 
ego1 mo : c p1ntos fechado a quaesquer soli
ótaçõe do bem, do amor, do devotam nLo a 
causa nobre ·; caracteres comboridos por pai
xões m quinha sem o menor urto para os 
lados do ideal , -hão de perguntar, no aJyoroto 
febril do amaldiçoadore de profi ão, como é 
po ivel que eu me apresente hoje, entre vós, 
a di ertar de cou as política , eu que, não ha 
muito, fizera expre a declaração de e lar de -
ligado de todo. os grupo partidarios exi tentes 
no paiz? 

re po ta não é difficil Lodo vó já ati-
na te com ella na largueza de vossüs arr imos, 
na genero a amplitude de vo sa cogitações. 

Vim, porque isolamento não é ynonimo de 
ab enLei mo; vim porque a de ligação de lodos 
o grupo , de lodos os clans politicanles, que 
infe lam o no so malaventurado Brasil , não im
porta em abrir mão de meu direito de criticar 
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o de regramentos do podero o , a infamia 
do oligarchas os crime do sacrificadore da 
palria; vim, porque ainda uma vez querQ de
clarar, alLo e bom -om, que contínuo no me mo 
po lo ele afa lamento do grupos, ma de aLLen
ç:ão ao gemido dos que offrem, á mi "eria 
do que padecem, ao clamare d-os que enlem 
as fauces requeimadas pela au el)cia de toda 
ju liça · vim, porque de ejo sempre e sempre 
profligar abuso , denunciar ao coraçõe que 
pul am por nobres aspirações, a funda tor
pezas que degradam o detentores do poder 
por este Brasil em fóra ; vim, porque tinha de 
declarar isto mesmo: meu isolamento, a inde
pendencia ele minha critica, a ausencia em meu 
animo de quaesquer pretençõe de natureza par
tidaria. 

Para tudo dizer, Senhores, ele uma ó vez: 
de ejo pura e simple mente occupar na política 
d-o Brasil a mesma posiçã-o que me cabe na lit
Leratura, -afastamento completo de todas as 
collerie , de todos os bando , de toda as ma
lócas que a infestam. 

Ha já cerca de quarenta annos acudi para 
longe as ridículas injuncções de todos os Veris
simos ex i tentes e por existir (gargalhadas , .. ) 

De certo tempo a e la parte resolvi em po
lítica atirar no sorvedouro das cousas inuteis, 
impre Laveis e quasi sempre maleficas, as me
donha cataduras de todos os Pinheiros havidos 
e por haver ... (Risos). 

Mas qual o assumplo que devo suggerir ás 
vo sas atlenções? Tantos ão elles, tão graves 
se mostram e Lão descurados andam esses pro
blemas, ele attendidos, uns, pela ignorancia e 
incapacidade dos que se arrogaram o privilegio 
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de no. aoycrnar: de orien lado ·.-outros, p los 
i n~ lincLo ..; dcprcclaclorc ' da maior parte ele lru· 
culcnLo. mandões, 1uc causa dó o c. lado de 
ayi l[amenlo moral em que jaz ele. p nhada a 
nação ... 

Bc qur drvcrri tratar? Da Hrpuhlica c a 
Tn strucção? Da Re1ublica a Educação Popu· 
lar . Da Hepuhlica e a D fc. a racional? Da 
Renuhlica e a Organi. açüo da C'la scs i\rm a
da. ? Da 1\epuhlica c a As. i:.-:1 ncia aos De. \'a· 
lido ? Da Republica e a ' rida Economica :'--:a
cionai 9 Dn Rcpublica e a Finança. ? Da Repu· 
blica e a EleYação elecliva ela População? Da 
Republica c a Scicncia? Da H publica e a LiL
Ieratura? Da Hepuhlica c a Política Internacio
nal hodierna? Da rcpuhlica c o Direito c a Or-
gani. açiio ela Ju ti ça? Da Hcpublica a Oli-
garclt i a~ ? · 

Na hora actual este uH imo é o assumplo que 
se impü Iormiclavrl: ha mdcr de !ruir, cortar 
amputar' o monstruoso para ita que no enYille
ce, de! urra amesquinha e mala ... 

De certo tempo a e la parl , depois que por 
occas··-to do cenlcnario do Duque de Caxia em 
1903, o incandc cenle espectro foi, pela prima 
vez. indicado como o fecundo manancial ele nos
sa de graças, o as umplo ~ e impoz á conside
ração de Lodos e chegou até para ser o lhcma 
predileclo de vari o~ mlés político que co lu
mam d c:;. orar eu desalento e de ,·enturas da 
tribuna elo Congres o :\Tacional. 

}[a c . e. monopoli_ador ~ da fanfarrices 
rhelorica indígena ouviram cantar o gallo e 
não sabem onde .. . E não n'o _abem. porque 
esses politiqueiro_. como ~rcnuino ralé , po -
tos á margem do altos laYore das ideias, ler· 
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riveis e disfarçados inimigDs dos verdadeiros 
intellectuaes, não · ão gente para se preoccupar 
com cou as serias e fazer estudos que pa!'lsem 
além do alinhamento de pbrases para pintalgs.r 
discursos, como as cortesans arrebicam as faces 
com as tintas e cosmeticos adequados. • 

Não basta, é claro, falia r de oligarchias, di
zer mal dellas com esses phraseados grosseira
mente impertinentes de declamadore incura
veis que dellas fabulam ao geito de creações 
mysteriosas e enygmaticas, como se na bisto
ria pudessem apparecer factos sem causa , phe
nomenos políticos sem determinadas origens 

. I oc1aes .. .. 
Não basta enfiar as veste da tribunicia vul

gar, receber as ordens do sacerdocio da vanilo
quia parlamentar, ter funcção nos ritos da ba
nalidade para fall ar com vantagem á nação no 
agro assumpto das oligarchias. 

Mister ha mostrar porque se formaram, co
mo não poderia ser por outra sorte, e, acima 
de tudo, que se ha de fazer para sahir dellas. 1 

Só o ensinamentos da anthroposociologia 
de um Lapouge ou de um Ammon, adjunctos 
aos processos de sciencia . ocial de um Tourville 
ou de um Rousiers, e ao criterio hisLorico de 
um Freemann ou de um Taine poderiam mos
trar ao vivo, porque é que o Brasil é esse pro
dueto amorpho, originalíssimo, que se não pa
rece de todo com algum outro povo conhecido ... 

1 O presente discurso versa sobre o ec tado do pai:~: 
e a classificação das oligarchias. O estudo das suas cau
sas, origens e remedios para suffocal-as- erá objecto de 
outro discurso . 
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Com a sua divisão da população nos vinte 
E Lados em dous grupos- o dos que governam, 
mandam , opprimem e dispõem para si e seus 
aJl1igo ou ap aniguados de lodo os cargos, em
pregos c provento · das renda publicas directa 
ou tndireclamente, e - o dos adversarios, ver
dadeiros Pariá , que ou trabalham mal ou vi
vem da mendicidade ou da rapina ~ com a sua 
implaca vel polilica-meio-de-vida, política que 
não pa sa da symbolisação de reles e vil egoís
mo, polüica de extorsão que fornece o goso e o 
alimento a um va Lo mandarinato de incapazes, 
cujo valor e reduz a manha e traças para guar
dar as posições ; com a empregomania e pendor 
para o genero facil e commodo de vida das car
reiras officiaes, g rave molestia que devasta a 
mocidade, annulla os talento e deteriora os ca
racteres; com a sua incuravel e devassa advoca
cia adminis trativa, sugadoiro de toda a vergo
nha do governos; com as suas obras publicas, 
qu asi toda de índole sumpluaria, decretadas 
pelo es tado, com o duplo fim , já de calar as vo
ciferações dum socialismo ba tardo que se deixou 
medrar po t· inepcia, já de apparenlar grandezas 
e prosperid ade fing idas aos olhos das popula
ções premidas pela miseria ; com seus empresti
mos repetidamente solicitados ao estrangeiro 
pela n ião, pelo E lad o , pela grand es Cida
des : com uas r oubalheira chroni cas na admi
nis tração; com seus dcsfalq ues nos cofres das 
l'epar Liçõc · fiscae · ; com s ua fal. ificação das el ei 
ções, o descaro com qu e os dono e senhores 
dos Es tado ·O pprimem os povos, sugam-nos 
com im posto::::, denegam com negregado eles
plan te a jus ti ça: com o desmantelo de todos os 
_ erviço publicas, nomeadamente os que se re-
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ferem á instrucção, á educação e á applicação 
do direito; com o seu abatimento geral de todas 
as forças icleaes, impulsionadoras da alma~ dos 
povos á segurança ele allo. destinos aulonomo3; 
com o abatimento de tudo que não seja pedir 
dinheiro para gaslar e m.enlir para fascinar. 
funcção unica elos governos desta boa tena na 
hora presente, com todas es as maculas e mil 
outras que t-odas se calam por não poderem en
trar num só periodo, o nosso querido e clesven
luraclo Brasil tem sido levado a não se parecer 
com povo algum da terra. 

Não se parece c-om os antigos imperios mi
litares da A syria, ela Babyloma, ela P ersia:
\lonarcha c os seus atrapas ... 

J\i iio se parece com o Imperio Romano: -o 
Imperador e seus proconsules ... 

1\ão se parece c-om a R use ia:- o Czar, os 
Grãos-Du·ques, o povo tumultuando pela liber
tlaclc em h austos tremenclo8 ... 

Não se parece com a All emanha de hoje: 
-o Imperador, a Aristocl'acia e uma Burgue
zia vivacc que se enlrega clesa sombrada ás in
du trias, á navegação, ao commercio, á scien
cia, ás lettras, ás artes, no mais amplo vigor 
autonomico ... 

Tão se parece com a China, com a sua po
pulação enormíssima, sua cultura onginal, ~ua 
vida agrícola intensa, sua organisação patnar
chal estavel ... 

Não se parece com o Japão, com sua formi
davel consciencia da força, seu industriali mo 
vir-;oroso, sua peculiar activiclacle progressiva .. . 

·Não se parece com a Inglaterra do selt-go
uemment, da iniciativa pessoal, do liberalismo 
pratico, da riqueza e do poder ... 
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Não se parece com os Estados Unidos, li
vres, opulentos, industriaes, fortes , conscios da 
propria prosperidade ... 

~~ão se parece com a França unitaria, culta, 
severa no emprego da jus tiça grande na evo
luç~o das i dei as ... 

Não e parece com a Suissa, democratica, 
a terra do re[erendum, da pratica segura da li 
berdade effcctiva do povo. 

Não, nada disso. O Brasil de hoje, como foi 
organisado por cer tos phantasis tas sem cultu
ra real, sem plasticidade organica de talento e 
de doutrinas, c-onfundidores famosos de phra
ses com idéas, e como tem andado ao sabor e 
sob o tacão de criminoso exploradores, -é uma 
des<. r ticulada di ctadura, de joelhos perante o 
exercito, repartida em vinte oligarchias fecha
das, feudos escu os, pertencentes a vinte bandos 
de sicarios ... 

Semelha-se a um enorme mastodonte, divi
dido em vinte pedaços qu e apodrecem lenta
men te sob o corvejar de abutres que os devo
ram ... 

A prova rc alta da anal~·se elas varias zonas 
do paiz. Por toda a parte campeam o filhoti smo, 
a cl negação ela ju Liça, o desconhecimento de 
direito aos advcr arios, a oppressão da · oppo-
ições, a impunidade dos amigos c corrcligiona

r ios, as malversações de toda a casta, os desfal
que na rendas publicas, a miseria de popula
ç.ões inteiras, to squiada s pelo fisco , os calotes 
offlciae ·, o imm cnso funccionali mo mezes e 
anno sem receber vencimentos, os simulacros 
de eleições a bico de penna, os de[icits em todos 
os orçamentos, a torpe advocacia administra
tiva, a traição como meio de -obter e guardar o 
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mando, o desvergonhado hetairismo nos pala
cio governamentae , em que chafurdam varios 
pre iclentes estacloaes, as escandalo as conces-
ões ele dinheiros publicos a marafonas co!}he

cicla ... 
Tudo i Lo corado em dua forte alavan-

cas: ma clella , empre limos e mais empres
timo do e trangeiro, sob todas as fórmas e com 
Locla a humilhaçõe , inclusive a de hypotheca 
das renda ela. alfandegas, e, em vario casos, 
a presença de funccionario estranhos, como 
entinellas á vi ta ! ... na repartiçõe fiscaes ... 

( ensação}. 
outra, grupo de bandidos organi ados, 

como força alliada dos oligarchas, obediente 
ás ua ordens, mantendo o terror onde este se 
faz mi ter ... 

Nada de serio e tem tentado em parte algu
ma para reerguer e aviventar o povo. enhum 
de e grandes processo , de ses energicos es
timulo que fortalecem a. nações tem sido pos
to. em pratica. 

Percorre- e o paiz inteiro . Nada se encon
tra nelle de novo, além da negrura e da desfa
ça tez da oligarchias ... 

Que nova fonte de riqueza fôram creadas? 
Que novas indu tria desenvolvidas? 
Que novo metbodos ensinado ao trabalho 

nacional ? 
Que e fez para organisar o credito ? 
Que medidas se tomaram para a educação 

popular, no entido de blindar o caracter da 
raça no caminho das fortes iniciativas, tenden
te ao abandono das praticas politiqueiras? 

Que altos ideae e fizeram brotar na alma 
do povo? 
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Que grandes lições de moral lhe fõram da
das ? 

Que larga diffusão se fez da instrucção? 
Como e tem ervido a lellra , as artes, as 

stiencia ? 
~ada . .. nada! A novidade unica a destacar 

no Bra il ho lierno, adrede inventada para con
tr a Lar a negra realidade que o opprime, são 
o melhoramento da Capital .. . 

Fazem es tes parte dum lriplice syslema de 
argenlinisação, qu ero dizer de illusionismo 
diante do mundo, para delle obter os capitaes 
indi. pen avei ao no os de varios de gastos 
sem crilerio : 

a) uma Capital calitamenle embellezada; 
b) a vinda de Lettrados e trangeiros ganan

cio os, po tos a oldo para exaggerar lá fóra 
a · nossas maravilhas; 

c) d'ilatada propaganda, a peso de a'rgentum, 
na imprcn a mundial por penas mercenarias, de 
um lado, e, doutro, pela famo sa embaixada de 
ouro .. . 

E com es a enscenaçõe pensamos que está 
tudo feito : sanada a mi er ia da população na
cional de norte a ul, nomeadamente as gentes 
ser taneja , jugul ado o barbarismo progressivo 
que as invade, barbari smo que medra e se avo
luma na proporção do despre tigio da justiça, 
do men o preço da liberdade, do abandono da 
in Lrucçi"to, elo espectaculo da trai ção cu do 
morticíni o, como obtenção do poder e meio de 
governar . 

E julgamos ingenuamente que, com o haver
mos mo trado a e Lranhos que põem a palavra 
em almoeda, o Rio de Janeiro, como enfeitada 
u ll ana de cinto e faxas rnulticôres. distendido 

• 
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no valle á beira-mar entre coll inas; ou São Pau
lo a Odalisca do planallo, reclinada na verde
jante cochilha ; ou alli á mão, Petr opolis, como 
l3ohemia serrana a enfeiliçar orriso ·, haYemos 
enveredado a nação na larga senda de seus des
tinos. 

O caminho a trilhar el eve ser outro. Não é 
com garrid ices e clerriço que se educam c mas
culinisam pov-o ; não é com mentirosas fanfar 
ronada 1ue se ajuntam forças e amassam r i
quezas, e adamantinam caracteres e acrysolam 
ideaes. 

~ão é como farça e comedia que -e cons 
truem as patrias .. 

Cuidado ! 
Ante ele tudo a verdade e o dever; antes de 

tudo o sério , indispensavel á vida na tr ilha da 
liberdade e da ju tiça. 

Sem os escrupul os ela honradez não e edu
ca a mocidade, nem se disciplinam as massas. 

A realidade é que a conge1·ie de nossos man· 
dõe nos faz patinar na lama: atiram moedas 
para o ar a crem apanhada pelo apanigua
dos e e palham o sangue ele na vic timas par a 
escarmenlo dos r ecalcitrantes ... (. ensação}. 

A verdade é qne es tamos divididos em clans, 
com f-:eus donos, em grupos. com seu chefes, 
em bandos, com seu cabecilhas: uolitica, so
cial, econom icamente - é e e o espectaculo 
geral. 

A verdade é que não lemo o culto, a emula
ção, o e limulo por nenhuma mi ão historica, 
que no deva caber. nenh um :r ~ lcma de doutri
nas, nenhum punhado de a pirações nobilitan
tes. 

Substiluimos tudo isso pelo nomes dos que 
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po::::sam di · tribuir favores, cargo , arranJOS e 
sinecura ... 

• \ questão toda hoje no Brasil é saber com 
que patrão se ha de estar. 

Até o grandes nomes e o grandes poten
taclôs não e furlam á regra geral. 

Com qu 'm está o snr. Pcnna? Com o bloco e 
o Pinheiro Machado on com o João Pinheiro e 
Carlos PcixoLo? 

Com quem está o snr. H.uy? com o Nilo Pe
çanha ou com o Backer? com o Severino Vieir a 
ou com o J o é l\larcellino ? 

Com quem está o snr . eabra? com o Seve
rino ou com o i\larcellino? Não é incompatível 
com o nr. Ruy? E o nr. Glycerio com quem 
está? com o Tibiriçá ou com o Campos Sal
le ? 

Quando a gravitação geral dos problemas 
dum povo, duma nação chega até ahi, é que 
tem f'lln descido muito c nií.o _c salvará com 
avenida c_ posições de cncommcncla ... 

O que ma i ·assombra hoje é a grosseria mo
r al da . alma , albciaclas a lodos os nobre im
pu] ·os que cl vem aYiYenlar a consciencia colle
cliva da raça. 

O po,·o, infalli\·el em seus prcscnlimenlo . 
tem um r o·i tro em que se estampa a tempera
tura c reflcctc a coloraç8o 1yp·ca da cpocha: 
a linguagem corrente. 

Caum· a viela · a phrase que toda a gen te 
ho je pronuncia, a toda a bora c a cada passo, 
no sentido ele a sediar ele pedido os que pódem 
dispensar favorc , po ições c dinheiro. 

Para lanlo ha mister principalmente engros
sw· os g randes, o detentores elo poder em toda 
a escala poliLica. administratiYa e social. 
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Os engrossadores sahem os segredos e ma
nhas do officio. 

Se encontrarem difficuldades, serão estas 
removidas por um bom pistolão, como se se''tnt
tasse pura e simplesmente de queimar foguetes 
aos figurões do dia... ' 

De quem se locupletou CO!ll a fazenda do 
?stado- o mais que se diz é: soube arran
tar-se ... 

E' até ·onde chega a censura publica ... E ' de 
desanimar a todas as almas a quem resta um 
pouco de pudor patrio . (Se nsação}. 

Mas não deve esquecer a questão das ques
tões, o problema dos pl'oblemas : as oligarchias 
estadoaes. 

A analyse, por· mais leve que seja, e por 
mais sympathica que se deseje mostrar aos 
truculentos dicladores., descobre para logo qua
tro modalidades typicas nas oligarchias que 
retalham este crucificado Brasil. 

Eil-as: 
Abrem a fieira as que mais propriamente se 

poderiam denominar oikoarchias, ou oiliocra
cias, porque não passam de reproducções do 
obsloleto tamilismo primitivo, mero communa
rismo de Xamilia , conhecido em remotos tempos, 
de ha muito desapparecido dentre gentes cultas, 
formula bastarda de organisação politioo-so
cial, cujo exemplar mais completo entre nós é 
o que se podéra appellidar- o accyolismo 
cearense . Neste caso- a zamilia., com todos os 
parentes e adherentes, faz o açambarcamento 
dos postos da governança, da administração e 
dos mais rendosos negocias. Alonga tentaculos 
por toda a extensão do Estado, suga directa
mente dos cofres publicos grossas sommas, sob 
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a fórma de ordenados, e outras maiores, disfar
çada em arranjo v a rios. :\'"e ta formula a fa
mili:a governamental, a Lribu dirigente assume 
feiçÕes de casa reinante; o chefe, o tuxaua, re
bento a La vi co e vi dente de caciques indigenas, 
dá- e ao luxo de se fazer substituir no throno 
durante as ausencias, em viagens de recreio, 
pelo pri~tcipe herdeiro ... 

Um escandalo ! 
Os membros mais eminentes da casa reve

sam- e na funcções da governança local e do 
Congresso federal: quando deixam de ser sena
dores ou deputados passam a ser governadores, 
se não e fazem reeleger ... A contradança é 
sempre entre parentes graduados: pae e filho ou 
genro, irmão, cunhado, etc. Um escandalo ainda 
maior! ... 

Esse accyolismo oikoarchico é o 1ypo mais 
generalisaclo das oligarchias brasileiras: o typo 
[amilista. 

Reproduz-se em modalidade analogas, di
vergentes de leve, conforme a maior ou menor 
força da imaginação creadora dos chefes. 

r o Amazonas, no famoso nerysmo, cujo alto 
desembaraço, em certo sentido ainda mais cri-

l minoso que o seu paradigma, tem sido descar
nado numa centena de artigos, por testemu
nha occular, o Dr. Orlando Lopes, em cerrada 
documentação, até hoje em resposta séria. 

Em Alagoas, no comico maltismo que além 
das depredações internas, já nos tem envergo
nhado no estrangeiro quando mendiga empres
timos re[ugados, particularidade em que tem 
compar as em outros Estados. 

Ni'io é só: o typo accyolista,. reproduz-se 
tambem no Pará na futurosa dynastia dos Le-

• 
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mos ; no Rio Grande do N arte na immorredoura 
dynasLia- Pedro Velho; na Parahyba do Iorte 
no Lronco ferreo dos Machados, successores· ré
gios dos Neiuas, Machados de bom córte 'qu.e 
promettem ir lon ge . .. 

O segnnclo typo de oligarchia, a que cofres
pende mais de perto o signi ficado da palavra, é 
o de pequeno grupo, no qual o Ja.milismo não 
deixa de exercer influencia, mas não tendo pes
soal sufficiente, não chega para ala Lrar por si 
só a área completa do mando e o divide com al
guns amigos e camarad as do peito. E' uma es
pecie de hyb1·iclação a que se póde dar o nome 
de grupismo semi-Jam.ilisla e a.migueiro. Reina 
c clepréda no J\laranhão, sob o acceno dos Bene
diclos Leites; no Piauhy, sob o mando dos Pires 
Fen·eiras e Anisios ele Abreu; em P ernambuco·. 
sob a perfumada chefia dos Rosas e Si lva; em 
Sergipe, sob a ora deposta e ora repos ta tr·oupe 
de certos caciques e pagés, cheios de irmãos, 
sobrinhos e mais acolytos aplos a officiarem 
com elles ou substituirem-nos, quando estiverem 
na Camara ou no Senado Federal; em S. Pau
lo, com os Glycerios, os Rodrigues Alves, os 
Bernardinos ele Campos. os Tibiriçás, eximios 
potentados presiclenciaveis, os quaes, não satis
feitos com o mandarem em sua terra, trepados 
nas tulhas de café e nos milhões emprestados, 
l.eem pelo cabresto a Republica; em l\1inas, com 
os seus Pennas, os seus Bias Fortes, os seus 
Salles, os seus Pinhei1·os, os seus Peixotos, os 
seus Veigas, que chegam para abrir concorren
cia a S . Paulo. rivalisar com ell c, no mando 
supremo do desconsolado Brasil, em Paraná, 
onde os Vicentes Machados ensinaram o querer 
e o mandar aos Alencetres Guimarães, que lhes 
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recoH1eram gua pamentc a herança: rm Santa 
Ca tharina, onde o F-lercilios c os {Jauros e 
oulio. aarriclos chefctes sabem dividir irman
menlc entre si o queijo do Estado: em ~latlo 
Gro . o, fin alm ent e, onde a lribu elos Pnn ces 
trouxe ra á vida. exhumanclo-0~ elo ch Eio da his
tori a, o trnbn co e o obnz dos Yelhos banclei
ranlcs, caçadores ele inrl ios r faiscadores de 
ouro, cinemalographanclo em dia::; ele agora os 
LerriYeis morticínios cuYabaense. do scculo 
XVTII .. . . 

O terceiro g rupo de oligarchia tem medrado 
pri ncipalment e na Bahia. E pirito Sanlo, Rio 
de .Janei ro e Goyaz . 

E' a reprociucção ataYica do y Lema dos 
Jndunas africanos e por isso tem reinado prefe
rentcmr nle nas lrrra onde o mcsti ça mento 
dessa origem é mais intenso no pniz: a sub er
viencia matreira , como meio ele succes. ão no 
poder e a subsequenle traição, como meio de 
subs tituir um gn1po oligarchico a outro. 

Na terra classica do antigo operariado ne
gro no cullivo do tabaco e da canna de assucar, 
- Severino desthrona a Vianna. e é deslhronado 
por Ma.rcellino, que o será infallivelmente por 
alguem ; na terras do Rio da escravidão, Pe
çanhn trahe a Portella e outros e é trahido por 
Bacher, que o será por seu turno : nas regiões 
do lahaco goyano e dos pastoreiros de coribo
cas, ,- Bulhões é trahido por Xavie1· de Al
meidn., que o será lamb em opportunamenle por 
oulro; no E pirita Santo, I1/ oniz ,, reire é Lrahido 
por Henrique Coulinho, que ha de mais tarde 
ter o mesmo destino. Uma verdadeira degra
dação! . . . 
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quarta e ultima especie de oligarchia é a 
do castilhismo positivoide. , 

E ' um agrupamento sui gene1·is, de indole 
semi-doutrinaria, que abe e palhar o terror, 
tendo tido sempre a fortuna de estribar-se. em 
tres alavanca : a dinheirama originada do con
trabando das fronteiras, os recursos das tropa.s 
jederaes, e a tal ou qual prosperidade, pwdu
zida pelos colonos, de origem estrangeira. 

Grande parte da população, porém, vive 
foragida no Estado Oriental, na Argentina e 
em vario Estados bra ileiro , sob o e tygma 
de federalistas ou maragato . orno chefe no 
Rio de Janeiro tem o ca tilhismo destacado um 
celebre caudilho, - tutú de todos os covardes 
e protector de todos os imbecis . .. 

Tal o quadro em raccourci do Brasil real, 
o Brasil que não se mostra aos Doumers, Tu
rot e F erreros. 

A minudencias, que valem por verdadeiros 
crimes ou mi eras vergonhas, não é para aqui 
o expól-as. 

FIM 
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